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RESUMO 

 

A gravidez na adolescência é uma realidade que tem sido apontada como um problema 

social e se tornou um importante tema de debate e alvo de políticas públicas em 

praticamente todo o mundo, uma vez que pode acarretar complicações obstétricas, com 

repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como problemas psicológicos, emocionais e 

sociais em um corpo e mente em formação. A proposta desse projeto de intervenção surgiu no 

curso de especialização em saúde da família e comunidade, sendo assim, percebeu-se 

juntamente com a equipe o número considerável de atendimentos voltados a adolescentes 

gestantes, sendo que a maioria relata a gravidez não planejada. Esse projeto de intervenção 

tem como objetivo reduzir o número de gravidez não planejada na adolescência em uma 

unidade básica de saúde no município de Morro Cabeça no Tempo-PI. Com esse trabalho 

pretende-se intervir juntamente com a equipe e trabalhar para redução do índice de gravidez 

não planejada na adolescência, conscientizando as adolescentes a procurar o serviço de saúde, 

obter uma maior compreensão acerca do tema em questão, entender melhor sobre as 

principais causas de uma gravidez na adolescência e suas implicações. 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Educação em saúde. Saúde pública. 

 

ABSTRACT 

Adolescent pregnancy is a reality that has been identified as a social problem and has become 

an important topic of debate and the target of public policies practically all over the world, as 

it can cause obstetric complications, with repercussions for the mother and the newborn. -

born, as well as psychological, emotional and social problems in a forming body and mind. 

The proposal for this intervention project emerged in the specialization course in family and 

community health, so it was noticed, together with the team, the considerable number of 

consultations aimed at pregnant teenagers, with the majority reporting unplanned pregnancies. 
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This intervention project aims to reduce the number of unplanned teenage pregnancies in a 

basic health unit in the municipality of Morro Cabeça no Tempo-PI. This work intends to 

intervene together with the team and work to reduce the rate of unplanned pregnancy in 

adolescence, making adolescents aware of seeking health services, obtaining a greater 

understanding of the topic in question, better understanding about the main causes of a 

teenage pregnancy and its implications. 

Key words: Teenage pregnancy. Health education. Public health 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

O município de Morro Cabeça no Tempo – PI, localizado na região sul do estado, fica 

a 870 km da Capital Teresina, 225 km da 14º GRS de Corrente-PI, tem uma população de 

acordo com o IBGE/2010 de 4068 habitantes. Quanto aos aspectos econômicos a principal 

fonte de renda é a produção agrícola. 

O município conta com 02 Equipes de Saúde da Família – ESF, 02 Equipes de Saúde 

Bucal, 01 equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF, 13 Agentes Comunitários 

de Saúde - ACS. É um município assim com um crescimento populacional que não é 

acompanhado do correspondente crescimento econômico, de infraestrutura e muito menos de 

desenvolvimento social. Têm-se inúmeras vulnerabilidades sociais e agravos, dentre eles a 

gravidez na adolescência não planejada, tema este que será abordado no projeto de 

intervenção.  

A gravidez na adolescência é uma realidade que tem sido apontada como um 

problema social e se tornou um importante tema de debate e alvo de políticas públicas em 

praticamente todo o mundo, uma vez que pode acarretar complicações obstétricas, com 

repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como problemas psicológicos, emocionais e 

sociais em um corpo e mente em formação. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define adolescência como sendo o período 

da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. Já de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a adolescência, a faixa etária dos 12 

até os 18 anos de idade completos, sendo referência, desde 1990, para criação de leis e 

programas que asseguram os direitos desta população. 
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A adolescência constitui-se uma fase marcada por incertezas, inseguranças, dúvidas, 

descobertas sobre si e sobre a própria sexualidade, conflitos e quebras de tabus, além das 

descobertas das suas próprias limitações, curiosidade por experiências novas, necessidade de 

integração social, busca da independência, desenvolvimento da personalidade e definição da 

identidade sexual (MOLINA, 2015). 

A ocorrência da maternidade na adolescência constitui um fenômeno de repercussão 

mundial, cujo significado diverge nas diferentes culturas e contextos, representando um 

desafio para as políticas públicas, especialmente no domínio da saúde, uma vez que pode 

acarretar problemas psicossociais, econômicos e complicações obstétricas que comprometem 

a saúde materna e do neonato (SANTOS et al., 2014).  

Para a saúde pública, a gravidez na adolescência tem sido um desafio. Visto que 

muitas destas gestações terminam em abortos provocados, realizados em condições adversas, 

contribuindo para o aumento da mortalidade materna neste grupo etário. Outro aspecto de 

destaque e a possibilidade de risco biológico dessa gravidez, risco psicossocial, uma vez que a 

maternidade pode influenciar no abandono escolar e dificultar o acesso ao mercado de 

trabalho (BRASIL, 2017). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2019) cerca de 18% dos brasileiros 

nascidos atualmente são filhos de mães adolescentes, tornando o Brasil o país com a mais alta 

taxa na América Latina, com cerca de 400 mil casos por ano. Com a intenção de reverter esses 

números, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº 13.798, que acrescenta ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na 

Adolescência. Quanto à faixa etária, dados do Ministério da Saúde revelam que em 2014 

nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 534.364 crianças de mães com idades 

entre 15 e 19 anos.  

É de suma importância programar ações que ampliam as oportunidades em educação 

em saúde voltadas ao direito sexual e reprodutivo para adolescentes, a fim de conscientizar 

essa população sobre o tempo desejável para engravidar, uma vez que de acordo a realidade 

local a maioria dos casos de gravidez em adolescentes são indesejadas. Além disso, 

envolver gestores e vários setores a fim de trabalhar com os grupos mais vulneráveis, 

aumentar o uso de contraceptivos, prestar um atendimento qualificado as adolescentes, incluir 

as jovens no desenho e implementação dos programas de prevenção da gravidez adolescente. 
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Um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação, fato indubitável para a 

saúde plena, tanto individual quanto coletiva. Nesse sentido, é importante considerar a 

educação abordando sexualidade e saúde reprodutiva, tanto no meio familiar quanto na 

escola, com abordagem científica, e nos programas de promoção à saúde. Não apenas quanto 

aos eventos biológicos, mas em relação ao convívio de respeito entre meninos e meninas, 

atividades sexuais com responsabilidade e proteção – métodos contraceptivos - 

principalmente durante a adolescência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2019). 

Como enfermeira na Estratégia de Saúde da Família de Morro Cabeça no Tempo-PI 

tenho proximidade no cotidiano no atendimento a adolescentes grávidas e percebo que esse 

número vem aumentando. Afetando principalmente as populações que vivem em condições 

de vulnerabilidade, classe econômica baixa, contexto familiar inseguro, comunicação familiar 

escassa. Sabe-se que a gravidez na adolescência pode ter um efeito profundo na saúde das 

adolescentes, além de influenciar nos aspectos físicos, psicológicos e sociais, é considerada 

uma situação de risco biológico tanto para as adolescentes como para os recém-nascidos. 

A proposta desse trabalho surgiu no curso de especialização em saúde da família e 

comunidade que sugeriu de acordo a realidade de atuação e experiências vivenciadas abordar 

um problema para investigação e intervenção, sendo assim, percebeu-se juntamente com a 

equipe o número considerável de atendimentos voltados a adolescentes gestantes, algumas já 

em acompanhamento do pré-natal, outras iniciando, sendo que a maioria relata a gravidez não 

planejada. Em 2017 de acordo com o indicador de saúde proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos, dos 73 nascidos vivos no município 26 

foram de mães adolescentes representando uma taxa de 35,6%.  

Frente a isto, tem como objetivo reduzir o número de gravidez não planejada na 

adolescência, em uma Unidade Básica de Saúde no município de Morro Cabeça no Tempo-PI. 

Para isso, realizar e fortalecer atividades educativas voltadas à sexualidade e saúde 

reprodutiva tanto no meio familiar quanto nas escolas, capacitar profissionais ligados ao 

atendimento dos adolescentes, incluir os homens nas políticas de prevenção e redução da 

gravidez na adolescência, contribuir para que o tema seja tratado com mais criticidade pelos 

gestores, profissionais que lidam com adolescentes e famílias. 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 
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A adolescência consiste em um período crítico de transição entre a infância e a vida 

adulta. Nessa complexa fase, os adolescentes sofrem intensas transformações corporais, 

cognitivas e comportamentais, que propiciam novas descobertas e experiências que 

contribuirão para a construção de sua identidade e autonomia (FERREIRA; PIAZZA; 

SOUZA, 2019). 

A adolescência é um período que implica em uma série de mudanças biológicas, 

psicológicas, sociais, físicas e econômicas, sendo tais mudanças intensificadas, com o 

surgimento de uma gestação (NUNES et al., 2018). 

Aguiar et al. (2018) acrescenta ainda que a adolescência se caracteriza como a etapa 

do desenvolvimento humano e de transição entre a infância a idade adulta, com processo de 

maturação biológica, psicológica e social, além de ser considerada como momento de conflito 

ou de crise. É um importante ciclo existencial do indivíduo com tomada de posição familiar, 

social e sexual diante dos membros do grupo ao qual pertence. 

É um período de vida que merece uma atenção mais rigorosa, pois, esta transição entre 

a infância e a idade adulta pode envolver problemas futuros para o desenvolvimento de um 

determinado indivíduo, como a gravidez precoce, visto que é um assunto que envolve muito 

fatores e consequências para a adolescente e toda família. 

Segundo Torres et al. (2018) a atividade sexual na adolescência inicia-se em idade 

cada vez mais precoce. Estudo realizado pelo MS revela que o valor mediano do início da 

vida sexual, em 1984, era de 16 anos entre as mulheres. Já em 1998, a idade média verificada 

diminuiu para 15 anos (TORRES et al., 2018). 

Tal aspecto tem sido reforçado pelas mudanças no comportamento sexual dos jovens 

nos últimos anos, com início precoce da atividade sexual. Dessa maneira, torna-se evidente a 

importância da discussão da sexualidade (FERREIRA; PIAZZA; SOUZA, 2019). 

Aliada a esta vivência sexual prematura, observa-se a ocorrência crescente de 

gestações nesta fase da vida, fato que tem sido identificado como um dos grandes problemas 

de saúde pública, tanto no Brasil quanto em muitos países. Situações estas que trazem 

responsabilidades e acabam acarretando grandes consequências. 

Conforme o Departamento Científico de Adolescência (2018) a taxa de gestação na 

adolescência no Brasil é alta para a América Latina, com 400 mil casos/ ano. Quanto à faixa 

etária, dados do Ministério da Saúde revelam que em 2014 nasceram 28.244 filhos de 
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meninas entre 10 e 14 anos e 534.364 crianças de mães com idades entre 15 e 19 anos. Em 

2015, 18% dos brasileiros nascidos vivos eram filhos de mães adolescentes. Quanto à 

distribuição demográfica, a região com maior número de mães adolescentes é a região 

Nordeste, concentrando 180 mil nascidos ou 32% do total.  

Estudo realizado por Aguiar et al. (2018) foi verificado que a gravidez durante a 

adolescência é mais comum entre os grupos de baixa renda e com baixo nível de escolaridade. 

Este grupo torna-se sexualmente ativo, fica grávida e se casa no início da adolescência em 

comparação com outros grupos de mulheres. 

A maior concentração de adolescentes grávidas está nas classes economicamente mais 

baixas. E aquelas que vivenciaram ou estão em situação de violência intrafamiliar se 

encontram em condições econômica, social e educacional piores do que aquelas que não estão 

nesta situação (MIURA et al., 2018). 

A gravidez na adolescência requer cada vez maior compreensão quanto aos processos 

e contextos em que ocorre para que se possam prevenir riscos e/ou situações de 

vulnerabilidade na vida das jovens gestantes e de seus filhos. Além disso, também se faz 

necessário perceber quais fatores protetivos ao desenvolvimento individual e familiar podem 

estar ou ser associados a esse fenômeno (BERNARDO; MONTEIRO, 2015). 

A gestação precoce representa um problema universal, principalmente quando se 

refere à gravidez não planejada, e tem se tornado uma temática de grandes proporções no 

cotidiano de nossa sociedade, necessitando de discussão, intervenção voltada às políticas na 

saúde de planejamento familiar.  

Nessa perspectiva, a gravidez na adolescência passa a ser um problema social e de 

saúde pública, em que se faz necessário que os profissionais de saúde tenham uma atenção 

mais qualificada possível para com essas adolescentes, oportunizando um serviço de 

orientação mais eficaz, preparação e acompanhamento durante toda gravidez e após o 

nascimento, por ser uma situação de risco tanto para a mãe como para a criança, a partir de 

uma gravidez não planejada. 

O processo de gestar e parir na adolescência representa um fator com o qual a 

adolescente precisa lidar. Porém, quando possui uma rede de apoio familiar este pode contar 

com proteção frente às situações de vulnerabilidade, potencializando condições melhores de 

vida e o enfrentamento do período de forma mais plena e saudável (MATOS et al., 2019). 
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É evidente a necessidade dos profissionais de saúde redefinirem sua postura em 

relação à mãe adolescente e sua rede de apoio. O grande desafio é o estabelecimento de 

vínculo com a adolescente e inclusão da família que também sofre influência das 

modificações advindas da gravidez e reconhecer seu importante papel, manter um canal de 

confiança para um relacionamento terapêutico que auxilie não só no cuidado a criança, como 

também na formação de sua identidade, enquanto mulher (MATOS et al., 2019). 

Em um estudo realizado por Torres et al. (2018), destacou-se entre os fatores que 

contribuem para a gravidez na adolescência a falta de perspectiva de vida, baixa autoestima, 

más condições de educação e saúde, falta de lazer, ingenuidade, submissão, violência, 

desinformação e expectativas de mudança de status social. 

Dentre as repercussões da maternidade prematura Torres et al. (2018) destaca o 

abandono escolar, a perda de grande parte da juventude, interrupção nas atividades de lazer, o 

ingresso antecipado no mercado de trabalho, a desagregação familiar, e, nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os problemas sociais como o abandono de 

crianças. 

A adolescente depara-se com modificações corporais que mexem com sua 

autoimagem e autoestima e com dificuldades de se adequar aos novos papéis e às 

responsabilidades que são impostas (AGUIAR et al., 2018). 

Tradicionalmente, a ocorrência da gravidez na adolescência é enfocada como não 

planejada, indesejada e decorrente do desconhecimento de métodos anticoncepcionais. Estes 

aspectos nem sempre estão presentes e sinalizam que a análise da gravidez e da maternidade 

nessa faixa etária não pode ser desvinculada das motivações individuais, nem 

descontextualizada das condições sociais em que as adolescentes estão inseridas, 

considerando-se a influência de fatores sociopolíticos, culturais e psicológicos implicados na 

escolha de ser mãe (BRASIL, 2017). 

Neste sentido, é importante que os profissionais de saúde e familiares, acolham esta 

adolescente grávidas despindo-se de julgamentos e preconceitos, tencionando a adesão ao pré-

natal, no sentido de vivenciar a gestação e um parto tranquilo, surgindo neste contexto uma 

mulher que pode sim dedicar-se aos estudos e ao mercado de trabalho, para tanto a rede de 

apoio é primordial. (MATOS et al., 2019). 

Nunes et al. (2018) corrobora ao dizer que para suportar essas alterações, é 

fundamental que haja apoio, tanto familiar quanto do parceiro e dos amigos, assim como, de 
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indivíduos pertencentes ao espaço extrafamiliar - escola e rede básica de saúde. Pois, as 

adolescentes que recebem esses tipos de apoio, podem se sentir melhor preparadas para lidar 

com as dificuldades que surgem ao se tornarem mães, atingindo, possivelmente, maiores 

níveis de saúde e qualidade de vida. 

Diz ainda que a aceitação, o amor, a comunicação e o bom relacionamento mostram-se 

fundamentais para que a adolescente consiga superar as dificuldades de uma gravidez precoce 

com o auxílio da sua família (NUNES et al., 2018). 

Nesse sentido, e mais apropriado que a gravidez na adolescência seja vista como um 

ponto de inflexão que resulta de uma pluralidade de experiências de vida, com diferentes 

significados, abordado de várias maneiras e que adota diversos desfechos (BRASIL, 2017). 

Percebe-se que a gravidez na adolescência é um fenômeno que envolve múltiplos 

fatores, por isso, requer uma atenção integrada de todo o círculo social que rege a vida dessas 

jovens. 

Dentre as complicações e gravidade da gestação correlacionam-se à idade da 

adolescente (maiores riscos para meninas com menos de 16 anos, especialmente menores de 

14 anos, ou com menos de dois anos da menarca/primeira menstruação), paridade, início e 

aderência ao pré-natal, ganho de peso e aspectos nutricionais (DEPARTAMENTO 

CIENTÍFICO DE ADOLESCÊNCIA, 2018). 

Outro aspecto de destaque e a possibilidade de risco biológico dessa gravidez, quando 

associada a outros fatores, como desnutrição e acompanhamento tardio, entre outros. Outro 

risco apontado e o risco psicossocial (BRASIL, 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a gestação nesta faixa etária é uma 

condição que eleva a prevalência de complicações maternas, fetais e neonatais, além de 

agravar problemas socioeconômicos existentes. Como em outras condições de saúde, o 

prognóstico da gravidez na adolescência depende da interação de fatores biológicos, sociais, 

psicológicos, culturais e econômicos. 

Para a saúde pública, a gravidez na adolescência tem sido um desafio. Visto que 

muitas destas gestações terminam em abortos provocados, realizados em condições adversas, 

que evoluem com problemas obstétricos como hemorragia, infecção ou perfuração uterina, 

contribuindo para o aumento da mortalidade materna neste grupo etário (BRASIL, 2017). 

Diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a 

desinformação sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. 
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Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive para a falta 

de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, incluindo o uso inadequado de 

contraceptivos (DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE ADOLESCÊNCIA, 2018). 

A escola apresenta-se como espaço privilegiado para ações de promoção de saúde e 

educação sexual, devido a seu caráter formativo que pode servir de estímulo à mudança de 

comportamentos e hábitos dos adolescentes. Por meio dessa articulação Inter setorial, pode-se 

propiciar atenção integral a crianças e adolescentes da rede pública de ensino, desenvolvendo 

ações de promoção, atenção e prevenção em saúde (FERREIRA; PIAZZA; SOUZA, 2019). 

Segundo o Ministério da Saúde (2017) a escola é um espaço privilegiado para práticas 

de promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças. A articulação entre 

escola, a unidade de saúde e a atenção básica como um todo e essencial para que as práticas 

educativas sejam apoiadas em discussões construtivas, com escuta qualificada.  

Acrescenta ainda que ao se falar em sexualidade e saúde reprodutiva, as práticas 

educativas são indispensáveis para a formação de adolescentes. Estas atividades visam 

facilitar também a troca de informações e a apropriação do conhecimento necessário a pratica 

do sexo seguro. (BRASIL, 2017). 

Um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação, tanto para a saúde 

individual quanto coletiva. Nesse sentido, é importante considerar a educação abordando 

sexualidade e saúde reprodutiva, tanto no meio familiar quanto na escola, com abordagem 

científica, e nos programas de promoção à saúde. Não apenas quanto aos eventos biológicos, 

mas em relação ao convívio de respeito entre meninos e meninas, atividades sexuais com 

responsabilidade e proteção – métodos contraceptivos - principalmente durante a adolescência 

(DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE ADOLESCÊNCIA, 2018). 

Dessa maneira, os profissionais de saúde devem abordar temáticas voltadas ao período 

da adolescência, como a sexualidade, pode desenvolver a autonomia e responsabilização 

pessoal dos jovens, contribuindo para o fortalecimento do vínculo com as equipes. O que 

torna essencial a formação de profissionais de saúde capacitados a desenvolver atividades 

voltadas às comunidades.  

As consultas são momentos privilegiados para o aconselhamento de práticas sexuais 

responsáveis e seguras. O uso de preservativo deve ser enfatizado como pratica indispensável 

na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de infecção pelo HIV. Essa é também 

uma oportunidade de esclarecimento de dúvidas (BRASIL, 2017). 
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Os serviços de saúde devem garantir esse atendimento, antes mesmo do início da 

atividade sexual e reprodutiva, para ajuda-los a lidarem com a sua sexualidade de forma 

positiva e responsável, incentivando-se comportamento de prevenção e de autocuidado. Na 

faixa etária de 10 a 19, podem ser atendidos sem a presença dos pais, se assim preferirem 

(BRASIL, 2017). 

É importante que os profissionais de saúde primem por uma atenção básica mais 

focada às adolescentes, uma vez que desempenham um papel importante, realizando 

ações/orientações para prevenir uma gestação precoce e ações educativas que foquem na 

formação de pais e filhos. E quanto à gestante adolescente, é essencial que seja realizado o 

acompanhamento integral que o movimento gestacional exige, tendo em vista todas as 

mudanças precoces que uma gravidez na adolescência acarreta e o amparo, apoio e a 

Segurança que a gestante necessita (NUNES et al., 2018). 

Importante ressaltar ainda os eixos de treinamento profissional para os agentes 

comunitários de saúde e outros profissionais das redes, parcerias com escolas e prefeituras, 

para a realização de capacitação nos eixos de ensino, pesquisa, planejamento, execução de 

cursos e oficinas de habilitação para os profissionais de saúde, educação, famílias e os 

próprios adolescentes (DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE ADOLESCÊNCIA, 2018). 

 

2.2 -PLANO OPERATIVO 

 

Esse projeto de intervenção será desenvolvido no município de Morro Cabeça no 

Tempo-PI, tendo como público alvo as adolescentes de 12 a 18 anos de idade e tem como 

objeto elaborar uma proposta de intervenção para enfrentamento do problema gravidez na 

adolescência, a fim de reduzir o número de gravidez não planejada na adolescência, em uma 

Unidade Básica de Saúde no município de Morro Cabeça no Tempo-PI. O município conta 

com 02 Equipes de Saúde da Família – ESF, 02 Equipes de Saúde Bucal, 01 equipe do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF, 13 Agentes Comunitários de Saúde – ACS. 

A princípio o projeto será apresentado e discutido aos demais membros da equipe, 

para que possamos intervir de forma multiprofissional e trabalhar para redução do índice de 

gravidez não planejada adolescência. Sendo importante que os profissionais ligados ao 

atendimento dos adolescentes estejam capacitados para lidar com esse público, desenvolver 

atividades, realizar ações/orientações. 
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Para a realização desse projeto de intervenção será preciso uma parceria junto a 

Secretaria de Educação, pois a escola é um espaço privilegiado para práticas de promoção de 

saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças, o que já acontece com o Programa 

Saúde na Escola-PSE. Serão realizadas atividades educativas nas escolas do município dentro 

da área de abrangência de atuação da equipe 01, voltadas à sexualidade e saúde reprodutiva 

envolvendo as adolescentes, atividades voltadas à família e população masculina. 

Serão ainda programadas atividades de grupo com adolescentes na UBS, a fim de criar 

vínculos, momentos de interação, conscientização acerca da importância de procurar o serviço 

de saúde, momento este que servirá para abordar diversos assuntos que envolvem os 

adolescentes, dentre eles, a prevenção de uma gravidez indesejada. 

 

ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE INTERVENÇÃO 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGI

AS 

RESPONS

ÁVEIS 

APRESENTAÇÃO DO 

PROJETO AOS 

MEMBROS DA EQUIPE 

DE SAÚDE, GESTORES 

MUNICIPAIS COMO DA 

SAÚDE, EDUCAÇÃO, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

CONSELHO TUTELAR. 

CONTRIBUIR PARA QUE O 

TEMA SEJA TRATADO COM 

MAIS CRITICIDADE PELOS 

GESTORES, PROFISSIONAIS 

QUE LIDAM COM 

ADOLESCENTES E 

FAMÍLIAS; 

 

APRESENTAR E 

ARTICULAR COM DEMAIS 

ENTIDADES, 

PRINCIPALMENTE A 

SAÚDE E EDUCAÇÃO A 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

DE INTERVENÇÃO; 

 

APÓS 

CONCLUSÃ

O DE 

ELABORAÇ

ÃO DO 

PROJETO. 

APRESENTA

ÇÃO 

DIDÁTICA 

 

AUTORA 

DO 

PROJETO 

DE 

INTERVEN

ÇÃO 
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CAPACITAÇÃO DA 

EQUIPE EM RELAÇÃO 

ÀS AÇÕES 

EDUCATIVAS, 

PRINCIPALMENTE 

SOBRE SAÚDE SEXUAL 

E REPRODUTIVA. 

CAPACITAR 

PROFISSIONAIS LIGADOS 

AO ATENDIMENTO DOS 

ADOLESCENTES; 

 

PREPARAR A EQUIPE DE 

SAÚDE PARA EXECUÇÃO 

DE AÇÕES COM 

ADOLESCENTES SOBRE A 

SEXUALIDADE; 

 

INTERVIR DE FORMA 

MULTIPROFISSIONAL E 

TRABALHAR PARA 

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE 

GRAVIDEZ NÃO 

PLANEJADA; 

 

MELHORAR QUALIDADE 

DA ASSISTÊNCIA. 

APÓS A 

APRESENT

AÇÃO DO 

PROJETO 

01 SEMANA 

SERÃO 

REALIZADA

S 

ATIVIDADES 

DIDÁTICAS 

EDUCATIVA

S A FIM DE 

PROPICIAR 

O MAIOR 

ENTENDIME

NTO À 

EQUIPE 

SOBRE A 

PREVENÇÃO 

DA 

GRAVIDEZ 

NA 

ADOLESCÊN

CIA, 

IDENTIFICA

ÇÃO DE 

RISCOS, 

BUSCA 

ATIVA, 

PREVENÇÃO 

DE 

AGRAVOS. 

 

REUNIÕES 

DE EQUIPE; 

EQUIPE 

MULTIDIS

CIPLINAR 

ESF E 

NASF 

(ENFERME

IRO, 

MÉDICA, 

PSICÓLOG

A). 

 

NÍVEL DE 

REALIZAR E FORTALECER 

ATIVIDADES EDUCATIVAS 

RETORNO 

DAS 

APRESENTA

R PROJETOS 

PROFESSO

RES, 
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INFORMAÇÃO DOS 

ADOLESCENTES E 

POPULAÇÃO; 

 

COMUNICAÇÃO DOS 

ADOLESCENTES COM 

FAMÍLIA E COM A 

EQUIPE DE SAÚDE; 

VOLTADAS À 

SEXUALIDADE E SAÚDE 

REPRODUTIVA TANTO NO 

MEIO FAMILIAR QUANTO 

NAS ESCOLAS; 

 

AUMENTAR O NÍVEL DE 

INFORMAÇÃO DE 

ADOLESCENTES SOBRE A 

SEXUALIDADE, 

CONHECIMENTO DO 

CORPO, MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS; 

 

ESTIMULAR A 

COMUNICAÇÃO ENTRE 

ADOLESCENTES COM A 

FAMÍLIA E COM A EQUIPE 

DE SAÚDE; 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

PARA POPULAÇÃO; 

 

ATIVIDADE

S DO 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

ESCOLAR 

ATÉ 

TÉRMINO 

DO MESMO 

SEMESTRE 

DESTE 

ANO.  

 

SENDO 

NESTE 

PERÍODO 

REALIZAD

AS AÇÕES 

EM TODAS 

AS 

ESCOLAS 

DA ÁREA 

DE 

ABRANGÊN

CIA DA ESF 

I E DEMAIS 

ATIVIDADE

S FORA DA 

ESCOLA. 

 

(PREVISÃO 

DE 4 

MESES) 

NAS 

ESCOLAS; 

 

REALIZAR 

AÇÕES, 

PALESTRAS 

E 

ATIVIDADES 

EDUCATIVA

S NAS 

ESCOLAS; 

 

CRIAR 

GRUPOS DE 

ADOLESCEN

TES 

VISANDO 

DISCUTIR A 

EDUCAÇÃO 

SEXUAL 

ENTRE ELES 

E DEMAIS 

TEMÁTICAS 

NA 

UNIDADE 

DE SAÚDE; 

 

ATIVIDADES 

EDUCATIVA

S 

ENVOLVEN

DO 

EQUIPE 

MULTIDIS

CIPLINAR 

DA ESF I, 

NASF. 
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FAMILIARES

; 

PROGRAMA

R 

PALESTRAS 

PARA A 

POPULAÇÃO

, 

DISTRIBUIÇ

ÃO DE 

PANFLETOS 

EDUCATIVO

S E 

DISTRIBUIÇ

ÃO DE 

MÉTODOS 

CONTRACEP

TIVOS; 

CONSCIENTIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO 

MASCULINA; 

INCLUIR OS HOMENS NAS 

POLÍTICAS DE PREVENÇÃO 

E REDUÇÃO DA GRAVIDEZ 

NA ADOLESCÊNCIA; 

 

DIMINUIR A PREVALÊNCIA 

DE GRAVIDEZ EM 

ADOLESCENTES; 

 

NO 

DECORRER 

DOS MESES 

DE 

EXECUÇÃO 

DAS 

ATIVIDADE

S NAS 

ESCOLAS. 

(04 MESES) 

PROGRAMA

R 

PALESTRAS 

PARA A 

POPULAÇÃO 

MASCULINA

, BEM COMO 

ENVOLVÊ-

LOS EM 

ATIVIDADES 

EDUCATIVA

S SOBRE 

SEXUALIDA

DE, SAÚDE 

PROFESSO

RES, 

EQUIPE 

MULTIDIS

CIPLINAR 

DA ESF I, 

NASF 
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REPRODUTI

VA, 

MÉTODOS 

CONTRACEP

TIVOS, QUE 

IRÃO SER 

REALIZADA

S NAS 

ESCOLAS; 

 

DISTRIBUIÇ

ÃO DE 

PANFLETOS 

EDUCATIVO

S E 

DISTRIBUIÇ

ÃO DE 

MÉTODOS 

CONTRACEP

TIVOS; 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse trabalho pretende-se intervir juntamente com a equipe e trabalhar para 

redução do índice de gravidez não planejada na adolescência, conscientizando os adolescentes 

a procurar o serviço de saúde como estratégia de prevenção de agravos a saúde, dentre eles a 

gravidez indesejada, obter uma maior compreensão acerca do tema em questão, entender 

melhor sobre as principais causas de uma gravidez na adolescência e suas implicações. 

É de suma importância programar ações que ampliam as oportunidades em educação 

em saúde voltadas à sexualidade e saúde reprodutiva envolvendo as adolescentes, atividades 

voltadas à família e população masculina. A fim de conscientizar essa população sobre o 

tempo desejável para engravidar, uma vez que de acordo a realidade local a maioria dos 
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casos de gravidez em adolescentes são indesejadas. Além disso, envolver gestores e vários 

setores a fim de contribuir para que o tema seja tratado com mais criticidade, conscientizando 

cada vez mais a população, aumentar o uso de contraceptivos, prestar um atendimento 

qualificado as adolescentes, incluir as jovens no desenho e implementação dos programas de 

prevenção da gravidez na adolescência. 

É preciso melhorar a assistência voltada as adolescentes, sendo este de modo geral um 

público que tem dificuldades em procurar o serviço de saúde em caráter preventivo, 

principalmente quando se refere à educação sexual, planejamento familiar. Sendo uma das 

dificuldades encontradas pela equipe, mas enquanto profissionais de saúde devemos estar 

mais engajados na abordagem desse público, desenvolver ações voltadas às orientações acerca 

da prevenção de uma gravidez indesejada, esclarecendo dúvidas, estabelecendo vínculos, 

permitindo, assim, uma melhoria na qualidade de assistência. 

Reconhecendo que a educação em saúde, as orientações, o acompanhamento, a 

conscientização das adolescentes e família quanto à prevenção de uma de gravidez indesejada, 

espera-se que os objetivos deste estudo sejam alcançados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: 

Ministério da Justiça, 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 31 abr. 2019 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas.Proteger e Cuidar da Saúde de Adolescentes na Atenção 

Básica– 1ª. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pd

f>. Acesso em: 30 abr. 2019. 

 

 

Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria (DCA – SBP). 

Prevenção da Gravidez na Adolescência. São Paulo, 2019. Disponível em: 

<https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Adolescencia_-_21621c-GPA_-

_Prevencao_Gravidez_Adolescencia.pdf> Acesso em: 30 abr. 2019. 

 

FERREIRA, I. G.; PIAZZA, M.; SOUZA, D. Oficina de saúde e sexualidade: Residentes de 

saúde promovendo educação sexual entre adolescentes de escola pública. RevBrasMedFam 

Comunidade, 14(41):1788, 2019. 

 

mailto:Karolinesribeiro95@gamil.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Adolescencia_-_21621c-GPA_-_Prevencao_Gravidez_Adolescencia.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Adolescencia_-_21621c-GPA_-_Prevencao_Gravidez_Adolescencia.pdf


¹Enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 

Especializanda em Saúde da Família e Comunidade (UFPI) 

Karolinesribeiro95@gamil.com 

²Orientadora, Enfermeira, Mestre em Saúde da Mulher-UFPI 

 

MOLINA, M. C. C et al. Conhecimento de adolescentes do ensino 

médio quanto aos métodos contraceptivos. O Mundo da Saúde, São Paulo-SP, v. 39, n. 1, p. 

22-31, 2015.  Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/Conhecimento_adolescentes

_ensino.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2019. 

 

SANTOS, N. L. A. C. et al. Gravidez na adolescência: análise de fatores de risco para baixo 

peso, prematuridade e cesariana. Ciência & Saúde Coletiva, Feira de Santana-BA,v. 19, n. 3, 

p. 719-726, 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232014000300719&script=sci_abstract&tlng=

pt>. Acesso em: 30 abr. 2019 

 

 

TORRES, J. D. R. V. et al. O significado da maternidade para adolescentes atendidas na 

Estratégia de Saúde da Família. RevFunCare Online. 10(4): 1003-1013, out/dez, 2018. 

 

 

MATOS, G. C. et al. Rede de apoio familiar à gravidez e ao parto na adolescencia: uma 

abordagem moscoviciana. J. nurs. Health, 9(1):e199106, 2019. 

 

 

NUNES, G. P. et al. Gestante adolescente e seu sentimento acerca do apoiofamiliar. 

RevEnferm UFSM, 8(4):731-743, out./dez, 2018. 

 

 

AGUIAR, F. A. R. et al. Experiência da gravidez entre adolescentes gestantes Revenferm 

UFPE online, Recife, 12(7):1986-96, jul., 2018. 

 

 

MIURA, P. O. et al. O desamparo vivenciado por mães adolescentes  e adolescentes grávidas 

acolhidas institucionalmente. Ciência & Saúde Coletiva, 23(5):1601-1610, 2018. 

 

 

BERNARDO, L. A. S.; MONTEIRO, N. R. O. Problemas emocionais e de comportamento 

em adolescentes grávidas.PsicolArgum, 33(81), 298-313 abri./jun. 2015. 

 

 

Departamento Científico de Adolescência. Guia Prático de Atualização Prevenção da 

Gravidez na Adolescência. Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 86-94, dez. 

2018.  

 

 

 

 

 

mailto:Karolinesribeiro95@gamil.com
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/Conhecimento_adolescentes_ensino.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/Conhecimento_adolescentes_ensino.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232014000300719&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232014000300719&script=sci_abstract&tlng=pt


¹Enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 

Especializanda em Saúde da Família e Comunidade (UFPI) 

Karolinesribeiro95@gamil.com 

²Orientadora, Enfermeira, Mestre em Saúde da Mulher-UFPI 

 

 

 

 

 

 

mailto:Karolinesribeiro95@gamil.com

