
Estudo de Casos  



João tem 7 anos e adorava brincar com os amigos da 

escola e jogar futebol na rua. Porém, nos últimos dois 

anos ele ganhou muito peso e, por isso não quer ir para a 

escola, pois sofre bullying dos colegas. Além disso, ele 

está com dificuldade de acompanhar as atividades físicas 

na escola.  

 

A sua mãe o leva para a Unidade Básica de Saúde com a 

queixa principal de ganho de peso nos últimos dois anos.  

Resultado Sistêmico 4:  

Programas de melhoria do estado nutricional das crianças e 

adolescentes, incluindo a promoção do aleitamento materno e 

alimentação saudável. 



1. Quais fatores determinaram a obesidade de João? 

2. Como a obesidade de João poderia ter sido evitada? 

3. Como a escola pode incentivar as crianças e 

adolescentes a consumirem alimentos saudáveis e 

adotarem uma dieta balanceada? 

4.  Quais políticas precisam ser acionadas para garantir 

o direito à alimentação adequada às crianças e 

adolescentes do município, visando a prevenir o 

excesso de peso e outras doenças relacionadas à 

obesidade, como diabetes e doenças cardiovascular? 



Gysele tem 25 anos e mora na zona rural do município. Está 

esperando o seu primeiro filho e realizou pré-natal em 

Unidade de Saúde próxima de sua casa. Quando 

questionada sobre sua vida sexual, ela relata ser casada com 

um homem há 3 anos, tem relações sexuais vaginais 

exclusivamente com esse parceiro, e que por isso não 

precisaria usar preservativos. No entanto, questionada sobre 

seu sentimento a respeito dessa relação, ela relata que não 

usa preservativos a pedido do marido, mas que gostaria de 

usar.  

 

Ela desconfia de que o parceiro tem relações fora do 

casamento e “tem muito medo de pegar uma doença”.  

Resultado Sistêmico 5:  

Acesso ao pré-natal garantido segundo os critérios de qualidade 

do Ministério da Saúde. 



1. Como o município avalia a qualidade desse pré-natal? 

 

2. O caso da Gysele deveria ter sido notificado para a sífilis? E de seu 

filho? 

 

3. Foi adequada a não aplicação de Penicilina na Atenção Básica? 

 

4. Como a transmissão vertical da sífilis poderia ter sido evitada? 

identifique as oportunidades perdidas e considere também as 

condições socioeconômicas de Gysele? 

 

5. Se o município fizesse parte do Comitê de Investigação de Casos de 

Sífilis Congênita, quais atores seriam convidados para discutir o caso 

do filho de Gysele? 

 

6. Quais políticas precisam ser acionadas para garantir o acesso ao pré-

natal de qualidade? 

 

 

 



Simone tem 16 anos e vive com sua irmã Fátima (20 anos) e 

seus pais, extremamente rígidos e conservadores. Simone é 

uma adolescente muito curiosa e adora buscar informações 

sobre saúde apesar das dificuldades de acesso.  

 

Simone está no 1ᴼ ano do ensino médio e na sua escola não 

escuta falar sobre sexualidade, uso de camisinhas e formas 

de prevenção das doenças, como também, sobre gravidez. E 

quando vai ao posto de saúde, ninguém conversa com ela 

sobre estes assuntos. Além disso,  tem medo de pedir 

informações e de que comentem com  seus pais ou outras 

pessoas da sua comunidade.  

Resultado Sistêmico 7:  

Ações de promoção de direitos sexuais e reprodutivos e prevenção 

das IST/Aids voltadas para adolescentes e jovens implementadas 



 

1. Quais as vulnerabilidades da família da Simone? 

2. Simone e seus irmãos têm ou tiveram seus direitos 

violados? Se SIM, quais direitos são ou foram 

violados? 

3. O que o município pode fazer para garantir os 

direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes e 

jovens? 

4. Quais os principais desafios para a efetivação destas 

políticas?  



Maria tem 2 anos e vive com seus pais, Lúcia (18 anos) e 

João (19 anos).  

 

A família da Maria vive em condições precárias e tem 

dificuldades de acesso aos serviços de saúde, assistência 

social e educação no município. 

 

 Resultado Sistêmico 10:  

Primeira Infância valorizada como prioridade na agenda de políticas 

públicas do município. 



1. Quais as vulnerabilidades da família da Maria? 

2. Quais direitos da Maria e sua família foram ou estão 

sendo violados? 

3. O que o município pode fazer para garantir os 

direitos da Maria e de sua família e reduzir suas 

vulnerabilidades? 

4. Que conhecimentos a família precisa fortalecer, 

considerando esse caso? 

5. Quais as atividades da Semana do Bebê que 

contribuem para reduzir as vulnerabilidades e garantir 

os direitos da Maria e de sua família? 


