
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: AS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM GESTANTES FARMACODEPENDENTESTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: SERVIÇO SOCIALSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): PRISCILLA GOBI SCUDELLERAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ELIANA MENDES DE SOUZA TEIXEIRA ROQUEORIENTADOR(ES): 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda o uso de substâncias psicoativas em gestantes 

farmacodependentes internadas num Núcleo Intensivo de Álcool e Drogas (NAD) em 

Centro de Atenção Integral a Saúde do Estado de São Paulo. 

O uso indevido de drogas tem sido tratado, na atualidade, como questão de ordem 

internacional, objeto de mobilização organizada das nações em todo o mundo. Seus 

efeitos negativos tornam instáveis as estruturas sociais, ameaçam valores políticos, 

econômicos, humanos e culturais dos estados e sociedades e infligem considerável 

prejuízo aos países, contribuindo para o crescimento dos gastos com tratamento médico 

e internação hospitalar, além do aumento dos índices de acidentes de trabalho, de 

acidentes de trânsito, de violência urbana e de mortes prematuras e, ainda, para a queda 

de produtividade dos trabalhadores. Afeta homens e mulheres, de todos os grupos raciais 

e étnicos, pobres e ricos, jovens, adultos e idosos, pessoas com ou sem instrução, 

profissionais especializados ou sem qualificação. Atinge inclusive, bebês recém-nascidos 

que herdam doenças e/ou a dependência química de suas mães toxicômanas1. 

O tema deste estudo relaciona-se com um desejo da autora em conhecer mais 

sobre a relação dependência química/ gravidez e o interesse pela saúde mental. 

Observou-se que além do conhecimento teórico e experiência na abordagem com esses 

sujeitos, pode-se constatar em especial, a dimensão do sofrimento psíquico de gestantes 

farmacodependentes, em número significativo nesse atendimento. E também, analisar 

como a questão de gênero influencia a forma como essas mulheres vivenciam a situação 

de serem usuárias de substância psicoativas, pelo fato de existir uma maior cobrança da 

sociedade quanto ao papel exercido pela mulher, ainda fortemente ligado ao cuidado com 

a família e comportamento socialmente esperado para exercer tal papel. 

A gestação é um período especial da vida da mulher que precisa ser avaliado 

com atenção especial, pois envolve alterações físicas, hormonais, psíquicas, de 

inserção social e atualmente, o encontro com o mundo das drogas, gerando riscos 

para a saúde da mãe e do feto. 

Consideramos que a especificidade das características desse grupo e a escassez 

de pesquisas nessa área, colocam a dependência química feminina como um enigma a 

ser desvendado e um tema fundamental para a pesquisa científica. 

Além de todas as alterações fisiológicas que ocorrem durante o período 

gestacional, a dependência química é um agravante importante, e deve ter um 
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acompanhamento adequado. Sabe-se que a dependência química na gestação é uma 

realidade no cenário da saúde, sendo uma preocupação da saúde pública, devido a 

seus agravos a mãe, ao feto e sua família. É de imprescindível necessidade discutir o 

tema e buscar estratégias na recuperação da puérpera em tal condição uma vez que 

estudos comprovam que o período correspondente à gravidez e puerpério é marcado 

por considerável incidência de transtornos psíquicos na mulher. 2 

As concepções da equipe de saúde dessa Unidade de internação vão ao 

encontro do que se acredita, visto que se trabalha conforme os pressupostos do 

modo de atenção psicossocial, pois se trata de uma Unidade de Dependência 

Química em um hospital psiquiátrico.  

Especialmente nas pesquisas em Saúde Mental que vão ao encontro do 

fortalecimento da reforma psiquiátrica, a utilização desse referencial se faz 

pertinente, pois tanto na Saúde Mental como na fenomenologia social se quer dar 

voz aos sujeitos. Sendo assim, é necessário voltar-se para os sujeitos com a 

finalidade de apreender as suas vivências no mundo da vida cotidiana, que é um 

mundo intersubjetivo, compartilhado entre os semelhantes, e na busca de desvelar a 

essência do fenômeno, a fenomenologia social procura ouvir os sujeitos, 

considerando suas subjetividades. 3 

Cabe ao pesquisador manter uma atitude compreensiva diante das 

intencionalidades do indivíduo, o que implica em interpretar ações a partir de seus 

motivos e objetivos, descritas pelas próprias falas dos sujeitos. 4 

Os hospitais que prestam atendimento em psiquiatria devem realizar o 

acolhimento de indivíduos que já esgotaram todas as possibilidades de atendimento 

em unidades extra-hospitalares e de urgência, tendo indicação de internação. 

Durante o período de internação, a assistência deve ser desenvolvida por equipe 

multiprofissional, tendo em vista a humanização da assistência e a preservação dos 

direitos de cidadania dos pacientes internados.5 

O essencial é que os profissionais envolvidos, independentemente de sua 

área de atuação, assumam o compromisso, de preferência de forma interdisciplinar, 

com competência, coragem e dedicação à causa. 6 

As gestantes em situação de vulnerabilidade social, entendida como dificuldades 

socioeconômicas e psicossociais, situações de violência doméstica e dependência 

química, devem ser olhadas pela equipe de saúde de modo especial. Mesmo após ser 
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encaminhada aos serviços da rede de saúde e assistencial a equipe deve estar atenta 

especificamente à vulnerabilidade individual. 

Esta pesquisa teve como objeto de estudo as internações de mulheres 

gestantes em idade adulta farmacodependentes atendidas num Núcleo Intensivo de 

Álcool e Drogas do Centro de Atenção Integral a Saúde do Estado de São Paulo. O 

estudo mostra-se relevante e original por serem poucas as experiências desta prática 

de cuidado as mulheres gestantes usuárias de drogas lícitas e ilícitas no Brasil. Sendo 

assim, pesquisas com esta temática são limitadas. 

Em post publicado na rede Humaniza SUS, relata que o projeto de educação 

é um desafio ao presente do fazer profissional, considerando a habilitação 

profissional, orientada para as necessidades de saúde da população, tornando a 

rede de serviços e suas equipes competentes para realizar a atenção às 

necessidades sociais por saúde, ajudando a identificar as necessidades de 

formação de acordo com as situações apresentadas pela equipe e assim construir 

também novos saberes para a construção de Políticas Públicas. 7 

3 OBJETIVOS 

Geral: Avaliar os aspectos sociodemográficos e os determinantes das internações 

de mulheres gestantes para tratamento de dependência química, internadas em um 

serviço público de saúde com o intuito de qualificar e auxiliar as Políticas Públicas de 

Saúde através da identificação das necessidades destas usuárias num Núcleo 

Intensivo de Álcool e Drogas do Centro de Atenção Integral a Saúde do Estado de 

São Paulo, no período de 02 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2015. 

Específico: Qualificar e quantificar o número de mulheres gestantes em tratamento 

no NAD-F, do CAIS-SP, com o intuito de qualificar e auxiliar as Políticas Públicas de 

Saúde dentro do universo de mulheres farmacodependentes tratadas no processo 

de internação integral, tendo em vista a necessidade de prevenção e proteção para 

a mãe e para o feto, devido os riscos que estavam sendo submetidos, frente às 

drogas e ao meio social de violência a que estavam sendo expostas. 

4 METODOLOGIA 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

 Este estudo foi do tipo documental com abordagem quantitativa, junto ao 

Núcleo de Informações (NI) de um Centro de Atenção Integral à Saúde do Estado de São 

Paulo sobre as internações de mulheres gestantes usuárias de substâncias psicoativas, 
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no período qualificado de 02 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2015, utilizando a base 

de dados NI do CAIS-SR, Hospital Público Estadual da Secretária de Estado de Saúde 

(SES) do Estado de São Paulo.  

Os dados coletados do NI são originários da Central de Regulação de Ofertas 

de Serviços de Saúde (CROSS) e Sistema de Informação para Saúde Mental 

(SISAM) do território do Departamento Regional de Saúde- DRS XIII/(SISAM13), 

assim como, pacientes encaminhado do CRATOD-SP utilizam-se do Sistema 

CROSS para entrada no serviço de tratamento desta instituição. 

4.2. CAMPO E SUJEITOS 

O Núcleo Intensivo de Álcool e Drogas – NAD – do Centro de Atenção Integral à 

Saúde do Estado de São Paulo é uma unidade de internação de média permanência 

para pessoas com problemas relacionados ao uso indevido ou dependência de 

substâncias psicoativas, que não se beneficiam do tratamento ambulatorial, implantada 

em 02 de agosto de 2010. 

O NAD tem como MISSÃO: “Prestar assistência especializada em regime de 

internação de média permanência, a pessoas com problemas relacionados ao uso 

abusivo ou dependência de álcool e outras drogas, que não se beneficiam do 

tratamento ambulatorial, no âmbito do DRS XIII. Tem como objetivo prevenir e 

reduzir danos sociais e à saúde, motivar para o tratamento, favorecer a abstinência, 

fortalecer as redes sócio-familiares e propiciar o retorno ao convívio social saudável.” 

Os Sujeitos do Estudo constituíram-se na verificação no sistema dos números de 

Mulheres Gestantes em idade adulta farmacodependentes, de longo uso de 

múltiplas substâncias psicoativas internadas no Núcleo de Tratamento para Álcool e 

Drogas deste Hospital (NAD-F) durante o período de 02 de agosto a 30 de junho de 

2015.  

4.3. INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de análise do número de internações de 

mulheres gestantes em idade adulta farmacodependentes, advindos dos Sistemas 

SISAM13 e CROSS. 

As informações foram registradas diretamente em uma planilha construída 

exclusivamente para esta pesquisa e armazenadas em um banco de dados do 

Excel, utilizada para o estudo proposto. 

Para a realização dessa pesquisa utiliza-se o conceito de objeto de estudo 

elaborado por Pierre Bourdien, que diz que, à medida que a ciência progride, e progride 
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sua divulgação, os sociólogos devem esperar encontrar cada vez mais frequentemente, 

realizados em seu objeto, a ciência social do passado.” 8  

4.5. ASPÉCTOS ÉTICOS  

A pesquisa desenvolveu-se após a autorização da Secretaria de Estado da 

Saúde do Estado de São Paulo. Foram preservados os nomes dos usuários contidos 

nos prontuários, com a guarda dos formulários sob a responsabilidade de um dos 

pesquisadores. O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) está dispensado 

nesse estudo, uma vez que foram utilizados dados já registrados em prontuários, 

contudo, ressalta-se o compromisso dos pesquisadores ao cumprir a Resolução 

466/12, no aspecto da ética e legislação, preconizadas para estudos com Seres 

Humanos, onde está assegurada, inclusive, a privacidade dos sujeitos. 

Assim, devemos enfatizar que não houve situação de risco para os participantes do 

estudo, e os benefícios diretos desta pesquisa, para usuários e serviço poderão ser de 

largo espectro. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após o encerramento da coleta de dados, partiu-se para uma criteriosa 

análise deste material, com a finalidade de organizar e categorizar os resultados 

para melhor compreensão do universo dessas mulheres gestantes em idade adulta 

farmacodependentes. 

Esses dados foram tabulados, conforme Tabelas específicas. 

Devemos contextualizar que o serviço conta com duas unidades de internação, 

sendo uma masculina e outra feminina, com seus leitos assim distribuídos; 

NAD Masculino:- 14 leitos oferecidos ao DRS XIII, com acesso pelo SISAM 13;- 06 

leitos oferecidos ao CRATOD – com acesso pela CROSS. 

NAD Feminino:- 03 leitos de gestantes oferecidos ao DRS XIII, com acesso pelo 

SISAM 13; - 12leitos oferecidos ao DRS XIII, com acesso pelo SISAM 13;- 06 leitos 

oferecidos ao CRATOD – com acesso pela CROSS. 

Atualmente, está em processo de viabilização de reforma de espaço físico, 

para ampliação em 20 leitos masculinos a oferta de atendimento.  

De acordo com o preconizado na lei 10.216/2001, o tempo de internação deverá 

ser o mais breve possível, evitando a quebra dos vínculos sócio-familiares, bem como o 

mais rápido possível seja retomada as atividades do cotidiano do indivíduo em questão, 

com continuidade do tratamento em regime ambulatorial.  
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6. RESULTADOS 

6.1 SISTEMA DE INTERNAÇÕES 

Sistema de internações 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sisam 22 47 67 74 75 41 

Cross       90 69 35 

 

Tabela 1- Distribuição absoluta da população do estudo segundo o sistema de 

internações, no período de 02 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2015.  

 

 

LEGENDA:  
SISAM - Sistema de Informação para saúde mental 
CROSS - Central de regulação de oferta de serviços de saúde 
 

6.2 MULHERES 

Média de 
permanência 

2010 (após 
agosto) 

2011 2012 2013 2014 2015 (até 
junho) 

Total 

ATÉ 10 DIAS 11 14 15 92 62 10 204 

DE 11 A 30 DIAS 4 18 28 72 81 25 228 

ACIMA DE 30 
DIAS 

7 15 24 0 1 41 88 

TOTAL 22 47 67 164 144 76 520 

 

Tabela 2 - Distribuição absoluta da população do estudo , segundo média de 

permanência em internação, no período de 02 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2015. 
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6.3 GESTANTES 

 

 

 

 

Tabela 3- Distribuição absoluta da população do estudo segundo permanência de 

gestantes no NAD, no período de 02 de agosto de 2012 a 30 de junho de 2015. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Permanência gestantes no nad 

  2012 2013 2014 2015 

Até 30 dias 3 8 6 2 

30 à 60 dias 1 3 1 3 

Acima de 60 dias 1 4 6 3 
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A importância da construção do perfil das mulheres gestantes usuárias de 

múltiplas substâncias internadas num Hospital Público Estadual especializado em 

psiquiatria na área de dependência química no Estado de São Paulo, Brasil, no 

período de agosto de 2010 a junho de 2015, objetivando uma melhora significativa 

na qualidade do atendimento, identificar necessidades e propor soluções para os 

problemas, direcionando assim, as ações de saúde para dificuldades evidenciadas.  

Conforme os resultados obtidos pelo estudo, poder-se-á traçar as 

necessidades desta gestante e, paralelamente, evidenciar a importância do 

planejamento, pois ao identificar todas as necessidades inerentes ao perfil 

pesquisado, procurar-se-á desenvolver ações específicas, o que proporcionara 

medidas de prevenção, intervenção e promoção da saúde voltada para as 

necessidades encontradas, e contribuindo para um bom andamento das ações e 

intervenções em saúde da respectiva área de abrangência, e consequentemente, 

para a qualidade de saúde desta paciente. 

Teoria e prática revelam o quão problemática é esta questão, a partir da 

observação da baixa adesão de gestantes farmacodependentes em 

acompanhamento, que traz graves problemas de saúde pública e que na maioria 

das vezes é banalizada. 

Há pouca circulação dessas mulheres nos programas dedicados a elas, e, 

mesmo em se tratando das considerações finais, é visto que um questionamento se 

manterá em aberto – onde estariam essas gestantes – pois se imagina que, mesmo 

não aparecendo, podem existir muitas mulheres nesta situação na região 

abrangente do DRS XIII – Ribeirão Preto e no munícipio de São Paulo/SP e 

municípios do nosso Brasil. 

Com a análise dos resultados observou-se em relação ao Sistema de Internação 

CROSS e SISAM onde os números de leitos oferecidos para o CROSS é de 6 leitos e 

para o SISAM13 é de 14 leitos, na Tabela 1 uma equivalência no número de pacientes 

internadas, porém isso se deve maior rotatividade dessas pacientes, devido a alta a 

pedido e ocupação imediata do leito desocupado, ocorrendo assim, 100% de ocupação 

de leitos, mantendo ainda uma lista de espera para internação. 

Em relação ao quesito médio de permanência de internações, no período de 

agosto de 2010 a junho de 2015, internações até 10 dias obtivemos 204 pacientes, 

de 11 a 30 dias foram 228 pacientes, acima de 30 dias foram 88 mulheres gestantes 

e não gestantes, num total de 520 pacientes. Observamos também, um número 
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crescente de mulheres farmacodependentes internadas a cada ano. Ainda no ano 

de 2014 teve uma discreta diminuição no número de internações ao ano 2013, 

conforme analisado em Tabela 2. 

Quanto à permanência de mulheres gestantes em idade adulta no processo de 

internação devido, a tecnologia de manejo implementada pela equipe multidisciplinar de 

assistência neste Núcleo de Intensivo de Álcool e Drogas de Internação Feminina, 

notou-se um aumento no número de dias de permanência de internações, assim 

melhorando sua adesão a assistência pré-natal, já que se trata de uma gestação de alto 

risco em razão não somente do uso de substância psicoativas durante o 

desenvolvimento do feto, mas também da condição de risco social e emocional dessas 

mulheres gestantes. Além, disso, a maioria dessas mulheres abandona os filhos ou 

pode ser considerada pela justiça, incapaz para os cuidados com o filho. 

Com a realização deste estudo, estaremos contribuindo para a construção de 

uma prática profissional voltada para a realidade identificada, ampliando assim as 

discussões sobre essa problemática, favorecendo uma prática que valoriza e fortalece a 

abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, consolidando uma rede de serviços de 

atenção à saúde mental, notadamente aqueles relativos ao uso e/ou abuso de drogas 

Por fim, é também fundamental e determinante que se permita vivenciar um 

novo tipo de relação com essa gestante, de características e demandas tão 

peculiares, flexibilizando amarras sociais, pessoais, desmitificando também para ela 

a impressão de que não serão acolhida e respeitada em suas escolhas, atitudes e 

pelo seu jeito de ser. 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1-FALCONE, Mader. Atuação multiprofissional e a saúde mental de 

gestantes. Centro de Promoção e Atenção à Saúde. Instituto de Ensino e 

Pesquisa. Hospital Albert Einstein. SãoPaulo, SP, Brasil. Rev. Saúde 

Pública. Vol.39,n.4. São Paulo Ago.2005. 

2-Carlini AE, Galduróz JCF, Noto AR, Nappo SA. I levantamento domiciliar 

sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil: estudo envolvendo 107 

maiores cidades do país: 2001. São Paulo: Cebrid/Unifesp; 2002.  

3-Nasi C, Schneider JF. O Centro de Atenção Psicossocial ao cotidiano dos 

seus usuários. Rev Esc Enferm Usp. 2011; 45 (5): 1157-63.  



10 
 

4-Lima CA, Tocantins FR. Necessidades de saúde do idoso: perspectiva para 

a enfermagem. Rev Bras Enferm. 2009; 62 (3): 367-73. 

5-Brasil. Ministério da Saúde. Dispõe sobre diretrizes e normas para a Saúde 

Mental. Brasília (DF); Ministério da Saúde; 2004. 

6- STEFANELLI, M. C.; FUKUDA; I.M.K.; ARANTES, E.C. (Orgs.). 

Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. BARUERI: 

Manole. 2008. 

7- LOSEKANN, Maristela Vargas. Porque trabalhar com educação 

permanente em Saúde?. Disponível em: 

http://www.redehumanizasus.net/6958-porque-trabalharcom-educacao-

permanente-em-saude. Acesso em: 21 set. 2012. 

8 – BOURDIEU,P.Esboço de uma teoria da prática. In ORTIZ, Renato (0rg.). 

A sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Editora Ática, Coleções grandes 

cientistas sociais,1994, n.39,p.16. 


