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Resumo 

 

A prevalência de uso de drogas na gravidez é imprecisa e segundo a literatura, 

existem lacunas no que se refere ao cuidado proposto e acompanhamento ofertado 

pela rede de cuidados. A fim de subsidiar políticas públicas para melhor assistência 

das gestantes que fazem uso de drogas, o objetivo deste estudo foi descrever as 

vulnerabilidades, barreiras e caminhos para cuidado a partir das percepções de 

gestantes com uso de drogas e em contextos de vulnerabilidades e de profissionais 

do sistema público da cidade de São Paulo. Métodos: Foi realizado um estudo 

qualitativo com uso de entrevista em profundidade. Participaram do estudo 13 

gestantes e 12 profissionais. Os dados foram gravados, transcritos, triangulados por 

pares e submetidos à Análise de Conteúdo e reportados com base nas diretrizes do 

COREQ (Consolidated criteria for Reporting Qualitative Research). Resultados: Os 

entrevistados referiram inúmeras vulnerabilidades, entre as quais destacou-se a 

fragilidade das relações familiares e a violência em diferentes níveis sociais. Alguns 

desses aspectos aparecem diretamente relacionados às barreiras de cuidado 

identificadas mostrando dessa forma um processo dinâmico dos contextos 

vulneráveis. O sistema de saúde e o sistema judiciário representam nas narrativas 

analisadas os principais obstáculos de um cuidado integral, junto ao estigma e o 

medo que as mulheres sentem de referirem o uso de drogas. Os temas identificados 

como possíveis caminhos para cuidado são relacionadas à ampliação da oferta de 

cuidado e promoção da maternidade possível, ancorados nos pressupostos da 

humanização e cuidado integral. Considerações finais: Considera-se importante a 

revisão de modelos de cuidado, modificação e implantação de serviços mais 

adaptados para garantir o acesso, adesão, cuidado contínuo e integral de gestantes 

que fazem uso de drogas, bem como políticas que assegurem os direitos humanos 

e bioéticos a essa população. 
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Abstract 

 

The prevalence of drug use in pregnancy is inaccurate and according to the 

literature, there are gaps regarding the proposed care and follow-up offered by the 

care network. In order to support public policies for better care of pregnant women 

who use drugs, the objective of this study was to describe the vulnerabilities, barriers 

and ways to care from the perceptions of these women with drug use and in contexts 

of vulnerabilities and health professionals who works in São Paulo public services. 

Methods: A qualitative study was conducted using in-depth interviews. Thirteen 

pregnant women and 12 professionals participated in the study. Data were recorded, 

transcribed, paired and subjected to Content Analysis and reported based on the 

Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ) guidelines. 

Results: The interviewees mentioned numerous vulnerabilities, among them the 

fragility of family relationships and violence at different social levels. Some of these 

aspects appear directly related to the identified care barriers, thus showing a 

dynamic process of vulnerable contexts. The health system and the judiciary 

represent in the narratives analyzed the main obstacles to comprehensive care, 

along with the stigma and fear women feel about referring to drug use. The themes 

identified as possible paths for care are related to the expansion of the provision of 

care and promotion of possible motherhood, anchored in the assumptions of 

humanization and integral care. Final considerations: It is important to review 

models of care, modification and implementation of more adapted services to ensure 

access, adherence, continuous and comprehensive care of pregnant women who 

use drugs, as well as policies that ensure human and bioethical right to this 

population. 
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1.1 Contextualização geral das mulheres no mundo e no Brasil  

 

Segundo relatórios atuais da Organização das Nações Unidas (ONU), 

embora as mulheres ainda sejam em menor número no mundo em comparação aos 

homens, seu papel na sociedade vem mudando ao longo dos tempos. A mudança 

no papel social das mulheres impacta diretamente em transformações na vida 

familiar, justificando novas políticas de igualdade de gênero e o empoderamento 

feminino (ONU, 2019). Como principais características sociais, podemos citar o 

aumento da idade de casamento, declínio da taxa de filhos e gestações, maior 

autonomia econômica e mudanças no acesso à educação e emprego (ONU, 2019). 

No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE, 2000), estas taxas se diferenciam da população mundial. As mulheres aqui 

representam a maior parte da população, cerca de 51,03%. Em termos 

sociodemográfico, ainda apresentam menor acesso à serviços de saúde e 

assistência e condições de bem-estar em relação aos homens. Contudo este 

cenário vem mudando com aumento de ganhos sociais, maior participação das 

mulheres no mercado de trabalho e anos de estudo (Fernandes, Mendonça, 2016).  

No campo da saúde pública brasileira, a inserção da mulher sob esta ótica é 

recente. Foi a partir de movimentos sociais e feministas que a saúde da mulher 

passou a ser vista para além da saúde reprodutiva. Até a década de 70, os 

predomínios das ações em saúde eram voltados ao período gravídico puerperal. Em 

1983 foi elaborado pelo Ministério da Saúde o “Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher” (PAISM), que incorporou o ideário feminista para a atenção à 

saúde integral, responsabilizando o Estado brasileiro pelos aspectos da saúde 

reprodutiva, sinalizando fatores de desigualdade e necessidades da população 

feminina (BRASIL, 2004).  

Em 2004, o Ministério da Saúde institui a “Política de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes” (PNAISM) e passou a contemplar, para 

além da visão biológica em saúde, as diversas peculiaridades e agravos que 

impactam diretamente a saúde da mulher. Isso incluiu a inserção no documento um 

enfoque de gênero, incorporando princípios norteadores do SUS, como a idéia de 

descentralização, hierarquização e regionalização (BRASIL, 2014).  
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1.2 Maternidade e mulheres 

 

De acordo com Badinter (1985), a maternidade na sociedade ocidental torna-

se quase um tema sagrado, atravessado por conceitos do inconsciente coletivo de 

amor incondicional atrelado a configurações de muitas mudanças socioculturais, do 

lugar e papel da mulher, família e da própria criança. 

Atrelada às mudanças das configurações sociais, o papel da 

maternidade também foi visto de diferentes formas ao longo do tempo. Ao 

resgatar a história da maternidade, podemos perceber que desde a 

Antiguidade até a Idade Média europeia, essa função era desvalorizada 

socialmente e o papel paterno era superior a qualquer poder ou afetividade 

que  

a mãe poderia exercer a seus próprios filhos. As crianças, nesse período 

histórico, eram rapidamente igualadas a adultos e desta forma eram retirados 

logo cedo de seus cuidados maternos o que se acreditava, ser responsável 

pelas altas taxas de mortalidade infantil (Moura, Araújo, 2004).  

Ao final do século XVIII e início do século XIX, a preocupação com os 

cuidados infantis torna-se prioridade e as atitudes da mulher perante os filhos 

novamente muda. O amor materno passa a ser um tema constante na 

sociedade e passa-se a ver então uma crescente valorização da mulher-mãe 

e de seus atributos maternos (Badinter, 1985). 

As mudanças sociais ocorridas na história do Brasil também 

repercutiram nas transformações do lugar da maternidade e do papel das 

mulheres. Na época colonial, as crianças não tinham um lugar especifico no 

meio familiar e o cuidado materno não era favorecido e nem discutido. Foi 

somente no início do século XIX, em meio a uma “importação dos costumes 

europeus” que o interesse em produzir papéis sociais de mães e crianças 

dentro de uma relação amorosa, passou a ocorrer, mesmo que em um 

recorte social restrito e elitista.  

No entanto isso não significava a presença de uma relação materna 

afetiva. Em meio a higienização da população e conceitos sobre a 
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amamentação que obrigavam as mães a se dedicarem exclusivamente a esta 

atividade, a valorização do amor materno que se tornou não somente um 

desejo como um objeto natural (Moura, Araújo, 2004). 

Ou seja, marcada por desigualdades sociais e étnicas, a maternidade 

no Brasil já foi entendida a partir de um modelo tradicional onde ser mãe era 

único papel possível das mulheres, até um modelo contemporâneo onde a 

maternidade é uma escolha dentre tantos outros papéis sociais que as 

mulheres passam a conquistar (Scanovi, 2001).  

Dados demográficos do país validam essa afirmativa ao mostrar que a 

diminuição da taxa de natalidade, o aumento da escolarização da população 

feminina e sua inserção no mercado de trabalho ocasionaram alterações nos 

arranjos familiares, como a diminuição no número de filhos por mulher e o aumento 

dos casais sem filhos, o que tende a apontar para importantes mudanças nas 

configurações familiares diretamente relacionadas a novas posições sociais 

ocupadas pelas mulheres. (Patias, Buaes, 2012)  

Desta forma, a maternidade passou a ser encarada para além de uma função 

física e biológica, mas sim transversa a vários aspectos sociais e políticos, 

impactando diretamente na ideia aparente de um amor materno incondicional ou, 

nas palavras de Badinter (1985), um mito. 

 

1.3  O uso de drogas e o fenômeno da maternidade  

 

O consumo de drogas é um fenômeno que perpassa a história da 

humanidade, sendo os motivos desta relação diversos, como a busca por 

sensações prazerosas, expansão da consciência, bem como alivio de conflitos 

internos ao ser (Gomes-Medeiros et al, 2019). 

De acordo com dados recentes, no Brasil, o consumo de drogas vem no país, 

(Bastos, Bertoni, 2014). Considerado um problema de saúde pública é inter-

relacionado com diferentes aspectos, sendo um deles a dimensão de gênero (Brasil, 

2014). Mulheres que fazem uso problemático de substâncias representam um 

fenômeno de difícil compreensão e hoje no Brasil sabe-se que elas apresentam 

características mais vulneráveis do que a população masculina, como baixa 
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escolaridade, pior situação socioeconômica, além de história do abuso sexual, 

prostituição e maior prevalência do HIV (Vernaglia et al, 2017). 

Alguns estudos mostram que o uso de substâncias psicoativas tem 

aumentado consideravelmente entre gestantes nas últimas décadas (Turner, 2018; 

Medeiros et al, 2017). De acordo com Popova et al (2017), a prevalência mundial 

de gestantes que fazem uso de álcool é cerca de 9,8 %. Dados recentes estimam 

que a cada ano nos Estados Unidos cerca de 10 % do número de nascimentos 

esteja exposto a prejuízos relacionados ao uso de substâncias ilícitas e álcool na 

gestação. As mulheres que usam drogas ilícitas durante esse período possuem 

maior probabilidade de sofrer desfechos obstétricos e perinatais insatisfatórios do 

que as mulheres gestantes da população geral (Price et al, 2018). 

No entanto, a prevalência de uso de drogas ilícitas na gravidez varia muito 

na literatura e desta forma torna–se difícil definir com exatidão um perfil 

populacional. No Brasil, de acordo com a pesquisa de Bastos e Bertoni (2014) 

sobre o uso de crack, de aproximadamente 370 mil usuários de crack existentes no 

pais, 21,3% são mulheres das quais 61% encontravam-se gestantes no momento 

da coleta. 

De modo geral, a produção científica nacional sobre gestação e uso de 

substâncias ainda apresenta publicações escassas sobre o tema e, em sua maioria 

são realizadas a fim de determinar uma prevalência por tipo de substâncias 

utilizadas ou descrição dos prejuízos relacionados ao feto e seu desenvolvimento. 

Já os aspectos biopsicossociais são pouco abordados bem como aqueles que se 

ligam as demais áreas, como a criação de novas políticas de cuidado.  

Em relação aos prejuízos obstétricos do uso de drogas ilícitas na gestação, 

como maconha e o crack, a literatura aponta para a possibilidade de ocorrer aborto 

espontâneo, baixo peso ao nascer, prematuridade, risco de malformações, 

mortalidade perinatal (Yamaguchi et al; 2008; Soares et al 2016; Lopes et al 2013; 

Mota e Linhares, 2016;).  

Em relação ao álcool, além de prejuízos semelhantes, pode existir a 

presença de problemas de ordem física e mental decorrentes da Síndrome Alcoólica 

Fetal, condição específica deste consumo e caracterizada por anormalidades no 

sistema nervoso central ocasionando disfunções neurológicas, craniofaciais, déficit 

no crescimento pré-natal e pós-natal (Nepomuceno et al, 2016, Gasparin et al, 
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2012, Dias e Souza, 2013). A maioria dos cuidados discutidos são justificados sob 

indicação de uma capacidade materna diminuída e o objeto de intervenção é a mãe 

e não a mulher, configurando-as como um fenômeno invisível. 

De acordo com a publicação emitida pelo Conselho Regional de Assistência 

Social de Minas Gerais (2015) recomenda-se que, enquanto condição social 

complexa e multideterminada, o uso de drogas seja abusivo ou dependente feito 

por uma mulher gestante, evite ser encarado pelo viés reducionista da moral, do 

desvio de caráter e da incapacitação, atravessado pelo estigma e comumente 

justificável intervenção do Estado. 

De acordo com Kassada et al, (2014) e Fonseca et al (2017), o pré-natal é 

considerado como momento ideal para tratar o consumo problemático de drogas 

em mulheres, pois o acompanhamento mais constante aos serviços de saúde pode 

ampliar o vínculo com equipe de cuidado e assim minimizar o preconceito e a 

vergonha diretamente relacionados a subnotificação do uso ao longo da gestação 

(Dias e Souza, 2013). 

O ambiente familiar e social precários, baixa renda e pouca escolaridade 

caracterizam essas mulheres, mas não é o suficiente para descrever e explicar a 

complexidade sócio cultural no que envolve os seus cotidianos, bem como a 

representação social discriminatória sendo a mãe um alvo de julgamento moral 

(Ferreira e Miranda, 2016; Fontanella e Secco,2012). 

Poucos estudos abordam a gestação em situação de rua e a redução de 

danos como abordagem de cuidado. A maternidade na rua pode ser problematizada 

como um processo subjetivo e relacional em gestantes, ligada a baixa taxa de 

adesão ao pré-natal diretamente relacionada a condições adversas e a pouca 

efetividade nas políticas públicas existentes (Almeida e Quadros,2016). 

 

1.4  Mulheres e vulnerabilidades 

 

Em sua origem, o termo vulnerabilidade define grupos discriminados ou 

desfavorecidos, excluídos e que necessitam de proteção. Sua construção se dá 

junto ao movimento dos Direitos Humanos nos anos 80 (Alves, 1994).  

Na década de 90, o conceito de vulnerabilidade como conhecemos hoje, 

nasce a partir de práticas de cuidado em respostas à epidemia de HIV / Aids. Esse 
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conceito traz uma reflexão ampliada sobre aspectos que compõe as estruturas 

suscetíveis dos sujeitos, onde fatores orgânicos até programas de saúde foram 

levando em consideração (Ayres et al, 2008). Com a mudança no perfil das pessoas 

atingidas pelo vírus e as variáveis socioeconômicas envolvidas, a noção de 

vulnerabilidade substitui o até então denominado “grupo de risco”, vindo a indicar 

uma ampliação das chances e formas de acometimento pela doença pela totalidade 

da população (Carmo e Guizardi, 2018).   

Desta forma ampliada, definimos vulnerabilidade como o movimento de 

considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como uma 

resultante de um conjunto de aspectos, não apenas individuais, mas também 

coletivos, e contextuais (Ayres, 2008).  Podemos analisá-la em três eixos:  

Componentes individuais: diz respeito a qualidade das informações recebidas 

pelo sujeito e sua capacidade de elaborar ações efetivas para aumentar suas 

proteções em seus repertórios cotidianos (Ayres, 2008; Silva et al, 2015). 

Componentes sociais: diz respeito aos aspectos em torno do sujeito que 

interferem sua capacidade de elaborar ações efetivas a seu cotidiano (componentes 

individuais) como obtenção e acessos de informações, possibilidades de enfrentar 

barreiras culturais, recursos e escolarização (Ayres, 2008; Silva et al, 2015). 

Componentes programáticos: recursos sociais que os sujeitos necessitam 

para não se expor a riscos e se proteger de possíveis danos. Para que isso ocorrer, 

esforços democráticos, subsidiados por programas nacionais, regionais ou locais 

devem existir (Ayres, 2008; Silva et al, 2015). 

Assim, dizemos que vulnerabilidade se refere condições individuais, sociais e 

políticas que ocorrem de forma dinâmica e que podem aumentar ou diminuir riscos 

ao adoecimento (Silva et al, 2015). 

Da mesma forma, no campo do cuidado do uso problemático de drogas, as 

vulnerabilidades podem entendidas dentro de uma relação entre o sujeito, drogas e 

o contexto vivido onde o trabalho com a subjetividade torna-se fundamental (Silva et 

al, 2015).  

A compreensão sobre a realidade vivida do sujeito em uso de drogas, seu 

cotidiano e possíveis rupturas, contribui para uma análise mais ampla sobre as 

vulnerabilidades que os cercam, abandonando assim uma lógica simplificada na 
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qual a presença da droga causa vulnerabilidades iguais para diferentes sujeitos 

(Silva et al, 2015).  

Na busca por explicar o processo da marginalização e a exclusão social de 

populações consideradas rejeitadas pelas normas sociais, Castel (1998) conceitua o 

termo desfiliação para definir aquelas situações nas quais indivíduos deixam de 

pertencer e nos quais os vínculos com o trabalho e redes sociais passam a se 

estreitar, gerando isolamento relacional. O autor ainda associa o processo de 

vulnerabilidade social ao enfraquecimento dos vínculos com o trabalho. Seu 

conceito de desfiliação se opõe ao de exclusão social, pois versa sobre o 

precarização e ruptura dos laços sociais. A vulnerabilidade, aqui separada em 

“zonas”, vem a indiciar parâmetros sobre a exposição a riscos que o sujeito pode 

estar exposto. (Miguel, 2015) 

Embora o conceito de Castel venha a partir de reflexões em meio a relações 

sociais com o processo de trabalho, ele pode promover a ampliação da discussão 

sobre o as vulnerabilidades que cercam as mulheres e gestantes em uso prejudicial 

de drogas. 

 

1.4.1 Vulnerabilidades de gestantes que usam drogas 

 

De forma geral, no Brasil, o pré-natal de mulheres que fazem uso de drogas 

está marcado por práticas de acolhimento insatisfatório, informações educativas 

em saúde insuficientes, fazendo com que se sintam julgadas e discriminadas 

gerando mal-estar e frágil vínculo com equipe de saúde (Marcolino et al, 2019). 

A literatura aponta que mulheres que já se encontram em estados de 

vulnerabilidade, como por exemplo, relacionamentos abusivos, rede social com 

baixa filiação. A presença da gravidez pode representar mais um fator vulnerável 

(Briscoe et al, 2016). Dentro dessa parcela vulnerável, as mulheres que se 

encontram em situação de rua e engravidam acabam por se tornar uma fração 

que evidencia a necessidade de maiores cuidados. 

O último censo realizado em 2015 estimou 15.905 pessoas vivendo em 

situação de rua, sendo 7.335 sem abrigo e 8.570 em centros de acolhida da 

capital paulista. Deste total, 2.326 são declaradas do sexo feminino, cerca de 

14,6%, dentre as quais 53,4% entre a idade de 30 a 49 anos. (FIPE, 2015). O 
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empobrecimento devido à crise econômica no país levou ao aumento da 

população em situação de rua, então acredita-se que este número seja ainda 

maior.  

Mesmo diante de um predomínio masculino nos diversos cenários de uso, é 

importante ressaltar que consumo de drogas por mulheres reflete uma maior 

vulnerabilidade, apresentando-se um contexto social geralmente mais 

desfavorável (Vernaglia et al, 2017; Palamar et al, 2015). A literatura mostra que 

não há levantamentos específicos sobre mulheres nessas condições, sendo 

ainda mais escassos estudos de gestantes em situação de rua (Costa, et al, 

2015). 

O modelo de cuidado preconizado pelo Ministério da Saúde, ao criar a 

política pública de saúde para a População em Situação de Rua (PSR), assume 

a responsabilidade da promoção da equidade, em saúde e a garantia do acesso 

a outros atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Esse acesso se dá 

por meio das equipes de Consultório na Rua (CnRua) e, de acordo com o SUS, a 

assistência pré-natal nas gestações em situação de rua é realizado pelas 

equipes de CnRua a fim de garantia um atendimento humanizado, acesso de 

baixa exigência, pautados em ações de Redução de Danos (Araújo et al, 2017). 

Dentro do contexto de rua, a gravidez pode ser vivida a partir de 

vulnerabilidades multifatoriais envolvendo questões sociais, econômicas, 

psíquicas, familiares que desafiam a saúde pública. As condições as quais a 

gravidez se desenvolve, muitas vezes mostram-se insalubres, expostas a várias 

doenças como tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) 

associadas ao abandono dos parceiros e famílias o que reforça o lugar 

marginalizado dessas mulheres. A gravidez na condição de rua é considerada 

um fator de risco e um reforço à marginalidade e pobreza. (Costa et al, 2015). 

As condições precárias que fazem parte da vida das gestantes em situação 

de rua, impactam diretamente no acesso das mulheres aos serviços de saúde, 

com a ausência de documentação necessária para atendimento e organização 

cotidiana diferente do padrão esperado dentre outras. A construção de um 

vínculo com o profissional mostra-se frágil e suscetível a visão estigmatizada de 

falha maternal. (Costa et al, 2015).  

A partir desses diversos contextos, visando subsidiar políticas públicas e 
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ampliar a produção científica sobre o tema, ambas escassas, torna-se 

necessário ampliar a compreensão sobre fatores que se configuram como 

barreiras no acesso ao cuidado das gestantes que usam drogas e assim 

possibilitar o planejamento de novas formas de atuar junto a essa população. De 

acordo com a literatura, um maior número de trabalhos deve ser desenvolvido na 

tentativa de estabelecer a melhor estratégia de abordagem para esta população 

específica (Yamaguchi, 2008). 
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2.OBJETIVOS 

______________________________________________________________  
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2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo foi identificar as barreiras de acesso à saúde 

percebidas por gestantes com problemas relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas e também profissionais do sistema na cidade de São Paulo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Conhecer as crenças e possíveis ambivalências de gestantes sobre seu 

uso de substâncias psicoativas durante a gestação e no momento 

seguinte ao parto; 

● Identificar as demandas e necessidades de cuidado das gestantes com 

problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas, a partir da 

visão das próprias gestantes e de profissionais do sistema público; 

● Descrever as percepções das gestantes sobre as barreiras de acesso ao 

cuidado integral durante a gestação ou no momento seguinte ao parto; 

●  Descrever as percepções de profissionais do sistema público que atuam 

na assistência direta das gestantes sobre os limites e potencialidades de 

acesso ao cuidado integral durante a gestação ou no momento seguinte 

ao parto 
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3.1 Caminho Metodológico 

 

Para a compreensão sobre as barreiras e cuidados vivenciados por 

gestantes que fazem uso de drogas, a metodologia qualitativa mostrou-se como a 

escolha mais apropriada. De acordo com esta metodologia, o entendimento de um 

fenômeno ocorre a partir da exploração do universo pesquisado, valorizando a visão 

das pessoas envolvidas, suas crenças, valores e atitudes, sendo o foco o 

significado construído por quem vivencia o problema, (Minayo, 2004; 

Creswell,2009). Seguindo proposta qualitativa, a descrição deste estudo seguiu o 

COREQ (Consolidated criteria for Reporting Qualitative research), (Tong, 2007). 

 

3.2 Participantes 

 

Foram convidados a participar do estudo profissionais do sistema público e 

mulheres que estavam gestantes ou puérperas com uso problemático de álcool ou 

outras drogas e em vulnerabilidade, na cidade de São Paulo. Os dados foram 

coletados através de entrevistas individuais e semiestruturadas, entre janeiro a 

outubro de 2018. 

 Foram realizadas 12 entrevistas com profissionais e 13 entrevistas com 

gestantes e puérperas, números estes que atingiram o “ponto de saturação”. O 

“ponto de saturação” é atingido quando os novos entrevistados começam a repetir 

os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar novas 

informações relevantes (Patton, 2012; Orlandi e Noto, 2005). 

Foram incluídos profissionais que trabalhavam diretamente no cuidado das 

gestantes e em dispositivos do serviço público, seja em acompanhamento de pré-

natal, tratamento específico para dependência de substâncias ou assistência 

jurídica. Dos 12 profissionais entrevistados, aqueles que apresentam maior 

conhecimento do tema foram convidados a indicar demais profissionais, construindo 

desta forma a amostra “Snowball” (Vinuto,2014; Bernarcki e Waldorf,1981). Com 

relação as gestantes, foram incluídas mulheres em gestação ou com até 6 meses 

de pós-parto, maiores de 18 anos, com transtorno relacionado ao uso de 

substâncias, segundo critérios do Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais 5ª edição (DSM V) e que se encontravam em estado de 
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vulnerabilidade, em Centros Transitórios de Acolhimento (CTA) ou em situação de 

rua na cidade de São Paulo. Ressalta-se que não foram realizadas entrevistas com 

mulheres sob efeito de substâncias. Das 13 gestantes participantes, 3 foram 

indicadas por profissionais entrevistados. Devido à dificuldade de acesso à 

população, as demais mulheres foram acessadas por um CTA específico para 

mulheres e gestantes em vulnerabilidade. 

 

3.3 Entrevistas 

 

Foram utilizados dois roteiros para as entrevistas: um destinado às gestantes 

e outro aos profissionais (Apêndice 1). O roteiro destinado às mulheres grávidas 

teve por intuito investigar o histórico de vida, uso de substâncias, histórico 

gestacional e de acesso à rede de cuidados durante o período de gestação, bem 

como desejos e projetos de vida.  

O roteiro dos profissionais (Apêndice 2) teve por objetivo investigar o 

funcionamento da rede de cuidados às gestantes e puérperas, levantar possíveis 

barreiras de acesso e adesão bem como estabelecer possíveis intervenções para 

superação do problema. A coleta de dados foi conduzida pela pesquisadora que 

realizou todas as entrevistas do estudo. 

Inicialmente para adequação das perguntas do roteiro, foram realizadas 

entrevistas piloto com profissionais da área de saúde que tinham conhecimento e 

experiência com o tema da pesquisa (2 psicólogos). As entrevistas pilotos foram 

gravadas, transcritas e analisadas e contribuíram para o roteiro final utilizado com 

os profissionais. Na fase seguinte às entrevistas pilotos, iniciaram-se as entrevistas 

com profissionais e em seguida com as gestantes e puérperas.  

As entrevistas com os participantes foram realizadas em sua maioria 

individualmente, no local de melhor conveniência e com agendamento prévio, sendo 

apenas uma realizada de forma online. A duração média de cada entrevista com os 

profissionais foi de 50 minutos e das gestantes foi de 40 minutos. 
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3.4 Análise dos dados 

 

Foi realizada num primeiro momento uma leitura flutuante das transcrições 

das entrevistas e posterior leitura repetitiva, seguindo a Análise de Conteúdo 

(Bardin, 2011), por meio de definição das categorias, com a ajuda do software 

específico para estudos qualitativos, NVivo12. Ao longo da coleta, foram feitos 

encontros com orientadora e co-orientadora do estudo a fim de realizar triangulação 

por pares e assim garantir confiabilidade dos dados. 

A identificação dos entrevistados foi realizada por um código alfanumérico de 

dois caracteres. Com relação às mulheres grávidas e puérperas, o caractere 

alfabético “M” as identifica por serem mulher e o caractere numérico refere-se à 

ordem da entrevista. Ex: M3 - terceira mulher entrevistada. Com relação aos 

profissionais foi estabelecido que o primeiro caractere identifica a abreviatura da 

palavra "profissionais”, o segundo caractere a área do participante (S- saúde, A- 

assistência e J – jurídico). O caractere numérico, identifica a ordem da entrevista 

quando realizada. Ex: PJ2 - profissional da área jurídica, segundo entrevistado. 

 

3.5 Aspectos éticos 

 

O estudo foi submetido ao comitê de ética da Universidade Federal de São 

Paulo, Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Assistência e 

Desenvolvimento Social de São Paulo, sob CAEE 79249217.0.3001.008 (Anexo 1). 

Todos os participantes receberam informação sobre os objetivos e metodologias 

empregados ao longo do estudo com a garantia de seus anonimatos e informações 

que constavam nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

entregues (Apêndice 3 e 4). Foi garantida a escolha aos participantes de se negar 

a responder qualquer questão ou desistir em qualquer fase do estudo. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Perfil dos participantes 

 

Conforme Tabela1, o total de 13 gestantes e puérperas entrevistadas apenas 02 

participantes estavam na primeira gestação. Quanto a local de moradia, 07 residiam na 

Zona Sul, 02 na Zona Oeste, 01 Zona Central, 01 Zona Norte e 01 da Zona Leste. Em 

relação ao local de permanência no momento da entrevista, 09 estavam em um Centro 

Transitório de Acolhimento (CTA), 01 relatou morar com o companheiro, 02 com suas 

famílias, porém no momento da entrevista estavam em situação de rua e 01 em uma 

Unidade de Acolhimento Adulto (UAA). Dois dos Caps Ad acionados mediaram 03 

entrevistas, o Centro de Acolhida 09 entrevistas e a Unidade Básica de Saúde (UBS) 

01entrevista. 

 O acesso foi facilitado a partir de profissionais que apresentavam vínculo com as 

participantes. O crack foi a substância mais referida pelas gestantes, seguido da 

cocaína e maconha, apenas uma gestante entrevistada relatou o uso do álcool, mesmo 

assim associado ao crack.  

A Tabela2 apresenta os dados sobre os profissionais entrevistados e06eramda 

Área da saúde, 02 da Assistência Social e 04 do Judiciário. Dentre a formação 

profissional, 05 eram formados em Psicologia, 2 em Serviço Social, 2 em Direito, 1 em 

Enfermagem e 2 formados em Auxiliar de Enfermagem. Quanto a atuação profissional, 

ou seja, espaços ou cargos que ocupam e que não necessariamente refletem a suas 

formações, os participantes eram Gestores e Técnicos da Atenção Primária, Caps ad, 

Serviços Jurídicos Especializados, área Acadêmica e de Pesquisa e Supervisão 

Institucional. 
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Tabela 1. Características gerais das gestantes e puérperas 
 

  
Entrevistada Idade Situação gestacional Nº de 

gestações 
Substância Moradia Regiões 

M1 39 Puérpera de 2 
meses 

12 Crack Unidade de 
Acolhimento 

Zona sul 

M2 33 Grávida de 7 
meses 

4 Crack Companheiro/ rua Centro 

M3 36 Grávida de 5 
meses 

4 Cocaína Família/rua Zona sul 

M4 32 Grávida de 2 
meses 

7 Álcool, crack Centro de acolhida Zona sul 

M5 23 Puérpera de 
1 mês 

3 Crack, cocaína Centro de acolhida Zona leste 

M6 18 Puérpera de 1 
Mês 

3 Crack Centro de acolhida Zona sul 

M7 38 Grávida de 3 
Meses 

9 Crack Centro de acolhida Zona oeste 

M8 39 Puérpera de 3 
meses 

5 Crack, maconha 
, tabaco 

Centro de acolhida Zona oeste 

M9 25 Grávida de 6 
Meses 

7 Crack e 
cocaína 

Centro de acolhida Zona sul 

M10 35 Puérpera de 
1 mês 

1 Crack Centro de acolhida Zona norte 

M11 22 Grávida de 
1 mês 

1 Maconha Centro de acolhida Zona oeste 

M12 23 Grávida de 8 
meses 

2 Maconha Centro de acolhida Zona sul 

M13 23 Puérpera de 6 
meses 

2 Crack Família/rua Zona sul 

 
 

 

 

Tabela 2. Características gerais dos profissionais 
 

 
Entrevistados Idade Área de atuação Formação Local de atuação profissional 

PS1 51 Saúde Serviço 
Social 

Serviço Especializado em Saúde 

PS2 52 Saúde Enfermagem Atenção Primária 

PA3 49 Assistência social Psicologia Acadêmica e Pesquisa 

PA4 61 Assistência social Psicologia Supervisão Institucional 

PS5 51 Saúde Auxiliar de 
Enfermagem 

Atenção Primária 

PS6 40 Saúde Serviço 
Social 

Serviço Especializado em Saúde 

PJ7 51 Jurídico Psicologia Serviço Jurídico Especializado 

PS8 36 Saúde Psicologia Serviço Especializado em Saúde 

PS9 56 Saúde Auxiliar de 
Enfermagem 

Serviço Especializado em Saúde 

PJ10 32 Jurídico Psicologia Serviço Jurídico Especializado 

PJ11 50 Jurídico Direito Serviço Jurídico Especializado 

PJ12 30 Jurídico Direito Acadêmica e Pesquisa 
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4.2 Definição das categorias  

 

A Figura 1 ilustra as categorias que emergiram tanto nos relatos dos 

profissionais quanto das mulheres. Ao meio do círculo encontram-se as Barreiras de 

acesso ao cuidado (Sistema judiciário, Sistema de saúde, Estigma e Medo) e Caminhos 

para cuidado (Aumento do cuidado protetivo e Promoção da maternidade possível). Os 

Contextos vulneráveis(Droga,Familia Maternidade, Violência e Aspectos Macrossociais) 

circundam ambas categorias e os espaços em branco denotam a circularidade dinâmica 

da relação entre elas: 

 

 

Figura 1: Categoria dos Contextos Vulneráveis, Barreiras e Cuidados 

 

4.2.1 – Contextos Vulneráveis  

 

Foram identificadas, tanto nas narrativas dos profissionais, quanto  nas narrativas 

das mulheres, categorias relacionadas a contextos que aumentam a exposição às 

condições vulneráveis, sendo agrupadas e nomeadas como Contextos Vulneráveis.  

Os conteúdos emergentes dentro desta categoria foram agrupados em cinco 

subcategorias principais: Violência, Droga, Família, Aspectos Macrossociais e 

Maternidade. Cabe ressaltar que essas subcategorias foram divididas por questões 

didáticas, pois sabemos que na dinâmica de vida, os fatores relacionados as 
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vulnerabilidades se mesclam a todo o momento. A apresentação dos resultados a 

seguir, virá seguida de um fluxo mais aberto de discussão. 

 

4.2.1.1 Família 

 

A maioria dos profissionais relata uma fragilidade na relação das gestantes com 

seus familiares e companheiros. Os principais conteúdos referem-se a famílias 

ausentes, com apoio limitado ao longo das gestações e em muitos casos, a rede 

também enfrenta dificuldades de acesso para eventuais contatos e suporte. Os 

companheiros na maioria dos casos, não são os pais biológicos dos filhos dessas 

mulheres, o que pode vir a denotar uma fragilidade afetiva com a gestação e com a 

criança por vir. 

 Similar a fala dos profissionais, as  gestantes e puérperas também identificam a 

família e os companheiros como as principais condições vulneráveis ligadas ao seus 

contextos pessoais . Na maioria dos relatos, essas relações vêm interligadas também à 

presença da droga e da violência, na qual discutiremos a diante 

 

 Relatos dos Profissionais: 

 

“Existe uma carência muito forte, das gestantes, das questões familiares, porque muitas 

já deixaram outros filhos e as famílias não querem mais. ” (PS5) 

 

“A gente sempre vai atrás da família, mas são famílias muito cansadas, desgastadas e 

sofridas. Por vezes sem condições de trazer o cuidado.” (PS1) 

 

“Também que é um companheiro extremamente vulnerável. Via de regra também é 

usuário e o afeto é com a mulher não com o bebê.”(PS8) 

 

Relatos Gestantes:  

 

“Minha mãe usa, meus irmãos usam  cocaína,  meu tio usava e pedra era a minha mãe, 

desde quando eu me conheço por gente”(M1) 
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“Eu odiava bebida, porque quando eu era pequena eu sempre olhava a vida da minha 

mãe, eu dizia “meu Deus, como eu acho feio a maneira que a minha mae vive”. Eu queria que 

minha mãe fosse igual as mães das minhas amiguinhas” (M8) 

 

A literatura mostra que o apoio familiar e do companheiro fazer parte de uma 

importante rede se suporte aos cuidados maternos nos primeiros meses. Em uma 

pesquisa nacional realizada com puérperas, as mulheres elencam que a presença da 

família nesse momento gera um sentimento maior de confiança e troca afetiva que 

impacta na melhora da relação mãe e bebe. Perdas de vínculos familiares ou vínculos 

frágeis tendem a aumentar a probablidade do retorno ao uso de drogas (Ribeiro et al, 

2018). 

Um estudo internacional sobre a influência de parceiros no uso de drogas 

durante o periodo gestacional, mostrou que aqueles que companheiros que fazem uso, 

influenciam diretamente ao aumento do uso por parte das gestantes.Considerando o 

período pré-natal como uma janela importante para a redução do uso de drogas, 

trabalhos de prevenção terão importante impacto se incluirem a presença do parceiro no 

cuidado (Desrosiers et al, 2015). Em outro estudo, a separação do parceiro durante a 

gestação, foi consideração um fator de aumento do uso de drogas nesse período 

(Meucci et al 2017).  

Desta forma, intervenções preventivas devem tambem se estender ao parceiros, 

não apenas como figuras paternas, mas como parte da rede afetiva destas gestantes 

bem como de seus familiares. Quando apontados nas avaliações dos profissionais 

esses fatores de vulnerabilidade, recomenda-se ações promotoras de cuidado integral.  

 

 4.2.1.2 Droga 

 

A relação com a droga também foi um fator de vulnerabilidade que emergiu nos 

relatos dos profissionais. Na maior parte das narrativas ouvidas, eles referem que as 

mulheres atendidas apresentam uma relação de forte vínculo com a droga, que se 

sobrepõe a investimentos de outra ordem. Assim, configurando-se também como uma 

barreira de acesso aos cuidados bem como exposição a maiores riscos de 

contaminação de DSTs e possíveis gestações, à medida que a droga tem forte relação 
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com o exercício da prostituição. A dificuldade de criar laços e vínculos afetivos também 

foi relacionada ao uso da droga.  

Esse conteúdo também surgiu nos relatos das gestantes e puérperas e na 

grande maioria das narrativas, interligada a dificuldade de exercer atividades cotidianas 

e de cuidado. As facilidades para conseguir a droga eram viabilizadas em maior número 

pelos próprios companheiros. Em seus relatos, esses episódios eram perpassados por 

atos de violência e ausência do poder materno.  

 

Relatos Profissionais:  

 

“ A mulher usuária ela faz programa e não é um programa por dinheiro, mas é um 

programa pela troca da droga “. (PS8) 

 
“Estamos falando de mulheres de antes de fazer o uso da substancia, já vem de uma 

exclusão, de um lugar que é muito marcado. São mulheres que, muitas vezes, vem com 

questões muito sérias, muito importantes de violência, de abuso, de não conseguir estabelecer 

vínculos e relações de confiança com ninguém”(PS6) 

 

Relatos Gestantes: 

 “Eu me envolvi com ele e comecei a usar constantemente, porque ele também 

usava direto. Assim, eu comecei a usar mais.” (M5) 

“Eu fui perdendo tudo dentro de casa, não queria mais saber de ficar lá. Já não queria 

mais saber de comer, nem de tomar banho, vivia só para ficar usando droga. Dormia o dia 

inteiro assim e à noite já acordava naquela fissura de querer usar.” (M9) 

“Para eles (filhos) não me verem usando, eu preferi que eles ficassem longe. Eu escolhi 

isso para eles. Hoje eles sabem que eu uso droga, falam para eu dar uma maneirada. ” (M1) 

 

A gestação de alto risco se define por ser aquela cuja vida ou a saúde da mãe 

e/ou do feto possuem maiores chances de terem um desfecho desfavorável. Desta 

forma o uso de drogas durante a gestação é um dos critérios que a define como sendo 

alto risco, sendo caracterizada dentro das condições sociodemográficas desfavoráveis 

(Brasil, 2010).  
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Segundo documentos ministeriais, recomenda-se como importante uma 

abordagem integral às gestantes e dentre diversas vulnerabilidades investigadas, a 

presença do uso abusivo de álcool e outras drogas deve implicar em práticas que 

privilegiem a escuta atenta e a compreensão, diante de fenômenos que qualificam a 

condição de risco à gestação (Brasil, 2010). 

Em um estudo realizado em mulheres diagnosticadas com uso dependente de 

drogas anterior à gestação, mostrou que o conhecimento sobre os riscos físicos das 

substâncias bem como o impacto social que o uso na gestação causa, são fatores que 

auxiliam na abstinência e na manutenção do tratamento ao longo da gravidez (Pochard 

et al, 2018). 

Ou seja, o uso de drogas durante a gestação como um fator de vulnerabilidade 

pode, no momento de uma abordagem qualificada e acolhedora, tornar-se um potente 

disparador para o cuidado, podendo ser trabalhado como mais um sinal de atenção à 

mulher e não como um defeito moral que merece ser punido. 

 

 4.2.1.3 Violência  

 

A presença de episódios de violência, foi citada pela maioria dos profissionais 

como o contexto de vulnerabilidade que mais aparece nos acompanhamentos das 

mulheres. Atravessada pela relação com o companheiro, situação de rua e contextos de 

risco, esse tema também emergiu nas narrativas das gestantes. A violência, em suas 

falas foram identificadas com naturalidade nas dinâmicas cotidianas de família e o uso 

presente entre várias gerações:  

 

Relatos Profissionais: 

 

“Elas sofrem agressão, sofrem abuso, não recebem pagamentos (programas) muitas 

vezes, apanham. Elas têm noção do prejuízo, do que está acontecendo, mas elas não 

conseguem sair” (PS9)  

 

“A questão do abuso e exploração sexual isso tudo é muito mais forte do que a questão  

da droga em si” (PA3) 
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Relato Gestantes: 

 

“Ele me agredia (companheiro), me drogava e me batia. Ele também era dependente” 

(M7) 

“Meu marido me agrediu. Eu tive uma agressão muito violenta, ele quebrou os meus dois 

braços, eu chamei a polícia para ele” (M3) 

 

O funcionamento familiar associado ao uso de drogas está intrisencamente 

ligado a uma dinâmica de violência, por vezes intergeracional, com impacto direto nas 

relaçoes e comunicação de seus membros. A análise das violências e que lugar que 

ocupam na vida dessas mulheres, pode auxiliar na produção de novos significados. 

Visto que suas dinâmicas de vida são compostas por diversos fatores frágeis, o uso de 

drogas não deve ser considerado o único responsável pela manutenção de suas 

relações violentas, mas sim encarado como mais uma condição vulnerável (Silva, et al 

2015). 

As mulheres que sofrem violência física na gestação geralmente apresentam 

baixa escolaridade e renda familiar, em conjunto com a ausência do apoio paterno. 

Apresenta associação direta ao início tardio do pré-natal, bem como a presença do uso 

problemático de álcool e outras drogas. Esses fatores associados a invisibilidade social 

do fenômeno sugerem que a investigação extensiva dos profissionais deve se atentar 

as correlações entre históricos de violência, uso de drogas, histórico familiar e cuidados 

psicossociais (Porto et al, 2018). 

  Quando identificada a presença da violência na vida da gestante, sua 

abordagem demanda uma investigação sensível e compreensiva sobre as demais 

dinâmicas de sua vida, entendida como parte de uma teia de prováveis laços frágeis. 

Porém, como já pontuado, os fatores de vulnerabilidade vão se conectando nas 

histórias das mulheres, sendo inviável e pouco eficiente ações profissionais pontuais e 

isoladas de outros pontos da rede.  
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 4.2.1.4 Aspectos Macrossociais 

 

Nessa subcategoria, os temas emergentes foram relacionados as todos os 

eventos que potencializam a vulnerabilidade social das gestantes, favorecendo 

condições desiguais, sendo por vezes ligados a ausência de políticas públicas. 

Segundo os profissionais, as ausências de políticas sociais, trabalho e educação 

impossibilitam ações de cuidado mais integrais e efetivas a esta população específica, 

acarretando que o fato de ter um filho seja uma via possível de ser, na marginalidade e 

invisilidade da rua, por vezes de um local de pertencimente mas ausente de outros 

direitos.  

De acordo com a narrativa das gestantes e puérperas, a situação de rua e seus 

contextos territoriais são fatores que contribuem com o aumento do uso de drogas, 

imprimem e afirmam a imagem do usuário e principalmente  da mulher gestante, como 

uma pessoa com moral duvidosa. A situação de rua aparece como fator de maior 

fragilidade dessas mulheres. 

A maioria das gestantes relata que suas experiências com o sistema judiciário 

são promotoras de separação materna e apresentam uma falta de suporte ao cuidado e 

orientação. Aliado ao sistema de saúde, outro tema caracterizado como vulnerável, 

ambos os sistemas fomentam o lugar de incapaz dessas mulheres e o processo de 

maternidade quase impossível de ser exercido. 

 

Relatos Profissionais  

“Eu acho que infelizmente a nossas políticas públicas deixaram uma extensa camada 

desta população a margem do afeto, da educação e do conhecimento. As meninas da periferia 

sem acesso a escolaridade, sem acesso a nada, muitas acham “o maior barato” ter filho, porque 

dá para ela um legado, ela passa a ser alguma coisa quando ela vira mãe.” (PA4) 

 

“Essa mulher está em vulnerabilidade social, não tem condições sociais de dar conta da 

própria vida e isso não é uma responsabilidade individual dela tão somente, porque essa mulher 

que, da nossa perspectiva, tem histórico de violências, é pobre, de repente ela nasceu na rua, 

ela foi criada na rua, de repente ela é usuária de drogas faz um grande tempo.”  (PJ12) 
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“São muitas as necessidades, bastante complexo de abordar. Não é só a mulher usuária 

de álcool e outras drogas gestantes, é mais que isso. Tem a questão da moradia, do trabalho, 

das relações familiares e com o meio.” (PS6) 

Relato Gestantes:  

 

“O posto não aceitava mulheres grávidas e ficava por isso mesmo. Eu ia, tinha filhos e 

quis operar. Para fazer planejamento, eles falaram que eu era muito nova. Com 20 anos, eu já 

tinha três filhos” (M3) 

 

“Para me afastar das pessoas que usam é muito difícil. A biqueira é do lado minha casa.” 

(M6) 

 

“Eu escutava: “Seu filho vai nascer um drogado igual a você...você não vai ser capaz de 

criar essa criança porque você é uma drogada” (M11) 

 

“Não tive mãe, pai e nem apoio, então eu preferi encontrar abrigo na rua. Aí com 12 anos 

eu fui mãe, e aos 14 anos comecei a usar droga” (M2) 

 

Em um estudo cartográfico realizado com mulheres em situação de rua na cidade 

de São Paulo, suas histórias de vida mostram experiências de pobreza, presença 

transtornos mentais e uso de drogas, rupturas sociais e familiares, todos perpassado 

pela presença da violência na qual, a presença de filhos só acentua a exposição de 

risco a esses fatores. Um desafio às ações da saúde ofertadas, é a realização de um 

acompanhamento longitudinal pela Atenção Básica, hoje em São Paulo, representada 

pela Estratégia Saúde da Família (ESF), associado a criação de serviços mais 

específicos a demandas das mulheres bem como a construção de estratégias 

direcionadas a mãe e não somente ao bebe, com foco nas atividades cotidianas e 

estratégias de vida (Rosa e Bretas, 2015; Costa et al, 2015). 

Com relação as demais vulnerabilidades percebidas como aspectos 

macrossociais, a capacidade materna, experiências com as esferas da saúde e da 

justiça, acabam por correlacionar com o Estigma e medo, Sistema Judiciário e de 

Saúde, temas emergentes das barreiras de cuidado identificadas. Desta forma podemos 

analisar que essas vulnerabilidades impactam diretamente no cuidado das gestantes e 

puérperas, podendo se tornar posteriormente obstáculos que aumentam as suas 

fragilidades. 
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O discurso que prevalece hoje, inclusive veiculado pela mídia, reproduz a visão 

reducionista sobre o uso de drogas, sobre a capacidade materna e controle social sobre 

gestação da mulher que faz uso de droga. As múltiplas dimensões de vida são aqui 

ignoradas e com isso perpetua-se um modelo se exclusão de suas singularidades e 

criminalização velada (Macedo et al, 2015). 

 

4.1.1.5 Maternidade 

 

O processo da maternidade surgiu como um contexto de vulnerabilidade pelos 

profissionais, à medida que, também conectado ao uso de drogas e as fragilidades 

familiares, ratificam a ausência de laços, marcam a solidão materna num lugar de 

incapacidade e de muitas tentativas de um novo começo.  

Com relação as mulheres, a relação com a gestação, na maioria dos relatos, 

identificada como não planejada, torna-se um fator de vulnerabilidade por se apresentar 

como um evento frágil em meio a outras vulnerabilidades conectadas, como ausência 

de moradia e o consumo  de drogas. Antes de ser identificada como potência de 

cuidado, em muitos casos, segundo as falas das mulheres, a gestação passa ser vista 

como um ponto tênue entre permitir o cuidado e exercê-lo ou se manter a margem dele:  

 

Relatos Profissionais:  

 

“São muitos filhos não programados, não desejados, e que depois serão cuidados por 

terceiros, abrigos, família extensa ou vizinhos. Elas acabam que não tem um contato muito 

pouco com esses filhos, o afeto é muito raso.” (PS8) 

 

Relatos Gestantes: 

 

“Essa última gestação eu não planejei, eu não queria, não tive amor por ele na barriga, 

eu não quis fazer pré-natal.” (M1) 

 

“Eu nunca consegui ser uma mãe de verdade, nunca fui uma mãe presente, eu estava 

ali, mas é como se eu não estivesse.”(M7) 
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“Fiquei grávida “caramba, e agora, morando na rua?” Pensei: “ai meu Deus, e agora? Eu 

me mato? É, acho que eu vou me jogar da ponte ali, mais fácil.” (M10) 

 

O exercicio da maternidade tanto é visto como uma vulnerabilidade quanto um 

importante caminho para o cuidado das mulheres que fazem uso de drogas, análise 

esta que será abordada adiante. Dessa forma podemos perceber a complexidade com 

que o papel materno exerce sobre a visão tanto dos profissionais, quanto das próprias 

gestantes entrevistadas.  

Mesmo enquanto aspecto de vulnerabilidade, a maternidade pode ser analisada 

a partir de uma construção social idealizada a partir de parâmetros do senso comum no 

que diz  respeito da culpabilização e da responsabilidade incondional em gerar uma 

vida, ou seja, uma “boa mãe não pode usar drogas” (Olívio e Graczyk, 2011).  

  

4.2.2  Barreiras de acesso ao cuidado  

Em relação as Barreiras de acesso ao cuidado, a partir da percepção das 

gestantes quanto da percepção dos profissionais, pode-se elencar três subcategorias 

que emergiram na Análise de Conteúdo, sendo elas: Sistema de Saúde, Sistema 

Judiciário e Estigma e medo. 

 

4.2.2.1 Sistema de Saúde  

 

Na percepção das gestantes, os fatores ligados ao sistema de saúde e que 

denotam barreiras de cuidado, são relacionados a prática do acolhimento dos profissionais 

e falta de dispositivos nas redes. Em relação a percepção dos profissionais,os fatores 

se correlacionam aos apontados pelas gestantes, e assim emergiram temas 

relacionados a falta de capacitação profissional e desarticulação da rede. O manejo 

problemático dentro das maternidades, foi um fator que surgiu  tanto nos relatos dos 

profissionais como nos das  gestantes e considerado como principal barreira do sistema 

de saúde. 

A maioria das mulheres relatou que o acolhimento profissional por vezes vem 

carregado de julgamento e responsabilização, desconectado de uma relação empática 

e cuidadosa, as quais muitas delas relataram a sensação de humilhação e tristeza: 

 



 

41 
 

“Falaram só assim: Ah, seu filho vai nascer com problema,você não liga?....Você quer que o 

seu filho nasça assim?”(M9) 

 

As narrativas das gestantes sugeriram que o primeiro contato com o serviço gera 

um impacto importante na possibilidade de aderir ou não a um projeto de cuidado. A 

maioria referiu que olhares, palavras e condutas carregadas de julgamento geravam 

uma vontade de não voltar ao serviço. Segundo elas, quando pensavam no retorno, 

logo lhes vinham em mente essas impressões.  

Este resultado corrobora com os achados na literatura os quais apontam para um 

acolhimento deficicitário  e pouco sensível às gestantes, bem como insuficiente na 

oferta de informações sobre os prejuízos do uso de substâncias durante a gestação, 

referida como outra barreira na visão delas (Kassada et al, 2014). 

Considerado uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, o 

acolhimento é considerado uma prática humana capaz de construir uma relação de 

confiança e compromisso mutuo; uma postura ética capaz de produzir reconhecimento 

das diferenças e, dentro da rede de cuidados, prática profissional capaz promover 

acesso efetivo, resoluto e prioritário em casos de riscos e vulnerabilidades (Brasil, 

2008). 

Deste modo, considerando-as como uma população mais expostas à contextos 

vulneráveis, estudos indicam que a prática do acolhimento pode uma estratégia de 

criação de vínculo entre a gestante e a equipe, em que a vivência da gestação encontra 

um lugar de promoção de saúde e atenção as suas prioridades específicas (Gonçalves 

et al, 2013; Silva e Bruno,2014). Para que isso ocorra, propõe-se refletir o acolhimento 

como ética, dotado de capacidade comunicativa entre profissionais e sujeitos, sendo 

produtora de novas formas de cuidado(Dias et al,2013). 

Algumas delas acreditam que a ausência de serviços específicos para a 

população feminina e vulnerável sendo capaz de acolher suas particularidades, como 

por exemplo a gestação e a presença demais filhos, também se configura como uma 

barreira para a adesão e continuidade do cuidado. 

 

“Devia ter outras coisas onde caminhar,outros tratamentos...Deveria ter casa de acolhimento 

que a mulher poderia confiar sem ser tomado os filhos.” (M7) 

 

Embora a prevalência do uso de substância esteja mais presente na população 
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masculina,são as mulheres que constituem um grupo mais vulnerável e com 

especificidades distintas. O relato das gestantes constatou isso e demonstra como os 

serviços na cidade estão mais voltados a prestar atendimentos ao público masculino e 

suas narrativas descreveram a ausência de locais onde possam ficar com seus filhos de 

forma segura. 

Hoje a cidade de São Paulo conta com apenas um serviço destinado ao 

acolhimento de gestantes em vulnerabilidade e outros quatro serviços de acolhimento 

voltado para a família denominado “Família em Foco” criado pela Secretaria Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS, 2019)  e cujo o objetivo é garantir a 

proteção às famílias em situação de vulnerabilidade, com ou sem filhos, e sua inclusão 

social, contando com duzentos e dez  vagas. Poucos profissionais e nenhuma gestante 

e puérpera entrevistada sabiam responder sobre a existência desse serviço. 

Destarte, observamos que há uma insuficiência na oferta de vagas e serviços 

específicos para essa população, deixando lacunas importantes na rede de assistência 

por vezes preenchidas pelo atravessamento jurídico, o qual trataremos adiante. 

Com relação aos profissionais entrevistados, em sua maioria, relataram que uma 

das barreiras percebidas se refere à dificuldade da articulação de uma rede que possa 

abranger a saúde, o judiciário e demais esferas de cuidado, em se comunicar e 

trabalhar de forma integrada e transversal. Isso pode acarretar em atendimentos 

insuficientes às especificidades das gestantes e comprometimento da oferta articulada e 

contínua de cuidados visando proteção de seus papeis maternos. 

 

“E aí acaba todo mundo trabalhando de uma maneira muito segmentada....Não existe uma 

discussão de caso,existe matriciamento,agente sabe disso,mas isso não é algo institucional. Eu vejo 

isso como enorme defeito da rede de atendimento em geral, não da saúde,de todos.”(PJ11) 

 

“Eu acho que é,aproximar o judiciário,de maneira a não castrar e não punir,mas de 

junto,buscar ferramentas para poder dar suporte para essa mulher cuidar dessa criança. De que 

maneira que ela consiga ter minimamente algum tipo de recurso do município, oudo Estado.”(PS6) 

 

Na cidade de São Paulo as gestantes em vulnerabilidade podem contar, no 

âmbito da assistência, com o CTA e no âmbito da saúde, a linha de frente do cuidado é 

realizada pelos Consultórios na Rua (CnRua). Para as gestantes em que o contexto 

vulnerável não seja a rua prioritariamente, as portas de entradas são feitas nas UBS 
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associado ou não ao Centro de Atenção Psicossocial para álcool  outras drogas (Caps 

Ad). 

Segundo o “Relatório de Primeira Infância e Maternidade nas ruas da cidade de 

São Paulo”, a existência dessa rede não alcança as especificidades das mulheres 

gestantes e mães em situação de rua, esbarrando em outras barreiras aqui descritas, 

como ausência de flexibilidade nos agendamentos e acolhida pouco cuidadosa dos 

serviços (Gomes, 2017). 

Identificada essa barreira, o processo que ocorre torna-se inverso e a ausência 

de uma rede articulada promove na realidade um jogo de forças onde a 

transversalidade dá lugar ao atravessamento. Enquanto os Consultórios na Rua, 

segundo os profissionais, é considerado o dispositivo com mais recursos de acesso às 

gestantes em vulnerabilidade, a dificuldade de articular a saúde junto ao judiciário e 

assistência acaba por contribuir com que essas mulheres não acessem os serviços ou 

se os fazem, neguem seus usos com o medo da perda da guarda de seus filhos. 

A presença de um modelo de encaminhamento, de referência e contra referência 

é descrita pela literatura como prática recorrente, onde existe a dificuldade para reunir 

informações e histórico de atendimentos dessas mulheres (Yabuuti e Bernardy, 2014) 

Aquelas que tem seu pré-natal e tratamento para uso de substâncias 

intermediado por serviços de abordagem de rua, acabam por se tornar as mesmas a 

evitar ter seu parto formalmente em hospitais que, por sua vez, tem dificuldade em se 

comunicar com o Caps ad e com a Unidade Básica de Saúde, mas em muitos casos, 

encontra no judiciário, via Vara da Infância, um caminho de articulação. 

Abordagens mais sensíveis ao contexto cultural das gestantes, fatores afetivos e 

psicossociais que devem ser levados em consideração na criação de uma rede de 

suporte, o que deve incluir o enfrentamento das desigualdades de gênero, agravadas 

por condições socioeconômicas desfavoráveis (Fontanella e Secco, 2012). 

Essas conexões são resultadas da percepção dos profissionais, que junto à 

ausência de articulação de rede, trazem a falta de capacitação profissional como 

outrabarreira. 

 

“Uma das grandes barreiras são profissionais que saibam a questão da gestação e uso de 

drogas,redução de danos,a descriminação social e classe”(PJ10) 

  

Em grande parte da literatura que serviu como referência para este estudo, a 
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capacitação profissional é vista como um dos pontos vulneráveis dos serviçosdesaúde 

(Fonseca et al 2017; Nascimento et al 2017). A participação ativa dos profissionais nos 

serviços é capaz de garantir uma melhor adesão ao pré-natal por parte das gestantes o 

que pode assegurar melhores desfechos à saúde da mulher e consequentemente do 

feto (Gomes, 2017; Araújo, 2011) 

Ainda dentro da percepção dos profissionais, parte dos serviços de saúde foram 

identificados como “engessados” em protocolos e com práticas pouco o que dificulta a 

adesão e continuidade do cuidado. A necessidade de apresentar documentação, 

horário agendado com pouca tolerância de atraso e pode resultar em um trabalho 

cotidiano demarcado por regras rígidas e pouco acolhedoras. 

 

“Eu tinha perdido o meu documento,porque no posto só passa se você tiver comprovante 

de residência e na“zona” como que você vai fazer um?Como você vai ter um comprovante de 

residência ?.” (M12) 

 

“Eu acho, que a UBS é muito pouco flexível de garantir um atendimento,mediante a 

rotina dessa mulher...muita exigência para alguém que não tem condições de dar conta, neste 

sentido.”(PS6) 

 

A existência de barreiras ligadas ao “engessamento” dos serviços foi apontada 

na Nota Técnica Conjunta 001. O documento em questão indica que os serviços devem 

estar atentos as especificidades das mulheres grávidas e agir de modo a eliminar as 

barreiras existentes (Brasil, 2015). Desta forma sugere-se que a flexibilidade de 

atendimento e solicitação protocolar seja implantado dentro das possiblidades dos 

dispositivos prioritários de atendimento para que possa garantir o acesso integral e 

universal em respeito aos limites existentes nas populações maisvulneradas. A maioria 

dos entrevistados relatou que o manejo e condutas profissionais dentro das 

maternidades,no momento do parto ou pós-parto são barreiras de adesão importantes, 

principalmente por se sentirem discriminadase alvo de condutas que as diferenciam 

enquanto mães. As maternidades são descritas como locais em que não favorecem a 

relação mãe/ bebê logo após o parto, assim que descobrem a presença do uso de 

substâncias ao longo da gestação. 

 

“Ela rapidamente já tirou a criança de mim. Eu quase tive problemas porque tinha acabado 

de ganhar nenê, fiquei nervosa, chorei, chamaram a polícia, pois  eu dei um show no hospital... aí eu 
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pude ver a menina só pelo vidro, não podia chegar perto, nem nada.” (M7) 

 

“Na nossa percepção, elas (gestantes em uso) têm percebido “então as maternidades não é o 

lugar de eu ganhar o bebê, é o lugar de eu perder o bebê” (PJ12) 

 

 

Na cidade de São Paulo, existem tentativas de sensibilizar os profissionais das 

maternidades na tentativa de evitar a judicialização de crianças, principalmente das 

mulheres que se encontram em situação de rua. Os encaminhamentos são realizados 

sem critérios específicos, de acordo com a conduta de cada maternidade (Gomes, 

2017).  

A fala dos entrevistados foi ao encontro dessa afirmativa, pois referiram territórios 

em que há uma construção de rede protetiva as mulheres e territórios em que as 

maternidades são vistas como locais em que as mulheres são facilmente discriminadas 

e expostas à justiça. 

 

4.2.2.2 Sistema Judiciário 

 

A ausência de escuta e diálogo específico com esfera da Justiça foi também uma 

barreira apontada pelos profissionais e pelas mulheres gestantes entrevistadas. 

Atualmente o Sistema Judiciário tem se apresentado como instrumento capaz de afastar 

mães e filhos, assim como os dificultar o retorno da relação, quando a separação já se 

encontra instalada. 

 

“É  uma  porcaria  (Judiciário). Mudaram o nome do meu filho e registram sem eu saber? O juiz 

tem direito de fazer isso por quê, como? ” (M1) 

 

A compreensão de novas formas de violência a maternidade vulnerável é 

engendrada sob a narrativa da proteção integral às crianças, onde o poder estatal e 

biopolítico torna-se ferramenta de violação que o Estado, em determinados lugares, 

impõe às mães usuárias de substâncias, julgadas como incapazes do cuidado materno. 

O uso da droga pela gestante, a partir desta visão, é tratado como como um crime e 

essas mulheres vistas dentro de um processo discriminatório social e de pobreza 

(Macedo e Machado, 2016). 
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“O judiciário ainda é muito moralista e tem alguns pré-requisitos quase impossíveis para 

essa mulher conseguir ter o bebe de novo. Ela precisa ter um trabalho formal e ter uma casa decente. 

Ela não consegue emprego muitas vezes, ela é analfabeta... aí você vai dizer  o  que  para  a 

promotoria, que  ela  faz  programa? ” (PS8) 

 

O processo de judicialização ultrapassa o cuidado do binômio mãe feto e são 

muitos os caminhos e percalços que as gestantes passam em meio a invisibilidade e 

exclusão social. A reflexão sobre a legitimação do papel materno, mesmo em meio a 

fatores adversos e a efetivação de uma rede social e jurídica capaz de promover 

autonomia e empoderamento deve ser incentivada (Rios, 2017). 

Nesses aspectos torna-se relevante a investigação de processos autoritários que 

se propõem a judicializar vidas consideradas de menor valor, sob novas roupagens, 

mas com velhos objetivos de disciplinar corpos considerados indóceis. A produção de 

violência atravessa a história de vida dessas mulheres e como a droga torna-se um 

sintoma em resposta a uma representatividade social que criminaliza e incapacita a 

mãe, não vista como mulher em situação vulneráve (Yabuuti e Bernardy, 2014). 

 

4.2.2.3 Estigma e  medo 

 

Tanto nas narativas dos profissionais quando das mulheres gestantes 

entrevistadas, a  presença do estigma, por parte dos profissionais e tambén nas 

relaçãoes pessoais das mulheres, surgiu como barreira de cuidado. Conectado e por 

vezes resultante, o medo de referir o uso de drogas no contato com a rede, aparece 

também como um fator que dificulta o cuidado das mulheres.  

A falta de conhecimento sobre os prejuízos relacionados ao uso foi considerada 

uma barreira de cuidado segundo a percepção de algumas das mulheres. Visto a 

presença do medo e, conforme já mencionado, na ausência de um dos acolhimento 

mais humanizado, as gestantes não se sentem  a vontade para questionar sobre os 

efeitos do uso problemático da droga, pernanecendo com conteúdo informativo de mídia 

digital nem sempre subsidada por dados científicos: 

 

“Eu nunca vi nada prejudicial, até porque eu já vi várias pessoas que usaram durante a 

gravidez. Eu vi até uns vídeos na internet sobre pessoas que falam que foram fazer o pré-natal e que os 
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médicos recomendaram (maconha) ...que ainda não foi comprovado indícios de que traga algum 

tipo de consequência” (M11) 

 

Informações sobre os riscos perinatais, bem como prováveis desfechos 

obstétricos graves, são essenciais para a promoção de saúde de grávidas em uso de 

substâncias. Estudos nacionais apontam insuficiência na oferta de tais informações por 

parte da equipe durante o pré-natal (Silva e Bruno, 2014; Dias et al, 2013). Fatores 

psicossociais como baixa escolaridade, ausência de vínculo empregatício e frágeis 

suportes familiares  e do companheiro associado ao histórico de violência, contribuem 

para o aumento do uso de substâncias em mulheres durante a gestação (Marangoni et 

al, 2017). Os prejuízos ao feto são diversos e destacam-se comprometimento o 

crescimento fetal, diminuição do perímetro encefálico e atrasos no desenvolvimento 

psicomotor. 

Quanto as mulheres apresentam baixa adesão ao pré-natal, bem como a 

tendência a não relatar o uso aos profissionais devido ao preconceito, julgamento e medo 

de perder suas crianças (Dias et al, 2013). 

Diante dessa complexidade, se faz necessário que o profissional invista em um 

aconselhamento técnico e psicossocial ao longo do pré-natal. A literatura aponta que um 

acompanhamento sistemático, que identifique precocemente intercorrências e 

necessidades singulares seja o mais efetivo, adotando uma perspectiva ampliada de 

cuidado, pautado no vinculo mãe e filho e adotando-se estratégias de redução de riscos 

e danos (Fonseca et al, 2017). 

Esses sentimento de medo e vergonha, segundo as mulheres, não as levavam a 

dar continuidade ao acompanhamento de saúde ofertado e nem a referir o uso, gerando 

assim uma subnotificação;  

 

“Não (referiu o uso de crack no pré-natal), porque eles perguntaram para mim, só que eu 

sempre negava, falava que não, por esse medo, né? De perder criança. E eu negava.” (M5) 

 

A subnotificação é hoje um dos principais fatores que impedem que as 

estatísticas sobre o uso de substâncias durante a gestação sejam precisas. Analisada 

em um estudo canadense que abordou o cuidado para grávidas que fazem uso de 

substância, diversos obstáculos são descritos como fatores que contribuem para a 

subnotificação, como o medo de perder a custódia dos filhos, estigma, falta de acesso a 
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serviços específicos para tratamento e falta de apoio familiar (Ordean e Kahan, 2011). 

Estudos nacionais também apontam para dificuldades semelhantes, o que, 

correlacionando a questões do acolhimento e orientação quanto aos prejuízos, 

podemos refletir o quanto o uso de substâncias por gestantes é tratado nos serviços não 

como uma questão de saúde e sim como uma questão moral (Brasil, 2015). Diante disso, 

podemos refletir sobre a representação social ligada a questão do uso de substâncias 

por pessoas do sexo feminino. As mulheres são rotuladas como irresponsáveis, dotadas 

de comportamentos que socialmente não condizem com o esperado e quando 

gestantes, ainda são vistas com sua capacidade materna comprometida (Medeiros et 

al, 2017; Limberger e Andretta, 2015; Costa et al, 2013). 

Os fatores acima  identificados, associam-se a aderência e continuidade no 

tratamento de mulheres grávidas, identificados como possíveis barreiras pelos 

profissionais entrevistados. Segundo eles, a baixa adesão ao acompanhamento 

proposto, seja nas UBS ou no CapsAd dificulta a integralidade do cuidado. 

 

“E a grande dificuldade nossa é a adesão dessa mãe aos tratamentos. Porque o 

tratamento, é um tratamento longo.”  (PJ11) 

 

Atrelada as barreiras ligadas aos serviços e as falas dos profissionais, podemos 

indagar que as abordagens propostas hoje nos serviços possam não ser suficientes às 

demandas apresentadas por elas.  

Um ponto de convergência nas narrativas dos profissionais e mulheres, foi a  

existência de estigma. Por estigma entende-se um atributo depreciativo que indica, 

numa relação, que o sujeito é visto em inferioridade, onde sua aceitação social não é 

plena (Goffman, 1988). Os entrevistados relataram que o sistema possui uma imagem 

das gestantes que fazem uso como irresponsáveis e desqualificadas para o papel 

materno.  

 

“ Eles xingam tratam muito mal, como se a gente fosse cachorro...uma humilhação, uma tristeza ” 

(M13) 

 

“ Uma das mulheres que atendi falou, “as pessoas me olham com nojo, com desprezo, eu não 

quero receber esse olhar, então eu não quero ir”. Como que essa mulher chega num fórum?” (PJ10) 
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A sociedade identifica a mulher como principal cuidadora da família e ao fazerem 

uso de substâncias é quase automático a mudança de olhar, passando a serem 

rotuladas como pessoas irresponsáveis e criminosas. Na experiência da maternidade, 

ela não teria a capacidade de se importar ou se preocupar com os seus filhos (Camargo 

et al, 2018). 

Além de dificultar a adesão, o acesso a outros serviços passa a ser 

comprometido pois as mulheres acreditam que o estigma irá se repetir em outras esferas 

de cuidado. 

 

 

4.2.3 Caminhos para o cuidado  

 

Durante as entrevistas, os profissionais, gestantes e puérperas foram 

questionados sobre aos fatores que aumentam a promoção do cuidado. Os conteúdos 

emergentes foram didaticamente divididos em duas subcategorias principais: Aumento 

do cuidado protetivo e Promoção da maternidade possível. 

 

4.2.3.1 Aumento do cuidado protetivo 

 

A adesão ao tratamento, surgiu como um importante relato pelas gestantes. Suas 

falas surgem como uma auto responsabilização pela não aderência e ao mesmo tempo 

que mostram uma disponibilidade limitada, frente as suas vulnerabilidades e as que os 

dispositivos apresentam, ao perceberem que frequentar o serviço, de acordo com o 

projeto proposto, seja um importante caminho de se cuidar frente ao uso de 

substâncias. Nesse momento, a presença da droga torna-se, para essas mulheres, 

condição de cuidado. 

 

“Para mim o Caps era mais importante do que o pré-natal. Eu colocava na minha mente “vou para 

o Caps amanhã, então não posso usar” aí tipo, eu usava, mas não tanto que prejudicasse a minha ida 

no outro dia. E sempre ia” (M9) 

 

 

O vínculo com o profissional também apareceu como fator de cuidado e de 
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acordo com as gestantes e puérperas, é considerado um diferencial em seus 

acompanhamentos pelos serviços da rede. 

 

“É como se fosse a minha irmã (referente à profissional) ... Aí já falaram para mim trocar a pedra 

pela maconha, eu falei: “mas que que adianta? Eu fumo maconha também” Eu me sinto aberta com ela, 

porque se fosse outra, eu falei: “não quero saber de papo, volta para o lugar onde você veio” (M2) 

 

Um estudo realizado com gestantes sobre o atendimento profissional cujo temas 

investigados foram a descoberta do uso por profissionais e a contraposição de valores 

em seus atendimentos, mostrou a importância da empatia como forma de cuidado. A 

criação de novas estratégias de assistência às gestantes e a compreensão de suas 

vulnerabilidades contribui com uma oferta de cuidado singular (Nascimento et al 2017). 

Essa percepção corrobora também com outras literaturas que mostram que a 

criação de vínculo por parte do profissional propicia um aumento da aderência ao pré-

natal das mulheres grávidas com problemas relacionados ao uso de substâncias 

(Kassada, 2014; Ordean e Kahan, 2011).  

Questionado aos profissionais sobre quais caminhos poderiam ser percorridos a 

fim de aumentar o cuidado com as gestantes, as ampliações da oferta de serviços 

surgiram em suas falas, visto que elas apresentam demandas específicas e complexas. 

 

“ Porque o judiciário, poderia falar: “olha, é o seguinte, é a quarta mãe que chega desse território 

que   falou   que não  tinha  lugar  para  dormir, que  história  é   essa? ”; “Onde que é o centro de acolhida 

desse território?; “quantas vagas têm paras essas mulheres? Essa mulher hoje, não vai dormir na rua, 

ela vai dormir em tal centro acolhida, a prefeitura abra a vaga imediatamente, disponibilize um 

carro” (PJ11) 

 

A dificuldade em frequentar serviços disponíveis e em locais separados sugere 

que a criação de um dispositivo abrangente seja capaz de superar essas barreiras de 

acesso e adesão. Há efeitos positivos consistentes neste tipo de abordagem, com 

resultados significativo na redução do uso de substâncias, diminuição das 

complicações gestacionais e aumento do vínculo no cuidado das mães e seus filhos 

(Brasil, 2015). 

A medida que tem por objetivo a produção do cuidado compartilhado, a 

humanização surgiu como caminho que favorece a atenção das grávidas, segundo os 
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profissionais: 

 

“ (o serviço) criar esse movimento da vinculação, da aderência, do respeito, da 

disponibilidade, falar para uma mulher grávida: “olha tem um lugar para você, para gente pensar 

como você pode se sentir melhor, pode cuidar melhor dos bebês e fazer mais escolhas, então a gente 

vai te oferecer uma possibilidade de ter mais escolhas só isso. ” (PA4) 

 

Por acompanhamento humanizado entende-se aquele que preconiza os usuários 

como sujeitos ativos e protagonistas de seu cuidado (Fonseca et al, 2017). 

Na cidade de São Paulo, o programa do SUS responsável pelo acompanhamento 

humanizado e integral da gestante é o “Mãe Paulistana” (2010). Implantado em 2006 e 

nomeado como rede de proteção, tem por objetivo assistir a mulher em seu ciclo 

gravídico puerperal garantindo assistência e recursos adequados a maternidade. Além 

do acompanhamento por parte das UBS, o programa prevê regulação de vagas com 

maternidades, assegurando atendimento referenciado. 

Desta forma, um caminho importante a ser percorrido seja a efetivação de uma 

rede protetiva para aquelas mulheres que apresentam vulnerabilidade intensa. Aliado 

ao vínculo profissional e com uma rede articulada a favor da garantia de uma 

maternidade segura e possível, o olhar para as gestantes que fazem uso de substância 

devem ser o de oferta de possibilidades, protagonista de um recomeço alicerçado em 

recursos sociais. 

 

4.2.3.2. Promoção da maternidade possível  

  

A relação com o processo de maternidade surgiu como um dos fatores de 

promoção de cuidado por se caracterizar como uma situação na qual implica que a 

mulher repense sobre suas condições de vida e cuidado durante a gestação. Pontua-se 

que é somente na fala das gestantes que esse tema emerge.  

Conectado ao processo da maternidade, a existência de um projeto de vida 

também emergiu como fator que pode aumentar o desejo de cuidado por parte das 

mulheres, sendo capaz de possibilitar a ampliação de seus repertórios e papeis 

ocupacionais ao longo da vida. 

 

“Eu quero arrumar um emprego para ocupar a minha mente, conseguir minha casa de novo, ter 



 

52 
 

os meus filhos todos junto comigo” (M6) 

 

“Eu  percebi  que  tem uma vida  dentro   de mim  que   necessita  de  força. Eu tinha que tirar força 

não sei de onde por ele, porque uma coisa é eu me estragar, eu me matar. Outra coisa é matar um 

inocente, porque eu ia levar ele à morte” (M3) 

 

“ E o esforço também vem de nós mulheres, porque não é nada fácil, mas se a gente vê um 

objetivo, um sonho. Agora eu tenho um sonho... nossa, eu acho que eu estou parecendo aquelas 

meninas que nunca tiveram um filho, porque para mim está sendo um sonho viver isso de novo. ” (M7) 

 

Suas narrativas, na maioria, circundam a idéia de aposta, de um recomeço 

diferente, como mãe e mulher, como se a gestação fosse um convite a voltar o olhar 

para si, sendo a esperança um elemento dessa “nova” existência. Esperança aqui 

tratada não como otimismo, mas sim elemento psíquico organizador de subjetividades e 

possibilidade de caminhar (Rocha, 2017). 

Sob este ponto de vista, as falas sobre a gestação ganham um novo tom pelas 

gestantes e mesmo suas histórias marcadas por abandono, reprodução do uso de 

substâncias em suas gerações familiares e as múltiplas gestações tornam-se elementos 

de resiliência e possibilidades de recomeço. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo buscou compreender as barreiras e caminhos para cuidados com 

gestantes usuárias de álcool e outras drogas e quais são considerados seus contextos 

de vulnerabilidade. Embora limitado a cidade de São Paulo e uma parcela especifica da 

população, este estudo apresenta como potencialidade a profundidade de entrevista 

com uma população considerada de difícil acesso e com baixa disponibilidade para 

expor o tema. 

Em relação aos contextos vulneráveis, foi observado que tanto profissionais 

quanto as mulheres relatam as fragilidades de relação familiares e com os 

companheiros como fatores que trazem instabilidade durante a gestação e 

principalmente no puerpério. A violência e a maternidade também foram relacionadas a 

fatores que promovem pouca proteção social às mulheres que relatam uso de drogas 

na gestação. De forma geral, esses fatores demonstram a necessidade de um olhar 

sensível e amplo dos serviços que compõe a rede de cuidados desde o primeiro 

atendimento com a mulher, com uma avaliação profunda e respeitosa, a fim de 

minimizar maiores danos. 

No que se referem às barreiras para o cuidado, foi observado dificuldade de 

acesso e adesão das gestantes aos serviços, os quais apresentam pouca flexibilidade 

para suas demandas sociais, acolhimento insatisfatório, ausência de capacitação 

especializada dos profissionais especialmente no pré-natal. Os serviços especializados, 

como os Caps Ad, são moldados para atender uma população majoritária, composta por 

homens. As práticas profissionais refletem posturas estigmatizantes, cuja representação 

da gestante é atrelada a uma incapacidade materna e a um risco psicossocial a esta 

criança. O acesso às maternidades tornou-se um evento traumático para essas 

mulheres e o judiciário, um local quase que inatingível de comunicação e proteção. 

Com relação aos caminhos de cuidado, o estudo identificou que a presença de 

projetos de vida e a vivência do desejo materno mostra-se como ponte de acesso às 

essas mulheres. O fortalecimento do vínculo entre profissionais e gestantes tende a 

minimizar a ausência das mulheres no pré-natal e sugere que o investimento em uma 

oferta humanizada de cuidados seja mais acentuado na atenção primária. Outro 

caminho de cuidado indica que a rede intersetorial possa funcionar articulada entre os 

vários dispositivos que compõe a atenção das mulheres para além das UBS, como os 

centros de acolhimento, Caps Ad e maternidades. A ampliação da oferta das vagas em 
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centros de acolhida para gestantes e mães com filhos a um processo de baixa 

exigência indica ser uma frente que venha a garantir direitos e minimização dos seus 

contextos vulneráveis. 

Como perspectivas futuras, os resultados deste estudo sugerem a necessidade 

de pesquisas que propiciem o desenvolvimento e avaliação conjunta de ações e 

serviços que facilitem o cuidado integral às gestantes em vulnerabilidade e em uso de 

drogas. Evidencia-se também a importância da construção de novas políticas públicas 

que possam abranger as especificidades dessa população. 

Nas ações cotidianas que já ocorrem, salientam-se a capacitação constante da 

equipe, baseados em pressupostos da humanização da saúde e dos princípios 

norteadores do SUS. Espera-se dessa forma que o acolhimento e acompanhamento 

dessas mulheres possam ocorrer dentro de uma perspectiva equânime e universal, com 

garantia de direitos.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA - gestantes (acima de 18 anos) 

(Apêndice1) 

Nome: 

Idade: 

Local de nascimento: 

Onde mora? Com quem mora? 

1. Você estudou? Se sim, até que ano? 

2. Você trabalha? Se sim, o que você faz? 

3. Se não, qual foi seu último trabalho? 

4. Você está de quanto tempo de gestação? 

5. É sua primeira gestação? Se não, quantas gestações você já teve? 

6. Você convive com seus filhos? Possui a guarda deles? 

7. Já fez ou sofreu algum aborto? Por quê? 

8. Você faz uso atual de que tipo de droga? 

9. Qual sua frequência de uso? 

10. Como você iniciou o uso de drogas? 

11. Você fez uso durante suas gestações anteriores? 

12. Você já procurou ajuda para tentar parar ou diminuir ouso? 

13. Você frequenta algum serviço de saúde para acompanhar sua gestação 

14. Por quais atendimentos você passa? Realiza exames? 

15. Quantas vezes você frequenta os serviços da rede? 

16. Como você é tratada nos serviços da rede? 

17. Se você não frequenta serviços de acompanhamento para sua gestação, 

na sua opinião por que isso ocorre? 

18. Em caso de gestações anteriores, como foi o acompanhamento? 

19. Você consegue falar sobre seu uso de droga para o profissional que te 

atende? 

20. Gostaria de falar mais alguma coisa que acha importante? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – Informante-Chave e Profissionais 

(Apêndice 2) 

Nome: 

Formação:  

Tempo no serviço: 

Tempo de experiência na área:  

Outras formações: 
1. Você trabalha ou trabalhou diretamente com gestantes usuárias? 

2. Na sua opinião, as gestantes usuárias de drogas acessam a rede de 

serviços? 

3. De que modo você acha essas mulheres acessam os serviços? (Quantas 

vezes? De modo geral, como é esse acesso?) 

4. Como as mulheres gestantes que fazem uso de substância chegam até a 

rede? (Qual o contexto? Elas vêm encaminhadas de algum lugar?) 

5. Na sua opinião, quais as principais demandas (dificuldades / 

necessidades) que elas apresentam ao chegar aos serviços? 

6. Frente a essas demandas, na sua opinião, o que a rede oferece para essa 

população? 

7. Durante o acompanhamento da rede, o uso de substâncias é abordado? 

Como? 

8. Quais, na sua opinião, existem barreiras encontradas pelas gestantes para 

buscar a rede de serviços? 

9. Como é a adesão aos serviços ofertados? Elas costumam ficar/ realizar o 

acompanhamento proposto pela rede? 

10. Qual sua opinião sobre o uso de substância durante a gestação? 

11. Na sua opinião, qual seria a melhor abordagem de cuidado para este 

fenômeno? 

12. Você tem alguma indicação de pessoas que podem contribuir com este 

estudo? 
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PROJETO: “Barreiras de acesso à saúde de gestantes usuárias de substâncias e 
em vulnerabilidade na cidade de São Paulo” 

Pesquisador Responsável: Talita de Souza 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
(Profissionais e informantes chaves) 

(Apêndice 3) 

Você está convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “BARREIRAS DE 
ACESSO À SAÚDE DE GESTANTES USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS E EM 
VULNERABILIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO”. Nesta pesquisa pretende-se identificar as 
barreiras de acesso à saúde percebida por profissionais do sistema público e por gestantes com 
problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas e em vulnerabilidade na cidade de 
São Paulo.  

Para entender como se dão essas barreiras de acesso e adesão, é necessário identificar 
junto aos profissionais do setor público o que entendem como cuidado e necessidades da 
população alvo, o que consideram barreiras no acesso ao cuidado, de forma a buscar 
compreender mais profundamente o fenômeno em pesquisa. 

As entrevistas serão gravadas em áudio para posterior transcrição (transformação em 
escrita, das falas contidas na entrevista).  

Poderá existir o risco de desconforto durante a entrevista.  As perguntas feitas serão 
sobre seu histórico e atuação profissional, cuidado com gestantes usuárias de substâncias e o 
impacto no acesso à saúde. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 
desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 
consentimento ou interromper a participação a qualquer momento ou ainda a se recusar a 
responder qualquer pergunta da entrevista.  

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 
prejuízo.   

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 
pagamento. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. O (A) Sr 
(a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma será 
arquivada pelo pesquisador responsável, no Centro DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGIA e 
a outra será fornecida a você. Todas as páginas devem ser rubricadas por você.  

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 
responsabilidade pelos mesmos. 

 

Eu, ____________________________________________, declaro que concordo em 
participar desse estudo como voluntario (a) e que fui informado (a) dos objetivos do estudo 
“BARREIRAS DE ACESSO À SAÚDE DE GESTANTES USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS E EM 
VULNERABILIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO”, de maneira clara e detalhada e esclareci 
minhas dúvidas.   

 



 

64 
 

 

São Paulo, _________ de __________________________ de 2018 

 

  
 _________________________________                     ___________________________ 

Nome do participante                                                                      assinatura  
 

  
 _________________________________                     ___________________________ 

Nome do pesquisador                                                                   assinatura  
 

Em caso de dúvidas quanto ao projeto, entrar em contato com:  
Responsável pela pesquisa: Talita de Souza  
Departamento de Psicobiologia  
Endereço: Rua Napoleão de Barros 925 – Vila Clementino – São Paulo – SP 

CEP: 04023062 

Fone: (011) 2149-0155 / (11) 993960640 

E-mail: talisouza.to@gmail.com 

 

Em caso de dúvidas e denúncias quanto a questões éticas, entrar em contato: 

CEP/SMS - Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde; 
Telefone: 11-3397-2464; E-mail smscep@gmail.com. 

CEP/UNIFESP – Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, 

cep: 04020-050. Telefone: 11- 5571-1062; 11-5539-7162; E-mail cep@unifesp.edu.br 

  

mailto:CEP@unifesp.edu.br
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PROJETO: “Barreiras de acesso à saúde de gestantes usuárias de substâncias e 
em vulnerabilidade na cidade de São Paulo” 

Pesquisador Responsável: Talita de Souza 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Mulheres gestantes e puérperas)        
(Apêndice 4) 

 

Você está sendo convidada a participar como voluntária desta pesquisa. Este documento 
serve para garantir seus direitos e você ficará com uma cópia.  

 Por favor, antes de assinar, leia com atenção e calma e tire todas as suas dúvidas. Se 
precisar outra pessoa pode ler para você, quantas vezes precisar. 

A pesquisa tem por objetivo saber se existem dificuldades de gestantes usuárias de 
drogas em serem atendidas nos serviços da saúde. Podemos perguntar sobre sua gestação e 
uso de drogas. 

1 -  Você tem o direito de recusar a participar ou abandonar o estudo a qualquer tempo 
sem quaisquer prejuízos; no caso de desconforto, você poderá não responder a alguma 
pergunta ou retirar seu consentimento a qualquer momento, bem como recusar atendimento 
pela unidade de saúde de referência; 

2-  Se concordar em participar, a entrevista será gravada; 
3- A pesquisadora se compromete a prestar qualquer tipo de esclarecimento, antes, 

durante e após a entrevista; 
4 - Não falaremos para outras pessoas que você será entrevistada e nenhuma 

informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores; 
5- Na divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não aparecerá; 
6 -Não haverá nenhuma despesa ou pagamento para participar desta pesquisa; 
 

Eu, ____________________________________, após ter sido devidamente 
esclarecida, concordo em participar da pesquisa como voluntária. 

  
São Paulo, _________ de __________________________ de 2018 

 

 

 

   ______________________                     __________________________ 

      Nome do participante                                                   assinatura  

 

  
 ________________________                       ________________________ 

   Nome do pesquisador                                                      assinatura  
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Em caso de dúvidas quanto ao projeto, entrar em contato com:  
Responsável pela pesquisa: Talita de Souza  
Departamento de Psicobiologia  
Endereço: Rua Napoleão de Barros 925 – Vila Clementino – São Paulo – SP 

CEP: 04023062 

Fone: (011) 2149-0155 / (11) 993960640 

E-mail: talisouza.to@gmail.com 

 

Em caso de dúvidas e denúncias quanto à questões éticas, entrar em contato: 

CEP/SMS - Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde; 
Telefone: 11-3397-2464; E-mail smscep@gmail.com. 

CEP/UNIFESP – Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, 
cep: 04020-050. Telefone: 11- 5571-1062; 11-5539-7162; E-mail cep@unifesp.edu.br  

 

mailto:smscep@gmail.com
mailto:CEP@unifesp.edu.br
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