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RESUMO 

 

O uso abusivo de drogas ilícitas agrava problemas sociais, traz sofrimento para sujeitos e 

famílias. O uso dessas substâncias está extremamente ligado à criminalidade e isso faz com 

que os usuários fiquem realmente à margem da sociedade. Atualmente, o consumo é 

indiscriminado entre mulheres e homens adultos e adolescentes ou até mesmo crianças. O 

planejamento de programas deve contemplar grandes parcelas da população, de uma forma 

que a abstinência não seja a única meta viável e possível aos usuários. As dificuldades para 

realização do cuidado se acentuam quando o público são gestantes usuárias de drogas. As 

mães usuárias de crack geralmente não realizam pré- natal, encontram- se afastadas da 

família, mas no período do trabalho de parto elas procuram o hospital. E muitas vezes vêem o 

destino dos seus bebês a cargo do conselho tutelar. Percebe- se o agravamento do quadro 

dessas mães diante da situação de afastamento de seus filhos. O manejo das equipes diante 

dessas mães e seus bebês, a falta dos cuidados em saúde para a gestante que é associada ao 

consumo de drogas, a questão referente à adoção dessas crianças são impasses que se colocam 

diante do cotidiano dos serviços de saúde.  Neste contexto essas ações muitas vezes não se 

concretizam de forma correta, por falta do conhecimento e de ferramentas que possibilitem a 

melhor assistência. Desta forma, o presente trabalho tem o objetivo descrever como o 

acolhimento e o vínculo entre o profissional de saúde e a puérpera usuária de drogas contribui 

para o cuidado. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, teve como 

cenário o CAPS Ad Alameda no Município de Niterói do Estado do Rio de Janeiro. A fim de 

compreender melhor como é a trajetória das usuárias de drogas e a importância do vínculo 

entre profissionais e usuárias, realizou-se entrevista com um dos profissionais da Equipe de 

Referência Infanto-Juvenil para ações de atenção ao uso de Álcool e outras Drogas (ERIJAD). 

As falas foram submetidas à análise de conteúdo e emergiram duas (02) categorias: Vínculo 

propiciador do cuidado e impasses para o cuidado. Diante dos resultados e discussão do 

estudo podemos perceber a eficácia do vínculo como dispositivo de cuidado, a proximidade 

do profissional com a usuária estabeleceu uma relação de confiança, essa relação fez 

diferença no planejamento do cuidado. 

 

Palavras-Chaves: Saúde Mental, Drogas, Vínculo, Maternidade, Profissional de saúde, 

Puérpera 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The abuse of illicit drugs aggravates social problems, brings suffering to individuals and 

families.The use of these substances is extremely connected to the crime and that makes the 

users actually remain on the margins of society. Currently, consumption is indiscriminate 

between women and adults and teenagers or even children men.  The program planning 

should include large portions of the population in a way that abstinence is not the only viable 

and possible for users to target. The difficulties in achieving care are accentuated when the 

public are pregnant users of drugs. Users of crack mothers usually do not perform prenatal, 

are away from family, but the period of labor they seek hospital. And often see the fate of 

their babies in charge of tutoring assistance. One sees the aggravation of the situation of these 

mothers before the removal of their children. The management teams on these mothers and 

their babies, lack of health care for the pregnant woman is associated with consumption of 

drugs, the question on adoption of these children are difficulties to be faced everyday health 

services. In this context these actions often do not turn out correctly, for lack of knowledge 

and tools that enable better care. Thus, this study aim to describe how the host and the link 

between the health professional and the user postpartum drug contributes to the care. This is a 

descriptive, qualitative approach was to set the CAPS Ad municipality of Niterói in the state 

of Rio de Janeiro. In order to better understand how the trajectory of drug users and the 

importance of the link between professionals and users, there was an interview with one of the 

professional Team Children and Youth Referral to share attention to the use of alcohol and 

other drugs (ERIJAD). The speeches were subjected to content analysis and came up two (02) 

categories: Propitiator bond of care and care for deadlocks. Given the results and discussion 

of the study we can see the effectiveness of the bond as a care device, the proximity of the 

professional user with established a trust relationship, this relationship made a difference in 

care planning. 

 

Keywords: Mental Health, Drugs, Bond, Maternity, Health professional, Postpartum 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa com puérperas usuárias de drogas, no Centro de 

Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas Alameda (CAPS AD Alameda). A fim de 

conhecer o acolhimento e o vínculo entre as usuárias e os profissionais de saúde.  

 

A motivação para abordar a temática do crack se deu pela percepção do agravamento 

dessa problemática na sociedade atual.  

 

O ensino teórico prático da disciplina de saúde mental permitiu me aproximar da 

clientela usuária de drogas ilícitas e assim surgiu a necessidade de conhecer como é realizado 

o acompanhamento desses usuários. A partir desse interesse tive a oportunidade de participar 

como voluntária do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): O uso 

de drogas e a maternidade: incidências e impasses dos dispositivos de cuidados em saúde. A 

participação como voluntária me instigou a aprofundar meus conhecimentos teóricos e 

práticos acerca da temática, assim motivando a realização deste estudo. 

 

Este estudo deriva do projeto PRÓ/PET- SAÚDE (UFF-FMS) denominado: Atuação 

em redes de atenção à saúde, uma concepção ampliada no acompanhamento e cuidado na 

atenção psicossocial, nas doenças crônicas não transmissíveis e no nascimento e parto no 

município de Niterói: uma proposta de integração ensino e serviço. Este Trabalho de 

Conclusão de Curso está vinculado ao Núcleo de Pesquisa em gestão e Trabalho em Saúde –

(NUPGES). 

 

O uso abusivo de drogas ilícitas agrava problemas sociais, traz sofrimento para indi
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duos e famílias. O uso abusivo dessas substâncias está extremamente ligado à criminalidade e 

isso faz com que os usuários fiquem realmente à margem da sociedade, por está questão a 

oferta de tratamento por muito tempo foi inspirada em modelos de exclusão dos usuários do 

convívio social. A questão do uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas tem 

sido abordada por uma ótica predominantemente psiquiátrica ou médica. As implicações 

sociais, psicológicas, econômicas e políticas são evidentes, e devem ser consideradas na 

compreensão global do problema (BRASIL, 2006).  

 

O consumo de álcool e outras drogas é um grave problema de saúde pública. O 

planejamento de programas deve contemplar grandes parcelas da população, de uma forma 

que a abstinência não seja a única meta viável e possível aos usuários. Entende-se que uma 

política de prevenção, tratamento e de educação para o uso e consumo de álcool e outras 

drogas necessariamente terá que ser construída na interface de programas do Ministério da 

Saúde com outros Ministérios, bem como com setores da sociedade civil organizada 

(BRASIL, 2006). 

 

Para Cruz, Vargens, Ramôa (2010) no Brasil o surgimento e o aumento rápido do 

consumo e dos problemas relacionados ao uso do crack desde a década de noventa constitui, 

um grande desafio para a implementação de uma política de atenção aos problemas com 

drogas. Este desafio exige respostas eficazes do governo e da sociedade, na construção de um 

programa de intervenção integrada, que inclua ações relacionadas à promoção da saúde, de 

conscientização e informação sobre os riscos do uso do crack. A necessidade de 

conhecimento se estende à importância de capacitar os profissionais que lidam no dia a dia 

com pessoas que usam crack e seus familiares.  

 

No Sistema Único de Saúde (SUS) a atenção aos usuários de crack está fundamentada 

nos referenciais de atenção em rede, acesso universal e intersetorialidade. A dependência da 

droga afeta diferentes classes sociais, por diferentes razões e circunstâncias. Atualmente, o 

consumo é indiscriminado entre mulheres e homens adultos e adolescentes ou até mesmo 

crianças, mas por muito tempo a dependência química foi relacionada ao sexo masculino, 

aspectos sociais e culturais facilitavam o acesso masculino às drogas e mostravam que eles 

eram mais suscetíveis. (BRASIL, 2011). 
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Apesar da demanda crescente por cuidados de saúde, os poucos estudos que 

abordaram esta temática mostraram que profissionais de saúde não se encontravam 

capacitados para lidar com esse tipo de público e também que há dificuldades em relação à 

transmissão entre as redes de atenção. Rede essa que pode incluir tanto a atenção em saúde 

mental como as demais áreas do campo da saúde, como os hospitais gerais e seus intersetores. 

 

Essas dificuldades se acentuam quando o público do cuidado são gestantes usuárias de 

drogas. As mães usuárias de crack geralmente não realizam pré- natal, encontram- se 

afastadas da família, mas no período do trabalho de parto elas procuram o hospital e muitas 

vezes vêem o destino dos seus bebês a cargo do conselho tutelar. Nesses casos a equipe de 

saúde da maternidade aciona a equipe de saúde mental o que torna possível uma reavaliação, 

que pode interromper ou adiar esse processo. Percebe- se o agravamento do quadro dessas 

mães diante da situação de afastamento de seus filhos (CAMARGO; MARTINS, 2012). 

.  

O manejo das equipes diante dessas mães e seus bebês, a falta dos cuidados em saúde 

para a gestante que é associada ao consumo de drogas, a questão referente à adoção dessas 

crianças são impasse que se colocam diante do cotidiano dos serviços de saúde.  Neste 

contexto essas ações muitas vezes não se concretizam de forma correta, por falta do 

conhecimento e de ferramentas que possibilitem a melhor assistência para essas mães e 

recém- nascidos. 

 

Essa pesquisa se justifica, pois diante do que foi observado até o presente momento 

por meio de estudos, percebe-se a deficiência do acolhimento realizado pelas instituições e 

profissionais de saúde em relação às gestantes usuárias de drogas ilícitas. E a ineficiência 

desse acolhimento pode influenciar na não adesão ao tratamento, visto que esse tipo de 

público encontra dificuldades em aderir ao cuidado. O conhecimento sobre acolhimento 

realizado e a formação do vínculo entre os profissionais de saúde e essas mulheres em seu 

ciclo gravídico- puerperal, assim como os impasses para o cuidado dessa clientela, contribui 

para uma maior reflexão sobre a temática e possibilita novas estratégias para cuidado prestado 

a essa clientela por meio do entendimento da importância do acolhimento e do vínculo. 
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1.1 Questão norteadora 

• Como o acolhimento e o vínculo entre o profissional de saúde e a puérpera usuária de 

drogas contribui para o cuidado?  

 

      1.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral  

 

• Conhecer como o acolhimento e o vínculo entre o profissional de saúde e a puérpera 

usuária de drogas contribui para o cuidado.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar como se efetivam os cuidados às puérperas usuárias de drogas nos serviços 

de saúde. 

• Descrever o percurso de uma puérpera usuária de drogas pela rede de serviços de 

saúde e suas conexões para o cuidado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Políticas nacional antidrogas 

 

É importante destacar que o Ministério da Saúde assume de modo integral e articulado 

o desafio de prevenir, tratar, reabilitar os usuários de álcool e outras drogas como um 

problema de saúde pública. Esta decisão atende às propostas que foram enfaticamente 

recomendadas pela III Conferência Nacional de Saúde Mental, em dezembro de 2001 

(BRASIL, 2003). 

 

O grande desafio é instaurar em todos os campos da saúde pública uma atitude que, ao 

mesmo tempo, garanta as especificidades acumuladas ao longo do tempo em cada núcleo de 

saber e para, além disso, consiga fazer atravessar tais saberes uns sobre os outros, de modo a 

construir novos olhares, novos dispositivos de intervenção (BRASIL, 2003). 

 

Segundo Kessler, Pechansky (2008) o crack é uma droga de difícil tratamento. 

Particularmente se levarmos em consideração os modelos atualmente propostos para 

atendimento e tratamento de drogas no Brasil. A abordagem deve ser multidisciplinar e 

dividida em diversas etapas através de um modelo complexo de característica biopsicossocial, 

enfatizando especialmente as estratégias de prevenção de recaída. 
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Frente a este tema tão complexo, com claras implicações sociais, psicológicas, 

econômicas e políticas, é preciso traçar uma política que adote a perspectiva do acolhimento 

onde cada sujeito se expressará de uma maneira singular, mas também onde cada vida é 

expressão da história de muitas vidas, de um coletivo (BRASIL, 2003). 

 

 

2.2 Política Nacional de Redução de Danos  

 

De acordo com Andrade (2011) até 2003 foram abertos mais de 200 Programas de 

Redução de Danos (PRD), muitos deles incluindo troca de seringas, e quase todos com 

recursos da Coordenação Nacional de DST/AIDS (CN-DST/AIDS). Em vários pontos do país 

leis municipais autorizaram o funcionamento dos programas de troca de seringa (PTS) e os 

trabalhadores deste campo progressivamente foram se organizando em associações, a 

exemplo da Associação Brasileira de Redutores de Danos (ABORDA), criada em 1997 e da 

Rede Brasileira de Redução de Danos (REDUC), em 1998, além de várias associações 

Estaduais de Redutores de Danos.  

 

Progressivamente as ações dos PRD foram ampliadas a outras populações que não 

apenas os usuários de drogas injetáveis (UDI), tais como presidiários, meninos de rua, 

profissionais do sexo, usuários de crack e usuários de anabolizantes, tudo com intenso 

protagonismo de técnicos do Governo Federal, que constituíam dentro do Programa Nacional 

DST/AIDS (PN-DST/ AIDS), uma importante equipe de apoio e incentivo a estes programas 

(ANDRADE, 2011). 

 

Segundo Andrade (2011) observações recolhidas pelos PRD no Brasil durante o 

trabalho de campo informava que os UDI estavam se tornando mais seletivos, restringiam o 

uso injetável à cocaína de melhor qualidade e muitos migraram para o uso de crack.  

 

Longe de ser linear, a Política de Redução de Danos no Brasil teve seus momentos de 

avanços e de recuos, evidenciando ambivalências enquanto política de estado. Edificada a 

partir das iniciativas do Governo Federal, em particular da CN-DST/AIDS, das universidades 

e de organizações da sociedade civil, esta política contava com uma participação bem menos 

expressiva dos estados e municípios (ANDRADE, 2011). 

 



14 

 

A transferência de responsabilidade sobre a disponibilização dos recursos para as 

ações de RD do Governo Federal para os estados e municípios, ocorrida a partir do ano de 

2003, foi tecnicamente inadequada, uma vez que, salvo raras exceções, os estados e 

municípios não detinham a cultura nem o conhecimento necessário para a continuidade e a 

expansão destas ações. O resultado foi a desarticulação do já construído e a acentuada redução 

do número de PRD no Brasil. Um verdadeiro retrocesso do que vinha sendo conseguido 

através de trabalho árduo e de negociações políticas que possibilitaram o avanço das ações de 

Redução de Danos para grande parte do território nacional (ANDRADE, 2011) 

 

De acordo com Andrade (2011) em 2003, segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) o Brasil contabilizava 279 PRD.  Com a transferência dos financiamentos do 

Ministério da Saúde para os estados e municípios, a partir de 2004 houve um rápido declínio 

do número destes Programas. Muitos Programas revelaram grande fragilidade em seu 

funcionamento: 85,8% tinham equipe técnica constituída por autônomos ou voluntários; 

apenas a metade tinha equipes com coordenador, supervisor e redutor de dano e a quase 

totalidade ainda dependia exclusivamente de recursos federais. 

 

Trabalhar na perspectiva de redução de danos é considerar que a abstinência não pode 

ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de vidas 

humanas, temos que, necessariamente, lidar com as singularidades, com as diferentes 

possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de 

ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que em 

cada situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, 

o que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua participação e o seu 

engajamento. A abordagem da redução de danos nos oferece um caminho promissor para a 

adoção de um cuidado integral aos usuários de drogas (BRASIL, 2003). 

 

Porque reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele estratégias que 

estão voltadas, não para o alcance da abstinência, mas para a defesa de sua vida. Vemos aqui 

que a redução de danos oferece-se como um método (no sentido de methodos, caminho) e, 

portanto, não excludente de outros. Mas, vemos também, que o método está vinculado à 

direção do tratamento e, aqui, tratar significa aumentar o grau de liberdade, de 

corresponsabilidade daquele que está se tratando. Implica, por outro lado, no estabelecimento 

de vínculo com os profissionais, que também passam a ser corresponsáveis pelos caminhos a 
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serem construídos pela vida daquele usuário, pelas muitas vidas que a ele se ligam e pelas que 

nele se expressam (BRASIL, 2003). 

 

2.3 O Uso de Crack no Brasil 

 

O crack é uma substância psicoativa euforizante, preparada à base da mistura da pasta 

de cocaína com bicarbonato de sódio. Para se obter as pedras de crack, também são 

misturadas à cocaína diversas substâncias tóxicas como gasolina, querosene e até água de 

bateria. A pedra de crack não é solúvel em água então não pode ser injetada. Ela é fumada em 

tubo de PVC, cachimbo ou aquecida numa lata. Quando queima, produz estalos, que lhe 

proporcionou o nome crack (BRASIL, 2011). 

 

 A história do crack no Brasil se tornou notável depois da virada do milênio, quando 

vários relatos sobre esse tema foram produzidos, denotando uma preocupação cada vez maior 

dos profissionais da saúde e pesquisadores com o uso do crack pela população e suas 

consequências. Estudos quantitativos e qualitativos foram desenvolvidos e demonstraram, por 

exemplo, que o preço de uma pedra de crack no Brasil era muito menor, custando 

aproximadamente dois dólares. Notou-se também que muitos dos antigos usuários de cocaína 

decidiram substituir o formato injetável pela via fumada (Kessler, Pechansky 2008). 

 

Segundo Marques, Ribeiro, Laranjeira, Andrada (2011) antes de 1989, os 

levantamentos epidemiológicos nacionais não detectavam a presença do crack. Em 1993, no 

entanto, o uso atingiu 36% e, em 1997, 46%7.  

 

Para Kessler, Pechansky (2008) diante do maior custo e da dificuldade de 

portabilidade dos cachimbos, os usuários brasileiros engenhosamente desenvolveram uma 

maneira de fumar através do uso de latas de alumínio furadas e com o auxílio de cinzas de 

cigarro, que aumentam a combustão. Com isso recentemente aventou-se a possibilidade de 

elevação dos níveis de alumínio no sangue desses usuários, o que poderia trazer mais danos 

ao sistema nervoso central. Além do risco contínuo de queimaduras labiais.  

 

O uso de crack vem-se iniciando em idades cada vez mais precoces, alastrando-se pelo 

país e por todas as classes sociais, com facilidade de acesso e quase sempre antecedido do 

consumo de álcool e/ou tabaco. (Marques, Ribeiro, Laranjeira, Andrada, 2011) 
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De acordo com Kessler, Pechansky (2008) no Brasil, a escalada do crack coincidiu 

com a política de fechamento de leitos psiquiátricos, e a rede pública não tem tido capacidade 

de absorver toda a demanda. Os usuários de cocaína e crack enfrentam muitas dificuldades na 

busca de tratamento especializado, pois não reconhecem o problema, enfrenta o preconceito 

pela ilegalidade da droga ligado a criminalidade, o acesso ao tratamento é difícil e algum dos 

serviços especializados tem dificuldade para oferecer a intervenção que se ajuste com suas 

necessidades.   

 

2.4 O Crack e a Gestação 

A gravidez é uma fase da vida da mulher na qual são gerados vários sentimentos 

intensos, é um momento em que ocorrem grandes alterações físicas e psicológicas que 

contribuem para variadas reações emocionais. Decidir ter um filho está associado há uma 

série de motivos conscientes e inconscientes. Nesse momento acontece uma reestruturação em 

sua vida, em relação aos papéis que exerce, pois passará de filha para mãe relembrando 

experiências que obteve na infância com figuras paternais (PICININI et al., 2004; 

OLIVEIRA, 2005; MALDONADO, 2002). 

 

A experiência da gestação leva a uma exacerbação da sensibilidade da mulher 

tornando-a mais vulnerável a desequilíbrios emocionais. Nesse período as vivências são 

complicadas e fatores: sua história pessoal, o contexto que ocorre essa gestação, fator 

socioeconômico, o contexto assistencial e o suporte familiar e conjugal vão moldar suas 

emoções (PICININI, 2008). 

 

 Mesmo em meio a uma gestação que apresente boas condições, existe o estresse 

mental e físico, quando esse momento é acompanhado de algum fator que ofereça risco para a 

mãe e o bebê, o que torna a experiência ainda mais complexa. À medida que temos 

conhecimento sobre o aumento do uso de drogas pela população nas últimas décadas aumenta 

a preocupação, pois temos o uso de drogas como um fator que põe em risco a gestação 

(ABRUZZI, 2011). Segundo Oliveira (2008) um dos fatores que levam a gestação a ser 

classificada de alto risco é o uso de drogas. 
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O uso de substâncias psicoativas durante a gestação gera risco gestacional, algumas 

das consequências negativas advindas do uso de drogas ilícitas são a desnutrição e a maior 

suscetibilidade a infecções, danos que podem se estender ao feto em desenvolvimento 

(BRASIL, 2010). Segundo Yamaguchi et al., “a exposição dessas pacientes as drogas pode 

levar ao comprometimento irreversível da integridade do binômio mãe-feto” (2008, p. 45). 

 

 A perda dos vínculos familiares o perigo recorrente da fissura pela droga e o estilo de 

vida caótico adotado pelo usuário quando associados a uma situação de gestação podem trazer 

sérios problemas tanto para mãe quanto para o bebê (ABRUZZI, 2011).  

 

Para Cruz, Vargens, Ramôa (2011) o crack, consumido durante a gestação, chega à 

corrente sanguínea aumentando o risco de complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. 

Para a gestante, aumenta o risco de descolamento prematuro de placenta, aborto espontâneo e 

redução da oxigenação uterina. Para o bebê, o crack pode reduzir a velocidade de crescimento 

fetal, o peso e o perímetro cefálico ao nascimento. Pode ainda acarretar má formação 

congênita, maior risco de morte súbita da infância, alterações do comportamento e atraso no 

desenvolvimento.  

 

O uso de drogas na gestação é de etiologia multifatorial, estando associado a fatores de 

risco como autoestima baixa, sistema de apoio inadequado, barreiras socioeconômicas, 

envolvimento em relacionamentos abusivos e história pregressa de doença psiquiátrica. 

Observa-se com frequência que essas mulheres tornam-se usuárias de drogas para aliviar 

ansiedade, depressão e sentimento de desesperança. (RICCI1

 

, 2008 apud ABRUZZI, 2011)  

Estudos mostram que a prevalência do uso de crack tem aumentado dramaticamente 

na população obstétrica durante a última década. O ideal seria a identificação do problema 

durante o pré-natal, mas é difícil a identificação dessas pacientes visto que muitas quando 

chegam a realizar as consultas muitas vezes negam o uso da droga. O diagnóstico diferencial 

com doença hipertensiva gestacional também dificulta o reconhecimento da usuária de crack, 

uma vez que em ambos os casos ocorrem sinais de exacerbação do sistema simpático com 

taquicardias, arritmias e inclusive falência miocárdica (YAMAGUCHI et al., 2008).  
 
                                                 
1 RICCI, S.S. Enfermagem Materno Neonatal e Saúde da Mulher. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008, 712p. 
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De acordo com Camargo e Martins (2012) pesquisas realizadas em dois hospitais de 

diferentes regiões do país mostram que a grande maioria das gestantes dependentes químicas 

não faz nenhum tipo de acompanhamento ou exames pré-natal e nem procuram orientações 

médicas durante a gravidez, pois sua rotina se faz nas ruas com o uso de álcool e drogas 

ilícitas, chegando à maternidade apenas no momento do parto, isso quando o mesmo não 

acontece fora dos hospitais, dificultando mais ainda a identificação das mesmas e do número 

de crianças nascidas nesta situação. 

 

A partir do que já foi pesquisado até agora, e partindo de informações concretas sobre 

levantamentos do número de crianças nascidas de mães usuárias de crack, segundo a 

Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, em 2007 houve apenas um caso de dependente 

química que perdeu a guarda de seu filho recém-nascido, mas este número está crescendo a 

cada ano. Em 2008 foram quinze os casos, em 2009 o número cresceu para vinte e seis e em 

2010 o número de casos em que os hospitais encaminharam os recém-nascidos para a Vara da 

Infância e Juventude foi de quarenta e três, ou seja, um crescimento de 65% apenas de 2009 a 

2010 (CAMARGO; MARTINS, 2012).  

 

2.5 O acolhimento e a produção do vínculo entre o profissional de saúde e a usuária  

 

Segundo Souza e Moreira (2008) a Política Nacional de Humanização (PNH) 

configura-se como um conjunto de princípios e diretrizes traduzidas em ações nas diversas 

práticas de saúde. Na PNH a valorização dos diferentes sujeitos participantes do processo de 

produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; fomento da autonomia, do 

protagonismo, de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos, são aspectos 

atribuídos ao termo humanização. 

 

O acolhimento é considerado um processo, resultado das práticas de saúde e produto 

da relação entre trabalhadores de saúde e usuários, ensejando posturas ativas por parte dos 

trabalhadores para com as necessidades do usuário e resgatando a humanização e o respeito 

com o outro. O mesmo aponta para questões de organização e prática do trabalho, enfatizando 

a dimensão ética e política na postura dos profissionais em contato com a clientela, bem como 

a reformulação do modelo assistencial e de gestão, no intuito de facilitar o acesso às ofertas 

do serviço, ampliar a clínica, favorecer o cuidado interdisciplinar e incluir outras abordagens 
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na compreensão das demandas dos usuários e dos processos de saúde-adoecimento (TESSER, 

POLI NETO, CAMPOS, 2010; LIMA, MOREIRA, 2013). 

 

O acolhimento surge a partir das relações que se estabelecem entre usuário e 

profissionais no atendimento e está relacionado ao emprego dos recursos disponíveis para a 

solução dos problemas dos usuários (MATUMOTO, 1998).  

 

A responsabilização do profissional para com o estado de saúde do usuário se constitui 

em um dos elementos essenciais de um efetivo acolhimento. Além disso, desperta no usuário 

um sentimento de confiança em relação ao profissional que presta a assistência. Aspectos 

como vínculo, resolutividade e desempenho profissional estão relacionados com o 

acolhimento. O bom desempenho profissional fundamentado na escuta propicia o vínculo do 

binômio usuário-serviço de saúde. Esse vínculo aperfeiçoa o processo da assistência, 

proporcionando aos profissionais conhecerem os seus usuários e as prioridades de cada um 

(LIMA et al., 2007). 

 

O primeiro acolhimento feito as gestantes usuárias de crack, exige do profissional de 

saúde um novo olhar sobre o cuidado e sensibilidade nesse contato. Ter uma escuta 

diferenciada, avaliar e entender a dependência química de forma a auxiliá-la na superação do 

seu estado de vulnerabilidade, risco, estigma e marginalização que se encontra (SOUZA; 

MOREIRA, 2008). 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata- se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, no tipo estudo de 

caso nos moldes que é conhecido como, caso traçador. Este tipo de pesquisa possibilita 

ampliar os ensinamentos adquiridos a partir do entendimento de um caso para situações e 

contextos gerais, partindo de uma busca geral das condições e realidades específicas que se 

expõem ao pesquisador, quando este se coloca perante o objeto de pesquisa. 

 

A análise de traçadores permite examinar os modos como se concretizam na prática 

processos de trabalho complexos, como os da saúde e da educação, que envolvem um 

importante grau de autonomia dos profissionais. Dependendo do marcador, observam-se 

diferentes tipos de atuação da equipe, diferentes configurações de interação entre os 

trabalhadores e dos trabalhadores com os usuários, diferentes repertórios tecnológicos, 

diferentes arranjos organizacionais. O caráter de marcador ou traçador do caso selecionado 

para estudo é determinado por características tais como ser um caso típico, uma situação de 

sucesso, uma situação de tensão ou de difícil resolução que marcou a equipe em sua atuação 

(SILVA et. al, 2010). 

 

Segundo Abrahão (2013), esse método de escolha do caso traçador contribui para dar 

espaço às dificuldades da equipe rompendo com a ideia de uma suposta neutralidade do 

pesquisador e produzindo um conhecimento que é “implicado”. 

 

Este estudo busca por meio da construção de um caso traçador evidenciar e 

identificar os pontos de cuidado e vínculos construídos do sujeito em questão. Pois ele se 

constitui por um conjunto de ações que desenham suas opções, suas experiências, frustrações 

e sucessos na solução de seus problemas de saúde.  
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3.1 Cenário e participantes da pesquisa   

 

O presente estudo teve como cenário o CAPS Ad no Município de Niterói do Estado 

do Rio de Janeiro, criado em 2004. O CAPS Ad é responsável pelo atendimento de adultos, 

maiores de 18 anos, com dependência e /ou uso prejudicial de álcool e outras drogas. 

               

A atuação do CAPS Ad abrange todo o município de Niterói com a finalidade de 

desenvolver atividades terapêuticas e preventivas à comunidade. Seus objetivos são: através 

da estratégia de redução de danos oferecer atendimento diário ao usuário, utilizando as 

diferentes modalidades (intensivo, semi-intensivo e não-intensivo), oferecer um atendimento 

singular, contar com uma estrutura adequada para o repouso e desintoxicação leve, acolher 

também os familiares dos usuários, desenvolver projetos que visem a inclusão social dos 

usuários, articulando diferentes recursos intersetoriais, junto com os usuários e seus familiares 

avaliar os fatores de proteção, assim como, os fatores de risco no caso do uso e dependência 

de substância psicoativas que podem prejudicar ou não, o tratamento e por fim, promover 

atividades que diminuam o estigma e o preconceito em relação aos usuários do CAPS Ad. 

             

O CAPS Ad ainda é regulador e porta de entrada da rede assistencial e responsável 

pelo trabalho intersetorial na organização das demandas da rede da saúde mental e da atenção 

básica (PMF e Policlínicas) e da rede de instituições privadas de atenção à usuários de drogas, 

bem como as Secretárias de Assistência Social, Educação e com os órgãos da justiça. 

             

Em Niterói existem diferentes dispositivos para o cuidado em saúde mental. Entre 

ele, a Equipe de Referência Infanto-Juvenil para ações de atenção ao uso de Álcool e outras 

Drogas (ERIJAD). Este iniciou seu trabalho no Município de Niterói (RJ) no ano de 2008 é 

uma equipe itinerante e intersetorial vinculada a Coordenação de Saúde Mental e a Secretaria 

Municipal de Assistência Social do município de Niterói (portaria 01/08 de 11 de dezembro 

de 2008). Nicodemos (2013) afirma que um dos principais trabalhos realizados pela ERIJAD 

é possibilitar o deslocamento do significante que fixa o sujeito no nome de dependente 

químico para outro lugar onde ele possa inventar, a partir de sua fala, possibilidades de lidar 

com o mal estar que advém da sua relação com o outro e que o faça escapar de uma relação 

significante relacionada à imagem de um “doente a ser tratado”. 
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Inicialmente foi realizada uma pesquisa nos prontuários de usuárias que faziam uso 

abusivo de drogas e que foram acompanhadas pela ERIJAD. Foram selecionados sete 

prontuários de usuárias com registro de gravidez. Um caso foi selecionado para ser o caso 

traçador, por ter maior quantidade e qualidade de informação e registros sobre sua trajetória 

na rede e por ter constituído vínculos e referências na unidade. Nessa pesquisa a usuária será 

identificada pela letra L. 

A fim de compreender melhor como é a trajetória das usuárias de drogas e a 

importância do vínculo entre profissionais e usuárias, realizou-se entrevista com um dos 

profissionais da ERIJAD. 

• Critérios de inclusão: prontuários de usuárias de drogas que continham relato 

de gravidez. 

• Critérios de exclusão: prontuários de usuárias que possuíam relato incompleto 

sobre a gravidez. 

3.2 Aspectos éticos 

 

Este estudo deriva do Projeto PET-SAÚDE Niterói denominado: Atuação em redes 

de atenção à saúde uma concepção ampliada no acompanhamento e cuidado na atenção 

psicossocial, nas doenças crônicas não transmissíveis e no nascimento e parto no município 

de Niterói: uma proposta de integração ensino e serviço. Foi aprovado com o número CAAE: 

12266613.5.0000.5243. Projeto no qual a orientadora do presente estudo é participante. A 

pesquisa também está vinculada ao PIBIC: O uso de drogas e a maternidade: incidências e 

impasses dos dispositivos de cuidados em saúde. E ao grupo de pesquisa NUPGES.  

 

 No Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), continha informações tais 

como: o título do projeto, identificação dos responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, 

os procedimentos necessários à realização e os benefícios que podem ser obtidos. Foi 

garantido o anonimato dos participantes da pesquisa. Destacamos que os sujeitos assinarão 

duas cópias do TCLE, onde uma ficou com o pesquisador e outra com o sujeito da pesquisa.  

 

Esta pesquisa traz contribuições não só para o acadêmico, mas também para o âmbito 

dos serviços, visto que tem como objetivos mapear os fluxos da rede de cuidados e desta 

forma propor melhorias na atenção às mães usuárias de drogas e aos recém-natos.  
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3.3 Coleta dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio do levantamento documental, onde foram 

coletados dados a partir do prontuário da usuária, no qual utilizei um questionário a fim de 

facilitar a coleta. E entrevista semiestruturada com os profissionais da ERIJAD. 

 

Segundo Minayo (2010) a entrevista semiestruturada combina perguntas estruturadas 

(ou fechadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, 

sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. 

 

O levantamento documental objetivou mapear as propostas e projetos terapêuticos 

desenhados pelas equipes de saúde que continham em seu corpo o encaminhamento realizado 

junto à puérpera usuária de crack e seu bebê.  

 

 

3.4 Análise dos dados  

 

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temática que de acordo 

com Minayo (2010) sintetiza-se em três etapas: pré-análise, exploração do material e 

tratamento/interpretação dos resultados.  Inicialmente através da leitura procura-se ter uma 

visão do conjunto. 

 Na primeira etapa fez-se um levantamento dos prontuários de usuárias que tinham 

história de gravidez e que eram acompanhadas no serviço. Neste levantamento, foi aplicado 

um questionário (apêndice 1) para a coleta de dados no prontuário, com intuito de conhecer a 

trajetória das usuárias, suas vinculações e impasses para acessarem os serviços. Após a 

aplicação do questionário e a tabulação dos dados, optou-se por selecionar um caso, portanto 

um prontuário, devido a qualidade de informações contidas   

 

Após a categorização dos dados do prontuário percebeu-se a necessidade de 

entrevistar profissionais de referência para essas puérperas no serviço. Para tanto, foi 

elaborado um roteiro de entrevista (apêndice 2) semiestruturada de forma a complementar as 

informações para o estudo em questão. 
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Posteriormente a essa etapa, procedeu-se com a transcrição da entrevista de uma 

profissional do serviço e após a leitura do material foi possível à categorização dos dados. 

Tendo assim as seguintes categorias:  

• Vínculo propiciador do cuidado  

•  Impasses para o cuidado.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Descrição do Caso Traçador 

 

O caso traçador a ser estudado foi denominado de “L”. O primeiro contato de L com 

a rede foi em outubro de 2010, quando a adolescente tinha 14 anos, a partir de sua internação 

no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), para o nascimento de seu primeiro filho. L 

chega ao hospital intoxicada pelo uso de crack, e seu filho acaba nascendo com 

intercorrências clínicas como convulsões, causadas pela abstinência da droga. A ERIJAD foi 

contatada pela psicóloga do HEAL e uma enfermeira residente representante da ERIJAD faz o 

primeiro contato com o caso e logo depois uma psicóloga também do ERIJAD se aproxima do 

caso e encontra uma menina muito assustada, emagrecida em um quarto isolado sem 

acompanhante, mas que reconhecia que precisava ser ajudada. 

   

Após a saída de L do HEAL, de onde foi retirada a termo pela sua mãe, a ERIJAD e 

o III Conselho Tutelar iniciam um trabalho de convocar L e sua mãe para que pudessem 

pensar os cuidados de L e do bebê, que ainda não havia tido alta hospitalar. As discussões 

com o Conselho sempre giravam em torno do cuidado com o bebê. Contudo, a aposta da 

ERIJAD era direcionar o cuidado também para L, pois se tratava de uma adolescente. 

 

L e sua mãe, a princípio, não se endereçavam aos serviços de saúde mental, porém, 

conseguiam de modo irregular ir ao Conselho Tutelar, local onde a ERIJAD recolhia 

elementos para direcionar o trabalho. L circula pelas ruas desde os 8 anos, mas saiu 

definitivamente de casa aos 13 anos devido a uma tentativa de abuso sexual pelo padrasto. 

Esse fato faz com que a adolescente, na época com 13 anos, vá morar com outras meninas na 

casa de um “senhor”, onde começou a vender o corpo para fazer uso de drogas. 

  

No início, a história de L era contada pela mãe, e L no discurso da mãe sempre 

ocupava o lugar de “a outra”. A mãe pouco citava o nome da filha, também remetia ao pai o 
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fato dela ser “deste jeito”. O pai de L usava drogas, estava envolvido com o tráfico e fora 

morto pelo irmão de sua mãe, quando ainda esta estava grávida de L. A mãe de L a tratava 

como se ela não fosse uma adolescente. “Ela precisa ajeitar a vida com o marido”. “Precisa se 

responsabilizar” (dado retirado do prontuário). A mãe parecia destituir a filha do lugar de 

sujeito, que escolhe e decide coisas. Sobre a relação de L com seu bebê, sua mãe não a 

permite escolher o nome. Apesar disso, L consegue dar um significado ao nome como se ela 

tomasse essa escolha também para si e o nomeasse. “Caio, porque ele é pequenino, cabe na 

palma da minha mão” (dado retirado do prontuário).  

   

L manifestava vontade de ficar com o filho. Porém, sua mãe insistia que ela podia 

entregar o filho para adoção, visto que a mãe já havia realizado essa prática. “Ela pode 

entregar esse filho para adoção, eu também já fiz isso” (dado retirado do prontuário). É 

importante destacar que a ERIJAD junto ao Conselho Tutelar identificou que esta mãe 

também não tinha muitos recursos subjetivos para sustentar com L a maternidade. 

  

L não conseguia sustentar a função de ser mãe a todo tempo. A adolescente pedia 

ajuda a equipe do ERIJAD para sustentar esse lugar de mãe, mesmo no seu “indo e vindo” da 

rua, onde continuava a fazer uso de drogas – crack. Porém o Conselho Tutelar decide fazer 

um acolhimento institucional do bebê. Logo após esse episódio L intensifica o uso de drogas, 

resultando numa piora significativa do caso.  

 

O pai de seu primeiro filho, o qual L morou por algum tempo, fora preso por porte 

ilegal de armas, quando L estava grávida. A ERIJAD recebe informação de que L e seu atual 

namorado estavam sendo ameaçados pelo pai do primeiro filho de L, que mesmo ainda preso, 

anunciava a retaliação do casal. Pois culpa os dois pela adoção do filho. L começa a aparecer 

com hematomas frequentes no corpo. O casal então se refugiou na casa de parentes. 

 

Em outubro de 2011, L é internada pela primeira vez no Serviço de Álcool e Drogas 

(SAD) do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ). L conta sua história para uma psicóloga 

desta unidade, e neste momento se consegue ter acesso à história dela diretamente, pois antes 

as informações eram passadas pela sua mãe. L reconhece sua impossibilidade de cuidar do 

filho. 
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Após essa internação L se refere muito ao Centro Integrado de Atenção ao 

Adolescente (CRIAA) da Universidade Federal Fluminense. Diante disso a ERIJAD tenta 

construir estratégias junto ao CRIAA-UFF para tratar da desorganização de L e da questão da 

droga. L consegue frequentar esporadicamente esse dispositivo, mas o CRIAA-UFF não 

conseguia acompanha-la no território. A psicóloga do ERIJAD percebe que L a reconhece 

como alguém que sabe de sua história, dessa forma se construiu um vínculo entre profissional 

e usuária. O vínculo facilitou o cuidado realizado com L, visto que a psicóloga se propõe a 

acompanha-la na rede de saúde.  

 

Como L e seu atual companheiro viviam sob uma lógica diferente do restante dos 

seus familiares, a convivência com eles se torna insustentável, os dois então saem de casa e 

vão morar dentro de um carro no ferro velho, essa situação dura alguns meses até que L 

descobre estar grávida novamente, conferir esta parte assim um novo arranjo familiar teve que 

ser investido e os dois passaram a viver em um pequeno barraco financiado por parentes.

  

 A ERIJAD aposta na construção de uma rede para L antes do parto, o que permite 

alguns desdobramentos diferentes da primeira gestação, onde L não fez nenhum tipo de 

acompanhamento pré- natal ou mental. Na primeira gestação já havia sido identificado que L 

tenta construir um lugar pra ela (diferente de “drogada como o pai”) a partir do significante 

“mãe”. Ela endereçava questões à psicóloga da ERIJAD como: “O que é ser uma mãe para 

um filho?” A partir deste ponto foi orientada uma direção de trabalho. 

  

Na segunda gestação, uma das direções do tratamento era implicar L no próprio 

desejo, no desejo que ela manifestava de ser mãe, de querer dar um nome e poder cuidar desse 

filho. Neste momento, L começa a ocupar outra posição, a posição de mãe, de gestante, ela 

tinha outro lugar na sociedade. Ao tomar conhecimento desta segunda gravidez, a ERIJAD 

iniciou um trabalho junto à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Barreto. Muitas manobras 

foram feitas até que L pudesse ser atendida lá, pois a Unidade resistiu em aceitar o caso.  

   

A UBS do Barreto não tem estrutura para atender os casos de risco como o de L, pois 

se tratava de um caso de dependente químico e com sífilis. Por esse motivo estes casos são 

encaminhados para outra unidade de referência para pré-natal de risco, que no caso era a Malu 

Sampaio. Este foi o primeiro obstáculo. A própria Assistente Social estava insegura sobre 

prestar assistência à L na UBS. Portanto, o papel da psicóloga da ERIJAD, que já possuía um 
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vínculo com L foi crucial, não só para esclarecimento de algumas questões, mas também para 

contar sobre a história de L. Com muita insistência L começou a ser assistida na UBS do 

Barreto, realizou o pré-natal e frequentou as consultas ginecológicas e o grupo de gestantes.  

 

Um dos fatores que tornou possível o avanço no caso de L foi o rearranjo de sua 

vida, onde ela pôde sair do lugar de “usuária de drogas” para ter um lugar de mãe. A 

oportunidade de L ter sido atendida na Unidade Básica do Barreto colaborou para que isso 

fosse possível. L então começou a se afastar da rua, foi orientada a reduzir o uso que fazia de 

crack e optar por uma droga menos nociva, L então passa a escolher a cocaína.  

 

No momento do parto L é encaminhada ao HEAL, a equipe de saúde mental do 

hospital fica aturdida, e relatam para a psicóloga que L estava muito agressiva no parto e que 

teve que ser contida no leito. A equipe do hospital não permitiu q L tivesse contato com sua 

filha, que nasceu com sífilis congênita e teve que ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 

Esse fato deixa L agoniada, e a psicóloga encontra dificuldade para conversar com a equipe 

do HEAL, mas consegue conversar com uma médica que diz não acreditar na possibilidade de 

L permanecer com a filha, até porque a mesma já havia perdido um filho para adoção.  

 

Mas as equipes que acompanharam L no decorrer da gravidez apostavam que L 

conseguiria cuidar da filha com o auxilio da rede de saúde. E isso realmente acontece L 

permanece com sua filha e é orientada quanto ao tratamento, que existe a necessidade de se 

implicar no tratamento para continuar ao lado da filha. A frequência ao CAPS continua 

comprometida, mas L é assistida por meio de visitas domiciliares. 

 

 L passa a fazer uso de maconha, dessa forma conseguiu regular e ter controle sobre 

suas atividades diárias, o que não acontecia quando usava o crack. A partir desse momento L 

começa a demandar outros cuidados e o uso de drogas reduziu. Pois L já podia fazer outras 

escolhas que não pela droga e sua vida se reorganizou em torno da maternidade. 
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4.2 Vínculo propiciador do cuidado 

 

 O acolhimento e vínculo são diretrizes operacionais para a obtenção da integralidade 

em saúde, por meio de relações de escuta, diálogo, respeito e humanização da assistência, 

considerando que o vínculo estabelece fortes laços interpessoais entre os profissionais de 

saúde e os usuários, promovendo a responsabilização compartilhada da saúde (STARFIELD, 

2002).  
 
“Quando começo a conversar com a mãe de L sobre a história dela, também pra 
saber da história dessa mãe, porque a gente nasce em certo contexto. Isso na 
verdade foi me dando elementos muito singulares de quem era L. E com todas essas 
informações até um pouco compreender que desertos de possibilidades essa menina 
criou.” (Profissional da ERIJAD) 

 

A construção do vínculo não se trata somente de uma questão de humanização, mas 

também do estabelecimento de uma técnica que qualifica o trabalho em saúde. A constituição 

do vínculo depende do compromisso recíproco entre os profissionais de saúde e os usuários. 

No entanto ele só consegue estabelecer vínculo com a equipe quando ele tiver segurança que a 

equipe poderá contribuir para a promoção de sua saúde (CAMPOS, 2002). 
 

“O vínculo que inicialmente se deu entre L e mim, foi fundamental... Até para que 
isso pudesse ser irradiado também para outros profissionais... Então acho que esse 
vínculo parte do meu interesse pela história, inicialmente junto à mãe dela e pela 
minha presença nesse momento nas internações junto ao conselho, o interesse pelo 
caso.” (Profissional da ERIJAD) 

 

O interesse do profissional para com a saúde e as necessidades da usuária promove 

sentimentos de segurança e confiança no usuário e faz com que esse procure com mais 

frequência o serviço no qual se sente acolhido e vinculado, facilitando o acesso (LIMA et al., 

2007).  

 

“Com a L inicialmente o que possibilitou um vínculo foi principalmente o interesse 
meu, estou falando meu porque é o caso, mas acho que é assim q funciona com 
todos. Um interesse pela história dela.” (profissional da ERIJAD) 

 

O vínculo confere autonomia ao usuário, pois objetiva estimular o autocuidado, 

possibilitando a atuação de indivíduos participantes na decisão sobre a saúde que se deseja 

alcançar. Dessa forma, o tratamento passa a ser compartilhado, o que fortalece as relações de 

confiança entre o usuário e o profissional, favorecendo a adesão ao tratamento (JAISWAL et 

al., 2003) Um bom exemplo disso é a segunda gestação de L, que muito se diferenciou da 
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primeira, pois nessa segunda gestação L estava sendo acompanhada pelas Equipes do 

ERIJAD e da UBS. 

 
“A ERIJAD aposta na construção de uma rede para L antes do parto, o que permite 
alguns desdobramentos diferentes da primeira gestação, onde L não fez nenhum 
tipo de acompanhamento pré- natal ou mental.” (Prontuário) 

 
“Na segunda gestação, uma das direções do tratamento era implicar L no próprio 
desejo, no desejo que ela manifestava de ser mãe, de querer dar um nome e poder 
cuidar desse filho. Neste momento, L começa a ocupar outra posição, a posição de 
mãe, de gestante, ela tinha outro lugar na sociedade.” (Profissional da ERIJAD) 

 
“Interessante que ela me falava coisas muito importantes, não no enquadramento 
de um consultório... Na verdade ela me falava coisas no trânsito. Nesse movimento. 
Ter a disponibilidade de estar circulando com ela, isso foi uma coisa que deu mais 
liga para esse vínculo e aí a liga efetivamente ficou muito forte com minha aposta 
para que ela sustentasse essa segunda gravidez.” (Profissional da ERIJAD) 

 

Um dos meios apropriados para a prática de um cuidado com qualidade é o 

fortalecimento de vínculos entre usuários, famílias com a equipe e com alguns profissionais 

específicos que lhes sirvam de referência. É necessário discutir as dificuldades em 

responsabilizar-se pela saúde dos outros, assim como a de encarregar-se da construção de 

projetos terapêuticos e do acompanhamento sistemático de casos singulares. De forma a 

estimular a capacidade das pessoas enfrentarem problemas a partir de suas condições 

concretas de vida (CAMPOS, 2002).  

 
“Uma virada fundamental para L foi quando ela na unidade básica que é um 

lugar para todos. As pessoas não se referiam a ela como cracuda, como usuária de 
drogas. Quando ela ali era reconhecida e chamada como gestante como mãe isso 
na verdade deu pra ela outra identidade na sociedade... Acho que ter o vínculo 
garante muito que a gente possa agora fazer cada vez mais apostas.” (Profissional 
da ERIJAD) 

 

Segundo Campos (2002) ninguém é de pedra, ninguém é absolutamente tão racional 

e frio no trabalho em saúde, somos afetados pelo modo de ser dos nossos pacientes.  

 
“Ela começou a me reconhecer como alguém que conhecia a história dela... Que 
estava interessada, eu estava ali. Eu sentia que tinha uma coisa com L que era 
comigo.” (Profissional da ERIJAD) 

 
A atenção psicossocial trabalha na perspectiva da autonomia dos usuários para 

viverem suas vidas. Atua como continente para alguns usuários e foi a esta equipe que L 

procurou ajuda para cuidar de seu filho.  
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“Os desafios são a gente poder perceber a partir do vínculo o que essa pessoa tá 
apontando como interesse para a gente poder potencializar isso. E isso virar mais 
uma possibilidade.” (Profissional da ERIJAD) 

 
“A usuária não conseguia sustentar a função de ser mãe o tempo todo e pedia ajuda 
para a equipe. L manifestava a vontade de ficar com o filho. No entanto sua mãe 
insistia que ela podia entrega-lo para adoção.” (Prontuário)  
 

 

Portanto, o vínculo é a circulação de afeto entre as pessoas, que é algo obscuro, que 

nem sempre obedece à consciência ou é consciente. Em geral não tem consciência do padrão 

de vínculo que estabelecemos com outros. Ele pode, considerando um lado objetivo, ser 

negativo ou positivo. Cabendo a nós, profissionais da saúde, identificarmos como trabalhar a 

construção desta relação caso a caso. (CAMPOS, 2005) 
 

“Na medida em que L percebe que um profissional conhece sua história, o vínculo 
acontece.” (Prontuário)  

 

 

Existe a necessidade de construção e disseminação de novas tecnologias de cuidado, 

espelhadas em outra gramática, na qual palavras como “vínculo” e “afeto” substituem 

eficiência e eficácia. Sem exigir a abstinência, fazer saúde com cuidado e atenção. Ter como 

princípio o compromisso ético em defesa da vida, exercendo uma nova postura na construção 

de um novo fazer, onde todos da rede se tornam responsáveis pelo acolhimento e cuidado.  
“Sempre interrogando como ela achava que deveria ser conduzido não a mandando 
fazer coisas, mas escutando ela.” (Profissional da ERIJAD) 

 

 

 

4.3 Impasses para o cuidado: 

 

 A partir da Reforma Psiquiátrica, o modelo de atenção em saúde mental, começou a 

ser direcionado no território, em regime aberto e articulado com ações intersetoriais, 

garantindo uma rede de atenção integral. O Ministério da Saúde reconhece que a assistência 

aos usuários com uso abusivo de álcool e outras drogas não deva ser apenas no campo da 

saúde, mas deve envolver uma investida intersetorial, que trate dos problemas da violência 

urbana, das injustiças sociais, das graves desigualdades de acesso à educação, ao trabalho, ao 

lazer e à cultura. 
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 A Atenção Psicossocial requer uma rede que permita o entrelaçamento das ações e das 

relações. Uma rede que se movimente para dar sustentação às necessidades dos usuários e de 

acordo com elas. Uma rede descentralizada, mas satisfatória para agenciar as demandas dos 

usuários e se transformar em um suporte efetivo para as dificuldades que esses usuários 

possuem (MARÇAL, 2007). 
 
“Após internação no SAD no Hospital Psiquiátrico Jurujuba L se refere muito ao 
Centro Integrado de Atenção ao Adolescente (CRIAA) da Universidade federal 
Fluminense. Diante disso a ERIJAD tenta construir estratégias junto ao CRIAA-
UFF para tratar da desorganização de L e da questão da droga. L consegue 
frequentar esporadicamente esse dispositivo, mas o CRIAA-UFF não conseguia 
acompanha-la no território.” (Prontuário) 

 

Refletir sobre a temática da saúde mental e especificamente a de álcool e outras 

drogas implica em uma nova concepção de saúde e doença. As políticas e ações para o 

cuidado aos usuários de drogas sempre tiveram associadas a segurança pública e atualmente 

frequentemente encontramos impasses para o cuidado dos usuários de drogas. 

 

 As dificuldades encontradas para o cuidado com pessoas que fazem uso abusivo de 

drogas são inúmeras. Poderíamos elencar e exemplificar esses impasses a partir do relato do 

caso traçador e por informações contidas no prontuário. Um exemplo de impasse encontrado é 

a desestruturação familiar como podemos perceber nos seguintes relatos: 

 
“L circula pelas ruas desde os oito anos, mas saiu definitivamente de casa aos 13 
anos devido a uma tentativa de abuso pelo padrasto.” (Prontuário) 
 
“Como L e seu atual companheiro viviam sob uma lógica diferente do restante dos 
seus familiares, a convivência com eles se torna insustentável, os dois então saem 
de casa e vão morar dentro de um carro no ferro velho.” (Prontuário) 
 
“Assim o pai, o pai dela, que foi assassinado pelo tio na frente da mãe quando 
estava grávida da Lilian tudo isso começou a fazer com que L n fosse só mais uma 
usuária de drogas ponto.” (Profissional da ERIJAD) 

 
“A mãe de L a tratava como se ela não fosse uma adolescente.” (Prontuário) 

 
 

Os problemas da micro e macro gestão são de diferentes ordens. E vão desde o 

estigma que essas pessoas sofrem no seu cotidiano por ser usuário de drogas, por serem na 

maioria considerados loucos e ainda usuários de drogas. 
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“A equipe do hospital não permitiu q L tivesse contato com sua filha, que nasceu 
com sífilis congênita e teve que ficar na UTI . Esse fato deixa L agoniada, e a 
psicóloga encontra dificuldade para conversar com a equipe do HEAL, mas 
consegue conversar com uma médica que diz não acreditar na possibilidade de L 
permanecer com a filha, até porque a mesma já havia perdido um filho para 
adoção.” (Profissional da ERIJAD) 

 

Poderíamos também listar as ações, na maioria abusivas por parte do Estado que de 

acordo com a lei orgânica da Saúde deveria oferecer um cuidado ampliado . 

 
“Com muita insistência L começou a ser assistida na UBS do Barreto, realizou o 
pré-natal e frequentou as consultas ginecológicas e o grupo de gestantes.” 
(prontuário) 

 

 Para exercer a intersetorialidade é preciso o reconhecimento de que o abuso de álcool 

e outras drogas é um problema transversal a outras áreas, como a Justiça, a educação e o 

desenvolvimento social. Logo se exige intensa articulação entre esses campos (CIRINO, 

2006). 

 

Outro fator que estar relacionado com o cuidado é a necessidade de um trabalho em 

redes e na rede, articulando com outros segmentos da sociedade. Não podemos cuidar dessas 

pessoas sem essas diretrizes.  
 

“Ao tomar conhecimento desta segunda gravidez, a ERIJAD iniciou um trabalho 
junto à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Barreto. Muitas manobras foram feitas 
até que L pudesse ser atendida lá, pois a Unidade resistiu em aceitar o caso.” 
(Prontuário) 
 
“A UBS do Barreto não tem estrutura para atender os casos de risco como o de L, 
pois se tratava de um caso de dependente químico e com sífilis.” (prontuário) 

 

A dificuldade de articulação entre os serviços, também é um impasse encontrado na 

pesquisa, o que dificulta o cuidado. E outro fator importante de ser destacado é a dificuldade 

destes usuários aderirem ao serviço e a proposta de acompanhamento pela equipe. 

 

 “Porque era uma coisa muito fragmentada o movimento dela pelas 
instituições. Uma hora ela estava aqui outra hora ela estava ali. Ninguém sabia 
muito da história dela... Porque essas meninas na verdade não estão na escola estão 
soltas.” (Profissional da ERIJAD) 

 

A estratégia de redução de danos é de âmbito mundial e tem sido vista não apenas 

como uma proposta preventiva, mas também como a base que fundamenta a assistência aos 

usuários de drogas no Brasil (BRASIL, 2004).  
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“L passa a fazer uso de maconha, dessa forma conseguiu regular e ter 

controle sobre suas atividades diárias, o que não acontecia quando usava o crack.” 
(Prontuário) 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 Por meio desse estudo foi possível conhecer como o vínculo entre o profissional de 

saúde e a usuária de drogas no ciclo gravídico- puerperal pode contribuir para o cuidado 

prestado. Além de mapear o percurso de uma usuária de drogas em meio a esse ciclo 

gravídico- puerperal pela rede de serviços de saúde. Dessa forma foi possível identificar os 

impasses enfrentados para a concretização do cuidado prestado.   

 

 O caso estudado evidencia a diferença entre duas gestações e puerpérios de uma 

mesma usuária que fazia uso de drogas. Diferença essa causada pela forma de acolher e o 

vínculo constituído entre essa usuária e os profissionais de saúde que a acompanharam. Esse 

processo de acolhimento e vínculo se construiu após o nascimento de seu filho primogênito e 

a partir deste fato podemos observar os impasses enfrentados por essa usuária e profissionais 

para a articulação do cuidado na rede de saúde. 

 

 Diante dos resultados do estudo podemos perceber a eficácia do acolhimento e do 

vínculo como dispositivo de cuidado, pois o vínculo estimulou o autocuidado, e a segurança 

por parte da usuária no cuidado realizado pelos profissionais. Mesmo com tantos impasses 

como a falta de estrutura familiar, a dificuldade do acompanhamento no território, o medo 

existente em alguns profissionais da saúde em assumir o caso e o preconceito de forma geral, 

pois casos como esse são sempre remetidos à justiça e não a saúde, a proximidade do 

profissional com a usuária estabeleceu uma relação de confiança, essa relação fez diferença 

no planejamento do cuidado. 

  

Pois a partir do ato de conhecer o caso como um todo e do entendimento da 

singularidade do caso, é possível traçar um cuidado eficiente. Mas quando o profissional se 

permite ao desprendimento de seus próprios conceitos e escolhas e utiliza das tecnologias 

leves como a escuta para perceber as necessidades do usuário, tendo como base também os 

seus conhecimentos científicos, cria- se uma estratégia eficaz para o cuidado. E realizar a 
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manutenção desse vínculo é o que permiti para muitas usuárias uma reorganização da vida e o 

direcionamento a algo que possa ser maior do que o uso abusivo de qualquer substância.  

 

Quando abordamos o vínculo pensamos em elos, conexões que se estabelecem de 

alguma forma. Que não está limitado às redes formais, mas abrange redes informais 

construídas pelo próprio sujeito dentro de sua dinâmica. Percebemos que a prática do cuidar 

ultrapassa estabelecimentos e nos convida a estar no território para cuidar, para conhecer a 

vida que sujeito movimenta. Pois, somente quando produzimos lugar a este sujeito 

conseguimos realizar de fato algum cuidado. Um cuidado que vem da relação profissional de 

saúde e usuária e que se torna fundamental neste processo. 

 

Por fim evidenciou-se a urgência e importância de trabalhar os profissionais de saúde 

com proposito de desconstrução dos atuais modos de pensar e ofertar os cuidados a estes 

sujeitos. 
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7. APÊNDICES  

 

7.1 Apêndice 1 

 

Questionário aplicado ao prontuário 

 

Número de realização: 

 

I Dados de identificação 

 

Idade 

18 a 20 (  )             26 a 30 (  )             36 a 40 (  ) 

21 a 25 (  )             31 a 35 (  )             > 41 (  ) 

Escolaridade 

Analfabeta (  ) Sabe escrever o nome (  )  ensino fundamental incompleto (  )     

ensino fundamental completo (  )  ensino médio  incompleto (  )   

ensino médio completo(  ) ensino superior incompleto(  ) ensino superior completo (  ) 

 

II Dados relacionados à gravidez 

 

Gesta:_______    Para:_______ 

Quando descobriu que estava grávida procurou ajuda na:  

Rede básica (  ), ou  Hospitalar (  )? 

Fez acompanhamento pré- natal?  

Sim (  ) Não (  ) 

Como chegou a uma dessas redes? Recebeu algum encaminhamento? 

 

Qual foi o destino da mãe e bebê após a alta hospitalar? 

Ambos foram ara casa (  ) 
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Ambos foram para abrigo (  ) 

Mãe                                                                             Bebê 

Encaminhada:                                                         adoção (  ) 

CAPS (  )                                                                   abrigo (  ) 

CREPOP (  )                                                              outros: ___________ 

Casa da cidadania (  ) 

Hospital psiquiátrico (  )  

Outros (  ):___________ 

Com quem seus filhos moram? 

 

III Uso de drogas 

Faz uso de quais tipos de drogas:  

(  ) álcool        (  ) tabaco      (  ) thinner     (  ) cocaína    (  ) heroína    (  )Desiree 

(  ) crack         (  ) maconha     (  )  outros:_____________ 

Fez uso de drogas durante a gravidez? 

(  ) sim    (  ) não 

Qual? _________________________ 

Fez tratamento para uso abusivo de drogas durante a gravidez? 

(  ) sim    (  ) não 

Onde? _________________ 

IV Tratamento 

Já fez tratamento anterior para álcool e outras drogas antes do acompanhamento no CAPS? 

(  ) sim   (  ) não 

Onde?__________________ 

Por quanto tempo?________________ 

Já foi internada anteriormente por uso abusivo de drogas? 

(  ) sim     (  ) não 

Onde?  _________________ 

Já permaneceu por algum abrigo antes? 

(  ) sim   (  ) não 

Onde?____________________ 

 

V Situações de risco social 
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Costuma ficar em situação de rua? 

(  ) sim   (  ) não 

Com que frequência? ______________ 

Tem parceiro fixo para relação sexual? 

(  ) sim   (  ) não 

Em caso negativo, quantos?_____________________ 

Faz uso de preservativo? 

(  ) sim    (  ) não  

 

VI Recursos Sociais 

 

Mora com quem? 

 

Que dispositivo frequenta na comunidade? 

(  ) igreja            (  ) clube        (  ) campo de futebol     (  ) centro espírita   (  ) baile 

(  ) associação de moradores  (  ) Outros:___________ 

 

 

 

7.2 Apêndice 2  

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

a) Como se deu o acolhimento da usuária? 

 

b) Como conseguiu estabelecer um vínculo? 

 

c) Quais foram os impasses encontrados para o cuidado? 

 

d) Como o vínculo contribuiu para o cuidado? 
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     8. ANEXOS 
 

8.1 Termo de consentimento livre e esclarecido    

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

(De acordo com o item IV da Resoluçao n°196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre Pesquisa envolvendo 
seres humanos) 
(modelo – profissionais de saúde) 
 
TÍTULO DA PESQUISA: ATUAÇÃO EM REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE UMA CONCEPÇÃO 
AMPLIADA NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NAS DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E NO NASCIMENTO E PARTO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI: 
UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO. 
 
Prezado(a) Sr(a).  
 
 Por meio deste documento, venho torná-lo(a) ciente desta pesquisa, e convidá-lo(a) a participar 
voluntariamente da mesma. 
 
 Objetivo geral: Identificar nas em redes de Atenção à Saúde, os modos de orientação e de organização 
da atenção à saúde e da formação profissional, no município de Niterói, a partir do usuário.  
 Objetivos específicos:  
• Descrever os cuidados aos usuários de álcool, crack e outras droga, na rede de atenção psicossocial no 
município de niterói; 
• Avaliar as necessidades das mulheres relacionadas ao parto e nascimento que buscam atenção na rede 
de saúde de niterói. 
• Delinear as ações de cuidado integral a usuários com doenças crônicas não transmissíveis da rede de 
saúde do município de niterói. 
Para isso, é necessário esclarecê-lo em relação aos seguintes procedimentos: 
Será realizada uma entrevista semi-estruturada, para levantamento das experiências e para a identificação dos 
principais formas de organização das redes de atenção empregadas durante o seu processo de trabalho. A 
entrevista será realizada pelo(a) pesquisador respeitando o horário e o local escolhidos pelo entrevistado. O 
depoimento será gravado por gravador digital e poderá ser-lhe devolvido em qualquer momento da pesquisa, 
visto que sua participação é voluntária.  
Serão garantidos ao(a) entrevistado(a) anonimato, privacidade e sigilo absoluto em relação às declarações e 
informações prestadas verbalmente e/ou por escrito antes, durante ou depois da realização da pesquisa. 
• As informações obtidas não serão utilizadas em prejuízo das pessoas, inclusive em termos de auto-
estima, prestígio e/ou econômico-financeiros. As gravações estarão seguras e serão inutilizadas após o término 
da pesquisa, se assim o desejar. 
• Após a entrevista, a transcrição da gravação realizada pelo(a) pesquisador(a) será apresentada aos(as) 
entrevistados(as) para revisão e aprovação quanto à fidedignidade do que foi dito.  
• Será garantida a liberdade de interromper a entrevista a qualquer momento sem prejuízos para o 
entrevistado. 
• Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não haverá 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 
Concluída a pesquisa, seus resultados serão divulgados e ficarão acessíveis a qualquer pessoa. 
 
______________________     Data:___/___/___ 
Assinatura do Entrevistado 
 
__________________     Data:___/___/___ 
Assinatura do Pesquisador 
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8.2 Parecer consubstanciado do CEP 
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