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RESUMO
Estudo descritivo exploratório realizado por meio de análise retrospectiva de fichas de Ocorrência Toxicológica e dos
prontuários das gestantes, cujo objetivo foi caracterizar perfil sociodemográfico e do padrão de uso de álcool e outras na
gravidez, notificadas em um Centro de controle de Intoxicações do Noroeste do Paraná, entre 2008 a 2015. No período
analisado,  foram  notificadas  57  gestantes  por  uso  de  álcool  e  outras  drogas.  Predominante  jovem,  com  baixa
escolaridade, ausência de vínculo empregatício, baixa adesão ao de pré-natal, viver em situação de rua e conflitos com a
justiça.  As drogas ilícitas utilizadas foram o crack (77,2%), a maconha (40,3%) e a cocaína em pó (15,8%) e as lícitas,
tabaco (49,1%) e álcool (19,3%). As intercorrências obstétricas foram o principal motivo de internação, elas tinham baixa
adesão ao pré-natal. O desfecho principal encontrado foi o parto vaginal e cirúrgico, elas tiveram período de internação
superior  ao esperado,  baixo  vínculo  afetivo com recém-nascido e  ausência  de  aleitamento materno.  Os resultados
indicam a necessidade da atenção ao pré-natal,  de baixo risco,  desenvolver  estratégias voltadas  para  a  detecção
precoce  do  uso  de  drogas,  visando  o  manejo  adequado  das  gestantes.  A  maioria  das  puérperas  receberam alta
hospitalar com acompanhamento do conselho tutelar e perda provisória da guarda dos filhos.

PALAVRAS-CHAVES:  Centros  de  Controle  de  Intoxicações;  Complicações  na  Gravidez;  Política  Pública;  Saúde
Materna; Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias.

1 INTRODUÇÃO
O  fenômeno  das  drogas,  lícita  e/ou  ilícitas,  está  presente  desde  os  primórdios  da

humanidade, e tem sido praticado em várias culturas diferentes, ao redor do mundo. No Brasil, a
produção,  o  tráfico  e  o  uso  de  drogas,  constituem  uma  ameaça,  abalando  a  integridade  dos
indivíduos e da sociedade, no que tange a saúde e a segurança, um constante foco de preocupação
às autoridades (REIS; HUNGARO; OLIVEIRA, 2014).

Estima-se que aproximadamente 20% das mulheres, façam uso regular de algum tipo de
droga de abuso durante a gravidez, porém, muitas não admitem o uso. Enquanto a maioria das
gestantes  reduz  ou  cessa  o  uso  durante  a  gestação,  parte  delas  continua  usando  fortemente
necessitando de apoio etratamento específicos. E a razão para o uso continuar consistem numa
interação complexa entre: as características individuais de cada mulher, da fisiologia, do ambiente
onde está inserida e o tipo de droga utilizada (FORRAY, 2016;VOLKOW; COMPTON; WARGO,
2016).

O uso habitual de álcool e outras drogas, no período gestacional, pode ser sub-diagnosticado,
pois prevendo uma possível repreensão e/ou desaprovação dos profissionais de saúde, elas tendem
a negar ou relatar um consumo menor. Por isso, os cuidados à mulher, tanto na fase aguda quanto
na crônica da dependência, e complexo e exige competência técnica dos profissionais de saúde,
uma vez que a principal barreira para o tratamento é o preconceito, e quando a mulher está grávida,
esse  preconceito  se  multiplica,  por  isso  elas  tendem  em  não  relatar  o  consumo  na  gestação
(KASSADA, et al., 2013, MARANGONI, et al., 2017). 

2 JUSTIFICATIVA
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O diagnóstico precoce do uso de álcool e outras drogas na gravidez favorecem intervenções e
cria possibilidades de acesso a serviços de pré-natal de alto risco, além de criar alternativas de
enfrentamento do uso de drogas, favorecendo a redução de danos e a morbimortalidade materno
infantil (MARANGONI, et al., 2017). 

3 OBJETIVO
Caracterizar o perfil  sociodemográfico e do padrão de uso de álcool e outras na gravidez,

notificadas em um Centro de Controle de Intoxicações do Noroeste do Paraná, entre 2008 a 2015.

4 METODOLOGIA
Estudo descritivo e exploratório, realizado por meio de análise retrospectiva de documentos

hospitalares de mulheres usuárias de álcool e outras drogas na gravidez, internadas em um hospital
escola, e tiveram os casos de intoxicação, notificados no Centro de Controle de intoxicações de
Maringá (CCI/HUM).

O  Hospital  é  exclusivamente  de  caráter  público,  de  médio  porte  e  alta  complexidade,
referência para atenção às urgências toxicológicas e à gestação de alto risco, para os municípios
que compõe a 15ª Regional de Saúde (RS) de Maringá.

O CCI/HUM é um órgão  de  assessoria  e  consultoria,  na  área de urgências/emergências
toxicológicas, atendendo solicitações, presencial e via telefônica 24 horas por dia, aos profissionais
de saúde e à população leiga,  contribuindo para a toxicovigilância e desenvolvimento de ações
educativas, visando à prevenção e a redução das morbimortalidades. É um serviço integrante da
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT), coordenada pela
ANVISA, desde 2005 (BRASIL, 2017).

A  população  foi  composta  por  gestantes  internadas  com intercorrências  na  gravidez,  no
período  de  janeiro  de  2008  a  dezembro  de  2015,  e  tiveram  os  casos  notificados  ao  CCI  em
decorrência  do  uso  de  álcool  e  outras  drogas.  A  fonte  de  dados  foi  à  ficha  de  Ocorrência
Toxicológica  por  Álcool  e  Outras  Drogas  (OT/IA),  arquivadas  no  CCI,  que  forneceu  dado
sociodemográficos, o agente causal do agravo de notificação e as circunstâncias do uso. E dos
prontuários, obtive-se o motivo da internação (obstétrico e/ou ginecológico), o período da internação,
a evolução, e o desfecho clínico do caso.

Os dados foram lançados em uma planilha  digital  no  Software  Microsoft  Excel®  2013,  e
submetidos  à  análise  descritiva  simples.  A  pesquisa  atendeu  os  preceitos  éticos  em Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos oito anos analisados, foram encontradas 57 ocorrências toxicológicas por álcool e outras

drogas em gestantes. Elas eram provenientes de 12, dos 30 municípios, que compõem a 15ª RS, a
maioria das gestantes residiam em Maringá – PR (59,6%).

Os dados sociodemográficos encontrados corroboram com a literatura, uma vez que, a idade
das gestantes variou entre 16 e 42 anos, com maior concentração na faixa etária entre 20 e 24 anos
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(38,6%) e a concorrência de dez casos de gravidez na adolescência (17,5%). Elas tinham baixa
escolaridade, em média, haviam frequentado a escola entre quatro a sete anos (45,6%).

No  entanto,  as  gestantes  notificadas  se  diferenciavam,  em  alguns  aspectos,  elas
apresentavam  extremas  condições  de  vulnerabilidade  individual  e  social,  quando  aos  aspectos
relacionados  à  vínculo  empregatício,  ausente  em  51  casos  (89,6%),  viver  em  situação  de  rua
(15,7%), ter  problemas com a justiça (7%), viver em cárcere privado (3,5%), e prisão domiciliar
(1,7%), em decorrência de problemas com uso e tráfico de drogas.

A forma que a sociedade e muitos profissionais de saúde julgam as mulheres usuárias de
drogas, lícitas e/ou ilícitas, podem causar sentimentos que as impeçam de admitir o problema e de
procurar ajuda, muitas vezes, elas são estigmatizadas, invisíveis pela sociedade ou são detectadas
tardiamente pelos serviços de saúde, quando as complicações em decorrência da drogadição, tanto
para saúde quanto para vida social, são mais frequentes (SANTOS, et al., 2016). 

Quanto ao padrão e o tipo de drogas utilizadas pelas mulheres ao longo da vida, o estudo
apontou diferenças significativas, com os dados encontrados na literatura, uma vez que as drogas
ilícitas foram frequentemente utilizadas por elas, tais como: o crack (77,2%), a maconha (40,3% ) e
a cocaína em pó (15,8%) e  as lícitas, tabaco (49,1%) e álcool (19,3%). Elas diferem também, em
relação a circunstancias do uso, uma vez que foram caracterizadas na Ficha OT/IA, como usuárias
crônicas, em decorrência do tipo de drogas utilizadas e do padrão de consumo relatado. Nove delas
(15,8%) outo referiu o consumo de drogas ilícitas, momentos antes da internação e apenas três
informou ter diminuído o consumo durante a gravidez.

Estudos demonstram que o álcool e os derivados do tabaco são as drogas mais estudadas na
gestação e que elas são consideradas porta de entrada para outras drogas. Gestante dependente
química  tem  baixa  adesão  ao  pré-natal  e  apresentam  maior  risco  de  intercorrências  e
morbimortalidade materno fetal. Além disso, com avançar da dependência, muitas abandonam seus
filhos  ou  são  consideradas  incapazes  de  cuidar  dos  mesmos,  pela  justiça  (FORRAY,  2016;
FERREIRA; MIRANDA, 2016; SANTOS; GAVIOLI, 2017)

Outro fato preocupante é que as gestantes permaneceram invisíveis aos sistemas de saúde,
durante toda a gravidez. Havia registro médico e de enfermagem, em prontuário de 34 gestantes
(59,6%),  que  elas  não  tinham  realizado  nenhuma  consulta  de  pré-natal,  ou  seja,  elas  eram
imperceptíveis durante toda a gestação ao sistema de saúde. 

O motivo principal que as levaram a procurar a assistência médico hospitalar de urgência
foram as intercorrências clínicas e obstétricas na gestação (47,5%), tais como: infecção urinária,
trabalho  de  parto  prematuro  e  o  abortamento,  seguido  do  parto  (19  vaginais  e  12  cirúrgico),
propriamente dito (42,1%) e das causas externas e violência (8,8%). Nove grávidas (15,8%) foram
admitidas em trabalho de parto, no período expulsivo, e uma deu à luz no local onde se abrigava em
situação de rua, e foi trazida ao hospital, com o bebê, pelo serviço móvel de urgência.

Durante a internação, mantiveram baixo vínculo afetivo com o recém-nascido e ausência de
aleitamento materno, contraindicado, em decorrência do poliuso de drogas. A maioria das puérperas
receberam alta hospitalar com acompanhamento do conselho tutelar e perda provisória da guarda
dos filhos.
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O período de internação variou entre um e oito dias, com maior frequência, entre dois e três
dias.  Duas  mulheres  evadiram  do  hospital,  uma  foi  transferida  para  serviço  especializado  em
dependência química e as demais, tiveram como desfecho clínico, alta hospitalar. 

6 CONCLUSÃO
Os dados sociodemográficos das gestantes corroboram com a literatura, porém, o estudo,

mostra  um  avanço  das  mulheres  no  consumo  de  drogas.  Destaca-se  ainda,  presença  de
circunstância que envolvia situações de violência física e o trafico de drogas, privação de liberdade,
baixa adesão ao pré-natal e consequentemente, intercorrências clínicas e obstétricas na gravidez.

Os achados indicam que os serviços de atenção primária  têm dificuldades diagnosticar e
acessar as usuárias de drogas na gravidez, embora, o uso de drogas na gestação seja considerado
fator de risco, devido às complicações em decorrência do uso ao binômio mãe/filho, caracterizando-
se um grave problema social e de saúde pública. Indicando a necessidade da atenção ao pré-natal,
de baixo risco, desenvolver estratégias voltadas para a detecção precoce do uso de drogas, visando
o manejo adequado das gestantes.

Embora  haja  limitações  do  estudo,  uma vez  que,  se  trata  de  uma  pesquisa  com dados
secundários, não é possível afirmar que houve somente estes casos, neste período, uma vez que,
pode  ter  ocorrido  subnotificação  de  casos.  Os  dados  obtidos  são  originários  de  um centro  de
informações  e  assistência  toxicológica,  uma  unidade  sentinela  para  captação  e  difusão  de
informações toxicológica. Espera-se que os resultados contribuam para elaboração de estratégias
para o diagnóstico e redução de danos do uso de drogas na gravidez.
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