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Introdução:

Segundo o Caderno da Atenção Básica do Ministério da Saúde, Atenção ao Pré Natal de Baixo
Risco, apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os indicadores de
óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. Um número expressivo de
mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária de nosso País. Tais mortes ainda ocorrem por causas
evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e, entre elas, a assistência ao pré
- natal, ao parto e ao recém nascido. O uso de drogas durante a gestação é um assunto polêmico e cheio de
interrogações, colocando as equipes de saúde da atenção primária em xeque. Estas têm que lançar mão de
ações singulares e, muitas vezes, criativas para lidar com a questão: o maior risco é sempre perder o vínculo,
sem o qual, pouca coisa será possível. (BRASIL, 2013)

 O levantamento domiciliar sobre drogas (2001 e 2005), revelou o aumento no consumo, no último ano
(2005), de maconha (de 1,0% para 2,6%) e cocaína (0,4 para 0,7%). Dentre as drogas ilícitas, a maior
proporção de uso é referente à maconha (2,6%), enquanto o consumo da cocaína, no último ano, foi relatado
por 0,7% dos sujeitos entrevistados , e o crack por 0,1% deles. ( BRASIL,  2014)

O Relatório Brasileiro sobre drogas, publicado em 2009, traz diversos indicadores epidemiológicos que
podem ajudar a dimensionar o cenário nacional sobre o consumo de drogas. No Brasil, 1,2% de todas as
internações que têm lugar no Sistema Único de Saúde (SUS) está diretamente associada ao consumo de
drogas, e a cocaína está associada a 5 % delas. (BRASIL, 2014)

Segundo Rezende e Montenegro (2008), o uso de drogas como cocaína, heroína, álcool, anticonvulsivantes e
Warfarina podem determinar o Crescimento Intra-uterino restrito. De acordo com Kronbauer et al (1995),  a
cocaína atravessa a placenta rapidamente atingindo sua concentração máxima na circulação fetal em três
minutos. Aproximadamente 20% de toda cocaína consumida pela gestante é levada ao feto,

 Desse modo é relevante a necessidade de se implementar rotinas e modelos de assistência pré-natal efetivas
para essas gestantes usuárias de drogas ilícitas e conseguir realizar um acompanhamento completo com a
adesão das mesmas.

 Objetivo:

Objetivo Geral:

 Implantar uma rotina na assistência prestada às gestantes usuárias de drogas ilícitas, implantando uma nova
rotina dos serviços de atenção primária à saúde, assistência social e conselhos tutelares.

Objetivos Específicos:

1. Discutir e divulgar as rotinas para assistência a gestantes usuárias de drogas ilícitas.
2. Treinar os profissionais da equipe local.
3. Implantar e avaliar o projeto.

Métodos: 

Local: ESF Bairro Velho de Itararé SP



Público-alvo: Gestantes usuárias de drogas ilícitas.

Participantes: Gestores do sistema municipal de saúde e profissionais que atuam no atendimento destes
pacientes em serviços de atenção primária à saúde, na assistência social e nos conselhos tutelares.

Ações:

1. Estratégia de divulgação do projeto: por meio da realização de  um seminário semanal de
sensibilização da comunidade local para a importância da detecção precoce da gestação e as
consequências do uso de drogas ilícitas durante a gestação.

2. Treinamento dos profissionais: Dez profissionais dos serviços de atenção primária à saúde, um
profissional da assistência social e 05 profissionais do conselho tutelar participarão de um treinamento
de 08 horas, que terá como conteúdo: Epidemiologia do uso de drogas ilícitas no Brasil e aspectos
biológicos, psicológicos e sociais; critérios para classificação das gestantes, instrumentos de
diagnóstico e triagem; importância da prevenção ao uso de drogas ilícitas na gestação na atenção
primária e estratégias necessárias para o atendimento em rede.

3. Processo de implantação do projeto: A estratégia principal será discutir com os gestores locais, com os
profissionais da saúde, assistência social e conselhos tutelares rotinas e estratégias para atendimento
em rede, sendo os pesquisadores responsáveis pela supervisão e consultoria e os técnicos responsáveis
pela forma de implantação.

Avaliação / Monitoramento: 

Para a avaliação da satisfação dos profissionais em relação ao treinamento será aplicado um questionário
estruturado com questões sobre avaliação do processo como um todo.

Questionário:

1- Avalie de 0-10 para o conteúdo apresentado no treinamento ( sendo 0 para muito insatisfeito e 10 para
muito satisfeito)

2- Avalie de 0- 10 as ações propostas durante o treinamento.

3- Escreva suas sugestões relacionadas ao nosso treinamento:

 Resultados Esperados:

Este projeto de intervenção poderá trazer benefícios, organizando as rotinas da atenção básica da saúde,
integrada aos serviços sociais e aos conselhos tutelares; através de rotinas e estratégias necessárias para a
captação e acompanhamento das gestantes usuárias de drogas ilícitas.
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