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RESUMO 

 

 

Ribeiro SFT. Aleitamento materno em mulheres usuárias de drogas ilícitas. 

[Dissertação]. 100f. Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2016. 

O aleitamento materno é considerado o alimento ideal para o crescimento e o 

desenvolvimento das crianças, mas nem todas as mães conseguem aleitar seus filhos 

por inúmeros motivos. Estudos sobre o aleitamento em crianças de mães usuárias de 

drogas ilícitas são escassos. Este estudo de coorte teve por objetivos: conhecer o 

desfecho do aleitamento materno de mães usuárias de drogas ilícitas; verificar a 

gravidade de dependência de drogas em puérperas pela aplicação do Teste de 

Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias (ASSIST); 

verificar a continuidade do aleitamento materno no sétimo, 15º e 30º dias após o parto; 

e relacionar a gravidade da dependência de drogas com o tempo de manutenção do 

aleitamento materno. A amostra foi constituída por 108 mulheres usuárias de drogas 

ilícitas que deram à luz em um hospital público da zona leste da cidade de São Paulo 

(SP). Os dados sociodemográficos das mães evidenciaram idade média de 23,7 de 

anos (desvio padrão − DP de 6,0), a maioria vivia com companheiro (53,7%), era 

procedente da Região do Sul/Sudeste (92,6%), branca (52,8%) e não tinha atividade 

remunerada (75,9%). Houve predomínio do Ensino Fundamental incompleto (33,3%) 

e da religião católica (41,7%), entretanto 74,4% não eram praticantes. O maior 

porcentual foi de primigestas (42,6%), e a maioria fez pré-natal (87%); 64,9% 

realizaram cinco consultas ou mais; 13% não fizeram acompanhamento da gravidez; 

e 67,6% nunca tiveram aborto. Todas as mulheres afirmaram fazer uso de drogas 

ilícitas, e as mais mencionadas foram a maconha (49,1%) e a cocaína (27,8%). A 

maioria afirmou não consumir bebida alcoólica (57,3%) e 48,3% não ser tabagista. O 

resultado do ASSIST revelou que 100% da amostra teve escores compatíveis com 

consumo ocasional para todas as drogas lícitas ou ilícitas. Para a maconha, 56,5% 

tiveram escores sugestivos de uso ocasional e 42,6% de abuso; para a cocaína, 

58,4% tiveram escores sugestivos de uso ocasional e 37% de abuso. Na alta 

hospitalar, 100% das mães praticavam aleitamento exclusivo. Das 108 mães que 

compuseram a amostra, 79,6% compareceram ao retorno no sétimo dia, 69,4% no 



 
 

 
 

15º dia, e 52,7% no 30º dia. Das mães que retornaram no sétimo dia de 

monitoramento, 64% estavam aleitando exclusivamente; no 15º, 57,3% o faziam e, no 

30º, 52,7% ainda aleitavam. A média de aleitamento materno foi de 28,8 dias. Não 

houve diferença significativa na comparação dos níveis de classificação do ASSIST 

para as todas as drogas analisadas. Mães com escores sugestivo de abuso de tabaco 

e de álcool tiveram, respectivamente, 6,6 e 11 vezes mais risco de descontinuar o 

aleitamento materno do que aquelas que não faziam uso. Não foi possível estabelecer 

a mesma relação para maconha e cocaína, nesta amostra, nos períodos analisados. 

As mães usuárias de drogas ilícitas deste estudo amamentaram seus filhos 

exclusivamente, mesmo aquelas que consumiam maconha e cocaína de modo 

abusivo.  

Palavras-chaves: Aleitamento materno; Drogas ilícitas; Saúde da mulher; Saúde da 

criança. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Ribeiro SFT. Breastfeeding in women using illicit drugs. [Dissertation]. 100f. 

Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2016. 

Breastfeeding is considered the ideal food for growth and development of children; 

however, not all mothers can breastfeed their children for many reasons. Studies on 

breastfeeding in children of mothers who use illicit drugs are scarce. This cohort study 

aimed to: know the outcome of breastfeeding mothers who used illicit drugs; check 

drug addiction severity in mothers through the application of Alcohol, Smoking, and 

Substance Involvement Screening Test (ASSIST); check the continuity of 

breastfeeding on the seventh, 15th and 30th day after delivery; and evaluate drug 

addiction severity with their breastfeeding maintenance time. The sample consisted of 

108 women who used illicit drugs and who gave birth in a public hospital in the east 

zone of the city of São Paulo (SP). The demographic data of the mothers showed a 

mean age of 23.7 years (standard deviation − SD of 6.0), most lived with a partner 

(53.7%), came from the South/Southeast Regions (92.6%), were Caucasian (52.8%) 

and had no paid employment (75.9%). Incomplete primary education (33.3%) was 

predominant, as well as Catholic religion (41.7%), however 74.4% were non-practicing. 

First pregnancy (42.6%) had the highest percentage; the marjority of the sample did 

prenatal care (87%); 64.9% had five or more medical consults; 13% did not follow their 

pregnancy; and 67.6% had never had an abortion. All participants (100%) reported the 

use of illegal drugs, and the most mentioned were marijuana (49.1%) and cocaine 

(27.8%). Most said they did not consume alcohol (57.3%) and 48.3% were not tobacco 

users. The result of the ASSIST revealed that 100% of women had scores consistent 

with the occasional consumption for all licit or illicit drugs. In Marijuana, 56.5% had 

scores suggestive of occasional use and 42.6% of abuse, cocaine had 58.4% of 

occasional use and 37% of abuse. At discharge, 100% of these mothers were 

practicing exclusive breastfeeding. Of the 108 mothers in the sample, 79.6% returned 

on the seventh day, 69.4% returned on the 15th day and 52.7% returned on the 30th 

day. Of the mothers who returned on the seventh day of monitoring, 64% were lactating 



 
 

 
 

exclusively, 57.3% on the 15th day, and 52.7% on the 30th day. The average 

breastfeeding was 28.8 days. There was no significant difference when comparing the 

ASSIST classification levels for all analyzed drugs. It was found that mothers with 

scores suggestive of tobacco and alcohol abuse were respectively 6.6 and 11 times 

more likely to discontinue breastfeeding than those who did not. A similar relationship 

regarding marijuana and cocaine use could not be established during these periods of 

evaluation. In this study, the mothers who used illicit drugs exclusively breastfeed their 

children, even those who used marijuana and cocaine abusively. 

Keywords: Breast feeding; Street drugs; Women's health; Child health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aleitamento materno exclusivo (AME) é recomendado do nascimento até 

o sexto mês de vida, por ser considerado a nutrição adequada ao crescimento 

saudável da criança e por reduzir a morbimortalidade infantil 1-3. 

A diminuição da mortalidade infantil é uma preocupação em todo o mundo, 

tanto que o quarto objetivo do milênio tinha como foco diminuir drasticamente o 

número de mortes de crianças até 2015. Entre as diversas intervenções que poderiam 

levar à redução da mortalidade infantil, o AME é considerado o melhor, nesse 

processo para salvar vidas. Estima-se que, sozinha, essa intervenção poderia prevenir 

uma em cada sete mortes infantis 4,5. 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a 

mortalidade diminuiu de 47,1/1.000 nascidos vivos, em 1990, para 19/1.000 nascidos 

vivos, em 2008. O Relatório de Mortalidade 2015, divulgado pelo Grupo Interagências 

das Nações Unidas para Estimativas sobre Mortalidade Infantil (GEIM), indica que, 

embora o progresso global tenha sido substancial, 16 mil crianças menores de 5 anos 

ainda morrem todos os dias. O relatório enfatiza ainda que a queda de 53% na 

mortalidade infantil não seria suficiente para atingir o objetivo de desenvolvimento do 

milênio, que era de reduzir essa taxa em dois terços até 2015 6. 

O aleitamento materno (AM), principalmente o exclusivo, é, sem dúvida, um 

ponto forte nessa luta, sendo um dos motivos pelos quais tem sido estimulado, 

apoiado e promovido por instituições nacionais e internacionais. O Brasil abraçou essa 

causa, e existem inúmeras políticas públicas voltadas para seu incentivo, desde a 

década de 1980. Entre as principais políticas para incentivar o AM estão o Programa 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM); a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC); a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL); a Semana 

Mundial de Amamentação (SMAM), a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 

(REDEBLH) e a Rede Amamenta Brasil 7-12. 
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Entre as políticas mais recentes, estão a Rede Cegonha 13, lançada em 2011 

para ampliar e qualificar a assistência prestada às gestantes e aos bebês, em parceria 

com a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBIFAN Brasil) 14,15, e 

a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 16, lançada em 2012, com o objetivo de 

qualificar o processo de trabalho dos profissionais da Atenção Primária à Saúde 

(APS), reforçando e incentivando a promoção e a proteção do AM e a alimentação 

saudável para crianças menores de 2 anos no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) 17. Outra ação direcionada ao AM foi a lei municipal 16.161, do Estado de São 

Paulo de 2015, que garante o direito ao AM 18
.  

Entretanto, a par de toda a importância que se dá ao AM, e todo o apoio e 

incentivo para que as mães amamentem seus filhos, algumas situações, na visão de 

alguns autores, dificultam ou contraindicam o AM, como o uso de drogas pela mãe. 

As drogas que eventualmente são impeditivas do AM podem ser lícitas, como alguns 

medicamentos, ou ilícitas, como cocaína e crack, entre outras. 

As drogas consumidas pela mãe podem ser transmitidas ao filho pelo leite 

materno, dependendo da dose e de suas características fisioquímicas (peso 

molecular, lipossolubilidade ionização e ligação proteica) 19-24.  

O AM de mães usuárias de drogas ilícitas é um tema polêmico, e não há 

consenso entre os autores sobre a amamentação de mães dependentes. Alguns são 

radicais e condenam a prática, orientando que mães que usam drogas ilícitas, como 

cocaína, maconha e heroína, entre outras, não devem amamentar, pois essas drogas 

são contraindicadas durante a amamentação 24-26
. 

 O Ministério da Saúde, em sua publicação sobre amamentação e uso de 

medicamentos e outras substâncias, contraindica formalmente o AM quando a mãe 

faz uso de anfetaminas, cocaína/crack, heroína, LSD, inalantes, maconha/haxixe, e 

recomenda o uso criterioso da nicotina 27,28.  

 Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o uso de 

anfetaminas, ecstasy, cocaína, maconha e opioides não contraindica a amamentação. 

Contudo, alerta que mães que fazem uso dessas substâncias, por um curto período, 

devem evitar temporariamente o AM. Recomenda, ainda, aos profissionais de saúde, 
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que avaliem o risco da droga e o benefício da amamentação, para orientarem sobre o 

desmame ou a manutenção da amamentação 29. 

Há quem advogue que a decisão de manter ou não a amamentação deve 

ser tomada em bases individuais, mas recomenda que a amamentação não deve 

ocorrer logo após o consumo da droga, e que o recém-nascido não deve ser exposto 

à fumaça produzida pelo consumo da droga. Para a mãe que deseja amamentar, deve 

ser elaborado um protocolo específico 30.  

A opinião dos autores sobre indicar ou não o AM é controverso e são poucos 

os estudos 31 sobre AM e drogas ilícitas. Há carência de informações sobre o desfecho 

do AM nessa população, o que motivou a realização deste estudo. Outro aspecto que 

incentivou o desenvolvimento desta pesquisa foi o fato de a pesquisadora trabalhar 

em uma maternidade que apresentava, à época do início do estudo, um porcentual de 

aproximadamente 50% de mulheres que referiam ser usuárias de drogas ilícitas no 

momento do atendimento obstétrico, e não existiam dados sobre a continuidade do 

AM nessa população.  

 

 

1.1 Revisão da literatura 

 

 

Os relatórios World Drug Report de 2014 e 2015 apontam que o uso de 

drogas ilícitas continua estável e estimam que 246 milhões de pessoas, ou seja, pouco 

mais de 5% da população mundial tenha feito uso de drogas ilícitas 32,33. O relatório 

enfatiza ainda que houve aumento do consumo de cocaína no Brasil em 2010, mas a 

falta de dados novos do país impediu que o relatório determinasse o avanço da droga. 

Outro ponto destacado é que o uso ilícito de drogas entre mulheres no país é de 

aproximadamente um terço do uso entre os homens 32. Os homens são três vezes 

mais propensos ao uso de maconha, cocaína e anfetaminas, e as mulheres, dos 

opioides e tranquilizantes. Houve aumento na produção e no uso de novas drogas 
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psicoativas, e, em 2011, o número de mortes relacionadas a drogas foi estimado em 

211 mil − a maioria de jovens 33. 

O início do consumo de drogas ocorre, geralmente, durante a adolescência, 

e o pico é por volta da fase adulta, quando a mulher está em idade fértil 34. Assim, é 

muito provável que essas mulheres continuarão a ser usuárias durante a gravidez e a 

lactação. 

A problemática ascendente de mulheres usuárias de drogas na sociedade 

está relacionada a fatores sociodemográficos, principalmente à pobreza, e é 

notadamente importante entre moradoras de rua 35. No entanto, o consumo da 

cocaína atinge hoje todos os estratos sociais 36.  

Estudo de revisão 36 sobre abuso e dependência de crack aponta que, no 

Brasil, 2% dos estudantes já usaram pelo menos uma vez a cocaína e 0,2% fizeram 

uso do crack, que é um substrato da cocaína. Entre as maiores cidades do Estado de 

São Paulo, as drogas mais utilizadas são maconha (6,6%), solventes (2,7%), cocaína 

(2,1) e crack (0,4%). Outro estudo 37 aponta ainda que o início do consumo de drogas 

ocorre em pessoas cada vez mais jovens, sendo observada uma redução no uso de 

álcool e tabaco. Por outro lado, ocorre aumento do consumo da cocaína.  

Obter uma ideia global do consumo de drogas pelas mulheres é difícil, uma 

vez que os estudos nem sempre abordam a questão do sexo, e o enfoque histórico, 

no campo de uso de substância, recai sobre o homem 36.  

Os artigos identificados na literatura 23,38-41 sobre o abuso de drogas pelas 

mulheres apresentam resultados de pesquisas mais voltadas para os efeitos do abuso 

das drogas ilícitas no período gestacional, sendo escassos aqueles que tratam do AM. 

Existem poucos dados sobre os efeitos da amamentação em bebês de mães usuárias 

de drogas ilícitas, para fazer uma avaliação realista do risco 42. 

Relatório de 2009 da National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) 

indica que, dentre mulheres grávidas com idade entre 15 e 44 anos, 4,5% usaram 

drogas ilícitas no último mês de gestação 43. Ainda segundo dados coletados pelo 

NSDUH na população americana, 6,4% das mulheres em idade fértil e 2,8% das 

gestantes fazem uso de drogas ilícitas. Das mulheres que utilizavam drogas, 28% 
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relatam suspender o uso no primeiro trimestre da gravidez e 93% referem manter o 

vício durante o terceiro trimestre, mas, no puerpério, o porcentual que se mantém em 

abstinência é de apenas 24%. A maconha é consumida por 75% das mulheres durante 

a gravidez, e mais de 50% a utilizam de forma concomitante com o álcool e tabaco 43.  

A detecção do uso de drogas pelas gestantes não é fácil, e os relatórios 

maternos são imprecisos. Estudo de coorte 44 realizado nas Ilhas Canárias, na 

Espanha, sobre a análise toxicológica de cabelo de gestantes para detectar o uso 

crônico de drogas recreativas durante a gravidez identificou 2,6% de positividade para 

cocaína e seus metabólicos. O uso da cocaína durante a gestação é associado com 

efeitos potencialmente prejudiciais sobre o bebê 43. 

A grávida toxicodependente está vulnerável a síndromes de abstinência 

responsáveis por abortos, assim como a outros problemas de saúde 38. Estudo de 

coorte 45 com 577 gestantes que utilizaram cocaína evidenciam risco para o aumento 

de descolamento prematura de placenta, líquido amniótico meconial, prematuridade, 

crescimento intrauterino restrito e eventos cardiovasculares. 

Para o feto de mãe usuária, a droga reflete no desenvolvimento, 

ocasionando vários problemas no sistema nervoso central. A droga atravessa a 

barreira placentária, sem sofrer metabolização e agindo nos vasos sanguíneos, o que 

leva a malformações urogenitais, defeitos cardiovasculares, icterícia, prematuridade, 

infecção neonatal, baixo peso ao nascer, desconforto respiratório e sífilis congênita 

46,47. A droga ocasiona ainda alterações no crescimento do cérebro e no córtex, 

causando infartos cerebrais 48. 

A prevalência do uso de drogas de abuso é elevada entre as gestantes, e o 

consumo de drogas durante a gravidez sugere que as alterações comportamentais 

pelo uso são suficientemente fortes para sugerir que os bebês enfrentam crises de 

abstinências 41. 

No que concerne ao consumo de drogas ilícitas durante o AM, não há 

consenso entre os autores sobre sua indicação ou contraindicação. Estudo de revisão 

42 corrobora essa afirmação, apontando que há muita confusão na comunidade 

científica sobre o assunto e levantando a questão: Deve a mulher aleitar seu bebê 

quando consome drogas de abuso? Conclui que há casos de efeitos clínicos de 
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toxicidade em crianças aleitadas por mães dependentes, mas há poucos estudos que 

confirmem os riscos reais para a criança. Um editorial da Revista Breastfeeding 

Medicene publicado em 2015 49 aponta que ainda há falta de uniformidade na opinião 

de especialistas. Para o autor, o uso de drogas por mães que amamentam é um 

desafio médico e social.  

O guia editado em 2015 sobre amamentação pela Academy of Breastfeeding 

Medicine (ABM) estabelece, como um dos pontos fundamentais, que qualquer tipo de 

droga deve ser evitado na gestação e por mulheres que aleitam por conta de risco 

para a mãe e o bebê 50. 

A American Academy of Pediatrics (AAP) 26 reafirma a recomendação de 

AME até os 6 meses de vida e ressalta que o abuso de drogas não constitui 

contraindicação formal para o aleitamento. Entretanto, coloca a ressalva de que as 

mães, nesse caso, devem estar engajadas em programa de reabilitação e ter 

rastreamento negativo para HIV e drogas ilícitas. A cocaína e a maconha podem ser 

detectados no leite humano, e seu uso pela nutriz está contraindicado. O tabagismo 

não é, para essa sociedade, contraindicação do aleitamento, mas seu uso deve ser 

fortemente desencorajado. 

O uso de álcool e das drogas denominadas “recreacionais”, como cocaína, 

crack, maconha, anfetaminas, ecstasy, LSD e heroína, pode alterar o comportamento 

materno e, assim, interferir no cuidado com o filho, além do risco de toxicidade da 

droga ao lactente amamentado 51. 

A Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) 

recomenda que, em mãe que abuse da cocaína, a decisão sobre o aleitamento deve 

ser tomada de maneira individualizada, analisando caso a caso, e ponderando os 

benefícios e os riscos de aleitar. Entretanto, recomenda que a amamentação seja 

interrompida se a mãe não conseguir parar com o uso 52. 

A OMS não contraindica a amamentação no caso de mãe usuária, mas 

recomenda que aquelas que não querem cessar o uso de cocaína, ou não conseguem 

fazê-lo, devem buscar aconselhamento médico sobre os riscos envolvidos nessa 

prática para o lactente 29.  
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O Conselho Federal de Medicina (CFM) aconselha as mães que 

amamentam a não usarem nenhum tipo de droga. Porém, sugere que sejam 

efetivados aconselhamento e apoio às mães com transtornos por uso de drogas, para 

que amamentem seus bebês apenas durante os 6 primeiros meses, a menos que haja 

uma recomendação de um especialista para não amamentar. Às mães com uso 

nocivo de drogas e seus filhos devem-se oferecer serviços de apoio social, se houver, 

incluindo visitas pós-natais adicionais, treinamento dos pais e cuidados das crianças 

53. 

A posição flexível das entidades que orientam os diferentes aspectos da 

saúde, como a OMS, pode representar um problema, dependendo da instituição em 

que a mãe usuária é atendida para o parto, uma vez que nem sempre as maternidades 

estão preparadas para atender a mãe usuária, e que nem sempre as mães são 

orientadas quanto aos riscos do uso de drogas durante a lactação. Além disso, estas 

mães nem sempre são acompanhadas após o parto, para que se proceda à análise 

individual do potencial de risco para a lactação 36. 

Os bebês nascidos de mães usuárias de drogas podem apresentar sinais 

transitórios consistentes ou ausência de sintomas, ou seja, a síndrome de abstinência 

neonatal (SAN) 54. O tratamento necessita ser prontamente estabelecido 55. O uso 

materno de opioides deve ser tratado com doses baixas de opióides (como a morfina) 

ou barbitúricos 56. 

O uso de drogas como a maconha (Cannabis), as anfetaminas e a cocaína 

durante a lactação pode ocasionar intoxicação da criança e comprometer seu 

desenvolvimento neurocomportamental a longo prazo 42. Estudo com recém-nascidos 

demonstrou efeitos neurocomportamentais precoces em crianças expostas à cocaína, 

além de diminuição do crescimento fetal durante a gestação. Os recém-nascidos 

foram menos amamentados ao seio de forma exclusiva e apresentaram maiores taxas 

de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal e maior tempo de 

hospitalização 44. 

Um relato de caso de uma criança de 12 meses atendida em um pronto-

socorro com movimentos coreicos, agitação e desorientação, detectou que a mãe, 

usuária de cocaína, consumira “grande quantidade” da droga na tarde do dia anterior, 
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amamentando a criança posteriormente. Essa mãe realizou pré-natal na gravidez e 

declarou ter dito ao médico que era usuária de cocaína na internação para o parto. 

Apesar disso, não recebeu nenhuma orientação sobre a amamentação e o uso de 

substâncias ilícitas 31.  

Essas situações demonstram que nem sempre os profissionais e as 

instituições estão aptos ou se interessam em oferecer suporte a essas mulheres, 

colocando seus bebês em risco. 

 Além disso, há carência de publicações sobre o período necessário de 

suspensão da amamentação quando a mãe faz uso de drogas de abuso. Na década 

de 1990, alguns estudos contraindicavam o AM concomitante ao uso de drogas ilícitas 

57,58. A partir de 2000, estudos 59,60 que afirmaram que a amamentação deve ser 

incentivada, pois os benefícios para o bebê superam os riscos. 

Estudo que analisou a relação entre o consumo de álcool, ou álcool e fumo 

simultaneamente à maconha não observou relação significativa de alteração no peso 

de nascimento, problemas clínicos ou fatores de risco importantes 38. Outro estudo 

atribui os problemas a efeitos do estilo de vida da mãe, e não à droga em si 40. 

O Ministério de Saúde ressalta que, para usuárias constantes, caso a caso 

deve ser analisado, e o risco da amamentação e a capacidade da mãe de cuidar do 

bebê devem ser avaliados. Entretanto, o Center for Disease Control (CDC) recomenda 

que as mães droga-dependentes não amamentem. Usuárias ocasionais de 

anfetaminas, ecstasy ou cocaína, devem suspender o aleitamento e ordenhar e 

desprezar o leite por um período de 24 a 36 horas após o consumo da droga. No caso 

do uso da maconha, as evidências são ainda insuficientes para estabelecer sua 

relação com o AM, e a orientação é interromper a amamentação, ordenhar e descartar 

o leite por 24 horas após seu consumo 61. 

O AM foi menos frequente em recém-nascidos expostos à cocaína em 

estudo realizado em 2005 62, e dificuldades de amamentação, vínculo com o bebê e 

alimentação foram relatados por outros autores 63. 

Um dos estudos enfoca 64 o incentivo ao AM e refere que os benefícios para 

o bebê superam qualquer risco e, este foi o único estudo que se posicionou a favor da 
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prática do AM por mulheres usuárias de crack 64. Parece que o uso de crack na 

gestação não leva, invariavelmente, ao nascimento de neonatos com prejuízos 

graves, persistentes e incomuns, como os “crack babies” 36. 

Apesar dos fatores que podem tornar a amamentação uma escolha difícil 

para a mulher dependente de drogas, os recém-nascidos expostos à droga podem se 

beneficiar significativamente com tal prática. Muitos fatores podem representar riscos, 

mas os benefícios do leite humano e da amamentação devem ser pesados contra 

esses riscos 50, 65. 

No Brasil, o número de internações por dependência química de mulheres 

entre 18 a 30 anos, ou seja, em idade fértil, tem aumentado 66. Faz-se necessária a 

intervenção governamental, não apenas em campanhas temporárias, mas em um 

processo educativo contínuo, com várias abordagens para sensibilização dessas 

mulheres e sobre os efeitos agravantes do uso do fumo, álcool e opióides 67,68. 

São necessárias estratégias que ofereçam enfoque holístico a essas 

puérperas, e que contribuam para maior acessibilidade e melhor cumprimento 

terapêutico 69. 

A gravidez pode ser uma oportunidade para as mulheres, seus parceiros e 

outras pessoas que vivem em sua casa para mudarem seus padrões de álcool e 

outras substâncias. Profissionais de saúde que prestam cuidados a mulheres com 

transtornos por uso de substâncias durante a gravidez precisam entender a 

complexidade dos problemas sociais, físicos e mentais da mulher, a fim de prestarem 

aconselhamento e apoio adequado, durante toda a gravidez e pós-parto 70. 

A identificação dessas usuárias continua a ser um desafio, porque, 

geralmente, elas negam ou omitem a informação; e os sintomas são confundidos com 

efeitos de outras substâncias ou associados a doenças gestacionais, como a pré-

eclâmpsia 71. A gestante e puérpera usuária são mais descriminadas, o que predispõe 

à procura tardia de assistência médica 72.  

 A porta de entrada para o SUS, a APS, é o local em que se estabelece o 

primeiro contato com a rede de atendimento, e precisa estar preparada para receber 

a usuária com uma postura humanizada. Para alcançar a integralidade do cuidado 
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das gestantes usuárias da droga, a APS deve se articular com os Centros de 

Atendimentos Psicossociais Álcool e Drogas (CAPSad) para o desenvolvimento de 

um Projeto Terapêutico Singular (PTS), bem como para realizar encaminhamentos 

para maternidades de referência e internação dos casos mais graves em Serviços 

Hospitalares de Referência para Álcool e Drogas (SRRad), também denominados 

Unidades de Desintoxicação (UD) 73.  

A mulher dependente de drogas que instituiu com sucesso a amamentação 

deve ser cuidadosamente monitorada, juntamente de seu filho, no período pós-parto, 

com tratamento contínuo do abuso de substâncias, cuidados pós-parto e pediátricos 

para o binômio. O apoio a lactação é particularmente importante para as crianças que 

experimentaram SAN 65 . 

Nesse sentido, profissionais da saúde têm um papel determinante na 

detecção precoce do abuso e da dependência de substâncias, sendo necessário o 

instrumento de avaliação dentro desse contexto 74. Dessa forma, podem realizar 

rotineiramente o rastreamento e propor o encaminhamento dos casos de maior 

complexidade para serviços amparados por equipes especializadas, além de 

proporcionar maior sucesso ao ciclo gravídico-puerperal 75. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

- Conhecer o desfecho do aleitamento materno em mães usuárias de drogas ilícitas. 

-Identificar a gravidade de dependência de drogas em puérperas pela aplicação do 
Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias 
(ASSIST). 

- Identificar a continuidade do aleitamento materno no sétimo, 15º e 30º dias após o 
parto. 

- Avaliar se a gravidade de dependência de drogas interfere no tempo de manutenção 
do aleitamento materno exclusivo. 
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3 MÉTODO 

 

 

3.1 Tipo e local do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo de coorte foi realizado em um hospital de médio 

porte, localizado na zona leste da cidade de São Paulo (SP).  

A instituição contava com 250 leitos e dispunha de estrutura para 

assistência a pacientes de média complexidade. A assistência estava direcionada a 

pacientes do SUS e atendia as áreas de clínica médica, pediátrica, cirurgia geral, 

ortopedia, psiquiatria, urologia, vascular e obstetrícia. 

A assistência obstétrica na instituição procurava seguir os princípios de 

humanização do parto e puerpério. As mães eram mantidas com seus bebês no 

sistema de alojamento conjunto (AC) que atendia o trinômio (mãe, pai e recém-

nascido). A estrutura física para atender as mães era constituída por 30 leitos para 

alojamento conjunto, dois leitos para o Método Mãe Canguru e oito leitos para 

mulheres com patologia obstétrica.  

O centro obstétrico dispunha de cinco salas, onde as mães permaneciam 

do pré-parto ao puerpério imediato, no chamado sistema “PPP” (sigla para pré-parto, 

pós-parto e puerpério). A média mensal de atendimento obstétrico durante o ano de 

2012 foi de 296 nascimentos por mês, sendo, em média, 76% partos normais e 24,% 

cesarianos. 

Nessa instituição, as mães recebiam acompanhamento de uma pessoa de 

sua escolha durante os períodos de pré, trans e pós-parto, durante toda a internação. 

Recebiam também orientações da equipe de enfermagem da maternidade, 

alojamento conjunto e unidade neonatal sobre a prática do AM. 

Após a alta hospitalar, as mães eram encaminhadas ao Ambulatório de 

Aleitamento Materno, para acompanhamento no processo de aleitar, com consultas 

agendadas no 15º e 30° dias após o parto; mães que referiam ser usuárias de drogas 
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ilícitas eram encaminhadas ao CAPSad da Secretaria Estadual de Saúde de São 

Paulo.  

A excelência no atendimento do hospital pode ser dimensionada pelos 

prêmios que a instituição já recebeu, a saber: Prêmio GALBA de Araújo (2004), pelo 

parto humanizado; Hospital Amigo da Criança (2007), por incentivar o AM; Amigo do 

Meio Ambiente (2011), por sua inserção em projetos ambientais; e Sistema de 

Informação de Nascidos Completo (SINASC) Ouro (2010, 2011 e 2012). Além disso, 

em 2007, a instituição obteve o título de Acreditado Pleno pela Organização Nacional 

de Acreditação (ONA), pela excelência do atendimento. 

 

 

3.2 Amostra 

 

  

Participaram deste estudo puérperas que deram à luz na instituição de  

julho de 2014 a julho de 2015. 

O cálculo da amostra foi realizado pelo Programa STATS e consideraram-

se a média mensal de 296 partos do ano de 2012 e um porcentual de 50% de mulheres 

usuárias de drogas ilícitas. A amostra estimada como representativa foi de 184 mães. 

Nesse cálculo, está incluído um porcentual de 10% de possíveis perdas, por se tratar 

de estudo de seguimento. O porcentual máximo aceitável de erro foi de 5%, e o nível 

de confiança foi de 95%. Participaram do estudo as mulheres que atenderam aos 

seguintes critérios de inclusão: confirmar ser usuária de drogas ilícitas; estar no 

puerpério (de 24 a 48 horas pós-parto); estar em AM no momento da alta; e aceitar 

participar do estudo por 30 dias após o nascimento do bebê. 

Foram critérios de exclusão: alta a pedido inferior a 48 horas; evasão da 

mãe; e óbito do recém-nascido. 
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3.3 Coletas de dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora, no período de 

junho de 2014 a julho de 2015. 

 

 

3.3.1 Recrutamento 

 

 

Para o recrutamento das participantes da pesquisa, a pesquisadora 

compareceu à Unidade de Internação de Alojamento Conjunto a cada 2 dias, no 

período da tarde, para selecionar a mulher que poderia participar do estudo, levando 

em consideração os critérios de inclusão. O intervalo de 2 dias para essa busca se 

deveu ao fato de as mulheres ficarem internados por 48 horas. Após a identificação 

da puérpera que preenchia os critérios de inclusão, a pesquisadora a abordou no 

quarto, ocasião em que explicou os objetivos do estudo, forneceu as informações 

sobre a sua participação e obteve a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) 

 

 

3.3.2 Instrumentos para a coleta de dados 

 

 

Para a coleta dos dados, foram utilizados três instrumentos. O primeiro 

(Apêndice B) permitiu a caracterização sociodemográfica, obstétrica e dos hábitos de 

vida das mulheres, englobando as variáveis: estado civil; local de nascimento; idade; 

escolaridade; etnia; religião; número de filhos; idade dos filhos; com quem morava; 

onde morava; profissão; se exercia atividade remunerada; gestações; partos; abortos; 

se fez pré-natal e quantas consultas; se fazia uso de cigarros e quantos por dia; se 
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fazia uso de bebida alcoólica, a frequência e há quanto tempo; se fazia uso de alguma 

outra substância, frequência e há quanto tempo. 

O segundo instrumento (Anexo A) foi o Teste de Triagem do Envolvimento 

com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias (ASSIST, sigla do inglês Alcohol, Smoking, 

and Substance Involvement Screening Test), que se trata de um teste desenvolvido 

sob a coordenação da OMS, e que tem como objetivo detectar o uso de álcool, tabaco 

e outras substâncias psicoativas. O instrumento foi traduzido para várias línguas, 

inclusive para o português falado no Brasil, tendo sido testado quanto à sua 

confiabilidade e à facilidade de aplicação 76.  

As propriedades psicométricas da versão brasileira do ASSIST se 

mostraram satisfatórias, o que recomenda sua aplicação em pacientes de serviços de 

Atenção Primária e Secundária. 

O instrumento está estruturado em oito questões sobre o uso de nove 

classes de substâncias psicoativas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, estimulantes, 

sedativos, inalantes, alucinógenos e opiáceos). As questões abordam a frequência de 

uso, na vida, nos últimos 3 meses; problemas relacionados ao uso; preocupação a 

respeito do uso por parte de pessoas próximas ao usuário; prejuízo na execução de 

tarefas esperadas; tentativas malsucedidas de cessar ou reduzir o uso; sentimento de 

impulsão; e uso por via injetável. 

Cada resposta corresponde a um escore, que varia de zero a 4, sendo que 

a soma total dos escores pode variar de zero a 20. De acordo com o escore obtido, o 

usuário recebe uma classificação de risco: de zero a 3, indica uso ocasional; de 4 a 

15, indica abuso; e escores acima de 16 sugerem dependência 76. 

O terceiro instrumento (Apêndice C) foi utilizado para monitorar a prática 

do AM pelas mães e constou das variáveis: tipo de aleitamento praticado, utilizou 

drogas no período de amamentação, motivo de introduzir outro tipo de leite, quem 

orientou e parâmetros do bebê como: idade em dias, peso e estatura. 
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3.3.3 Procedimentos para coleta de dados 

  

 

A coleta ocorreu em duas etapas distintas. Na primeira etapa, a 

pesquisadora compareceu à unidade de internação da maternidade e identificou as 

mães que se enquadraram nos critérios de inclusão e apresentou os objetivos da 

pesquisa. Aquelas que concordaram em participar assinaram o TCLE (Apêndice A).  

Após a assinatura do TCLE, a pesquisadora entrevistou a mulher em local 

reservado, preenchendo primeiramente o instrumento para caracterizar o perfil 

sociodemográfico das participantes (Apêndice B) e, a seguir, aplicando o ASSIST).            

 A segunda etapa da coleta de dados foi realizada após a alta hospitalar e 

caracterizou-se pelo monitoramento do AM, quando as mães compareceram aos 

retornos agendados por ocasião da alta. O retorno ocorreu no ambulatório de 

amamentação da instituição, e as mães e os bebês foram acompanhados no sétimo, 

15º e 30º dias após a alta, tendo sido acompanhados pela pesquisadora neste 

momento, quando o terceiro instrumento foi preenchido (Apêndice C).  

 

 

3.3.4 Procedimentos éticos 

 

 

Em atenção à resolução 466/12, que estabelece as normas para a pesquisa 

com seres humanos, o projeto foi aprovado sob o número 665.183 do Comitê de Ética 

em Pesquisa da instituição onde o estudo foi realizado (Anexo B). Além disso, foi 

solicitada autorização da instituição para a coleta dos dados (Anexo C) e todas as 

participantes assinaram o TCLE (Apêndice A).  
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3.3.5 Análise dos dados 

 

 

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão 

(desvio padrão − DP, mínimo e máximo, e percentis). 

Para a análise das variáveis quantitativas, primeiramente aplicou-se o teste 

de Komolgorov-Smirnov, para verificar a aderência à curva normal, e, como elas 

aderiram à normalidade, foram aplicados testes paramétricos. Para a comparação 

entre dois grupos, foi aplicado o teste t de Student não pareado e, para comparação 

entre as medidas, foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA) para grupos 

relacionados. Também aplicou-se a ANOVA a dois fatores para medidas repetidas. O 

teste de post hoc de Bonferroni foi utilizado para identificar a diferença entre os grupos. 

Para avaliar a continuidade do AM, foram utilizados modelos de análise de 

sobrevivência de Kaplan-Meier e de Cox (modelo semiparamétrico). A análise de 

sobrevivência estuda o tempo até a ocorrência de um evento (no caso, a 

descontinuidade do AM), levando-se em consideração as censuras (casos que não 

experimentaram o evento durante o período de análise). Na análise de sobrevivência, 

estima-se a função de sobrevivência que corresponde à probabilidade de um paciente 

sobreviver (manutenção do AM) até um determinado instante de tempo. Inicialmente, 

as funções de sobrevivência foram analisadas separadamente para a classificação do 

ASSIST de cada substância (análise univariada), via modelos de análise de 

sobrevivência de Kaplan-Meier. Foram estimadas as funções de sobrevivências para 

cada nível dessas variáveis e, em seguida, comparadas, utilizando-se o teste de log-

rank (Mantel-Cox). Em seguida, para avaliar simultaneamente os efeitos de todas as 

variáveis preditoras sobre o tempo de sobrevida, foi ajustado o modelo de Cox 

(multivariado). Devido ao grande número de variáveis preditoras (classificação de 

ASSIST de cada substância) diante do tamanho da amostra, foram selecionadas para 

o modelo as variáveis significantes a 10% na análise univariada. 
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Para todos os testes estatísticos, foi adotado um nível de significância de 

5% (p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se Statistical 

Package for Social Science (SPSS), versão 20.0, e Stata 12. 
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4 RESULTADOS 

 

 

O cálculo da amostra indicou um total de 184 mães. No entanto, por 

questões organizacionais da instituição, não foi possível completar a amostra com o 

número previsto de puérperas no tempo disponível para a coleta dos dados. Assim, a 

amostra final do estudo foi composta por 108 mulheres. 

 

 

4.1 Dados sociodemográficos, obstétricos e hábitos de vida 

 

 

A idade média das mães foi de 23,7 anos (DP de 6,0). A faixa etária 

predominante foi de 20 a 29 anos (62%), indicando um grupo de mães jovens. A 

maioria era casada/amasiada (51,9%), branca (52,9%) e nasceu na Região 

Sul/Sudeste do Brasil (92,6%), conforme a Tabela 1. O maior porcentual de nível de 

escolaridade foi o Ensino Fundamental incompleto (33,3%). Identificaram-se como 

católicas 41,7% das mulheres, mas a maioria não era praticante (64; 74,4%).  
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Tabela 1. Características demográficas das mães. São Paulo (SP), 2016 

Característica  

                                  Média   (DP)  

n % 

Faixa etária   

11-19  25 23,1 

20-29                      23,7   6,0 67 62,0 

30-35 11 10,2 

≥36 5 4,6 

Estado civil   

Casada/amasiada 56 51,9 

Solteira  51 47,2 

Viúva  1 0,9 

Local de nascimento, região   

Sul/Sudeste 100 92,6 

Norte/Nordeste 7 6,5 

Centro-Oeste 1 0,9 

Etnia   

Branca  57 52,8 

Negra 43 39,8 

Índia  5 4,6 

Amarela  3 2,8 

Escolaridade   

Ensino Fundamental incompleto 36 33,3 

Ensino Fundamental completo 15 13,9 

Ensino Médio incompleto 29 26,9 

Ensino Médio completo 26 24,1 

Ensino Superior incompleto 2 1,9 

Religião   

Católica 45 41,7 

Evangélica 39 36,1 

Espírita 2 1,9 

Não tenho 22 20,4 

Praticante*   

Sim 22 25,6 

Não  64 74,4 

* Porcentual calculado sobre as mães que relataram ter religião (n=86). 
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A maioria das mulheres da amostra compartilhava o domicílio com o 

companheiro (n=58; 53,7%), morava em casa (95,4%), ou seja, não estava 

institucionalizada e não tinha atividade remunerada (n=82; 75,9%), de acordo com 

dados expostos na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Características sociodemográficas das mães. São Paulo (SP), 2016 

Característica n % 

Com quem mora   

Esposo/namorado 58 53,7 

Mãe 15 13,9 

Pais  24 22,1 

Filhos  2 1,9 

Sozinha 5 4,6 

Amiga  2 1,9 

Avós 2 1,9 

Onde mora   

Casa 103 95,4 

Instituição  5 4,6 

Atividade remunerada   

Sim  26 24,1 

Não  82 75,9 

 

Na Tabela 3, observa-se que 42,6% das mães eram primíparas. A maioria 

nunca tivera aborto (67,6%) e fizera pré-natal (87%). Daquelas que realizaram o 

acompanhamento pré-natal, 94 (64,9%) compareceram a cinco consultas ou mais; . 

13% não realizaram nenhuma consulta.  
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Tabela 3. Características gestacionais das mães. São Paulo (SP), 2016 

Característica n % 

Número de filhos   

1 46 42,6 

2-3 38 35,2 

4-5 15 13,9 

≥6 9 8,3 

Quantos partos   

1 46 42,6 

2-3 38 35,2 

4-5 15 13,9 

≥6 9 8,3 

Número de abortos   

Nenhum 73 67,6 

1 28 25,9 

2 6 5,6 

4 1 0,9 

Fez pré-natal   

Sim  94 87,0 

Não  14 13,0 

Quantas consultas*   

Nenhuma 14 13,0 

1-4  33 35,1 

5-7 33 35,1 

8-11 28 29,8 

* Porcentual calculado sobre mães que fizeram pré-natal (n=94). 

 

A maioria das mães que compuseram esta amostra era tabagista (58,3%) e 

fumava de uma dois maços de cigarro por dia (87,3%), não era etilista (57,4%), mas 

todas utilizavam drogas ilícitas (Tabela 4). As drogas mais consumidas eram maconha 

(49,1%), cocaína (27,8%) ou a associação de ambas (17,6%). A maioria (58,3%) 
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informou fazer uso de substâncias ilícitas há 2 anos ou menos. Apenas uma mulher 

confirmou consumir crack (0,9%). 

 

Tabela 4. Uso de drogas lícitas e ilícitas das mães. São Paulo (SP), 2016  

Variável  n % 

Fuma   

Sim 63 58,3 

Não  45 41,7 

Quantos cigarros por dia, maços   

1-2 55 87,3 

3-4 7 11,1 

5-6 0 0,0 

4-8 1 1,6 

Frequência de bebida alcoólica*    

Sim 46 42,6 

Diariamente 10 21,7 

Semanalmente 18 39,1 

Mensalmente  14 30,4 

Socialmente  4 8,7 

Há quanto tempo faz uso de bebida 

alcoólica, anos 

  

≤2  27 58,7 

3-5  7 15,2 

6-10  7 15,2 

11-15 5 10,9 

Substância que faz uso   

Maconha 53 49,1 

Cocaína 30 27,8 

Crack  1 0,9 

Lança-perfume 5 4,6 

Maconha e cocaína 19 17,6 

Frequência de uso de drogas ilícitas   

Diariamente 32 29,6 

Semanalmente 55 50,9 

Mensalmente  18 16,7 

Socialmente  3 2,8 

Há quanto tempo do uso de drogas 

ilícitas, anos 

  

0-2 63 58,3 

3-5 20 18,5 

6-10 16 14,8 

11-15 6 5,6 

≥16 3 2,8 
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4.2 Dados sobre uso de drogas e resultado do ASSIST 

 

 

Todas as mulheres que fizeram parte do estudo apresentaram porcentuais 

compatíveis com uso ocasional para todos os tipos de substâncias ilícitas ou ilícitas, 

de acordo com o ASSIST (Tabela 5). Entretanto, a Tabela 4 demonstra que 45,5% 

das mulheres negaram essa prática quando questionadas sobre o uso de tabaco. Os 

maiores porcentuais sugestivos de abuso foram para a maconha (42,6%) e para 

cocaína (37%). 
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Tabela 5. Categorias do Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro 
e Outras Substâncias (ASSIST) para o uso de substâncias lícitas e ilícitas das 
mães. São Paulo (SP), 2016 

Categoria (pontuação) n % 

Tabaco   

Uso ocasional (0-3) 98 90,7 

Sugestivo de abuso (4-15) 10 9,3 

Álcool   

Uso ocasional (0-3) 101 93,5 

Sugestivo de abuso (4-15) 6 5,6 

Sugestivo de dependência (16-20) 1 0,9 

Maconha   

Uso ocasional (0-3) 61 56,5 

Sugestivo de abuso (4-15) 46 42,6 

Sugestivo de dependência (16-20) 1 0,9 

Cocaína   

Uso ocasional (0-3) 63 58,4 

Sugestivo de abuso (4-15) 40 37,0 

Sugestivo de dependência (16-20) 5 4,6 

Anfetaminas   

Uso ocasional (0-3) 108 100,0 

Inalantes   

Uso ocasional (0-3) 107 99,1 

Sugestivo de abuso (4-15) 1 0,9 

Sedativos   

Uso ocasional (0-3) 107 99,1 

Sugestivo de abuso (4-15) 1 0,9 

Alucinógeno   

Uso ocasional (0-3) 108 100,0 

Opiáceos   

Uso ocasional (0-3) 108 100,0 
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4.3 Dados sobre o monitoramento do aleitamento materno e uso de drogas 

 

 

Das 108 mães que compuseram a amostra, 86 (79,6%) compareceram ao 

retorno do sétimo dia, 75 (69,4%) no retorno do 15º dia e 57 (52,7%) no 30º dia.  

No momento da alta hospitalar, as 108 (100%) mães que participaram do 

estudo estavam aleitando exclusivamente. No primeiro retorno, 22 mães não 

compareceram à consulta, ou seja, houve um missing (perda) de 20,4%. Daquelas 

que retornaram, 55 (64%) estavam em AME. Observa-se, na Tabela 6, que a maioria 

das mães que retornaram no 15º e no 30º dia manteve o AME (57,3% e 52,7%, 

respectivemente). Entretanto, o missing aumentou com a continuidade do 

monitoramento (30,6%, no 15º dia, e 47,3%, no 30º).  
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Tabela 6. Tipo de aleitamento materno durante o monitoramento. São Paulo 

(SP), 2016 

Tipo de 

aleitamento 

Dias de monitoramento 

7° 15° 30° 

n % n % n % 

AME 55 64,0 43 57,3 30 52,7 

AMCC 28 32,6 30 40,0 21 36,8 

AA 3 3,4 2 2,7 6 10,5 

Total 86 100,0 75 100,0 57 100,0 

Missing 22 20,4 33  30,6 51  47,3 

AME: aleitamento materno exclusivo; AMCC: aleitamento materno com complemento; 
AA: aleitamento artificial. 

 

O principal motivo para complementar a amamentação com leite artificial em 

todos os períodos analisados foi a internação do recém-nascido (75,7% na consulta 

do sétimo dia; 65,5% no 15º dia; e 53,9% no 30° dia), conforme a Tabela 7. O leite 

fraco foi o segundo motivo mais citado para a complementação no 30° dia (11,6%). 

Os outros motivos mais relevantes para introdução de leite artificial foram: pouco leite, 

necessidade de lazer. 
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Tabela 7. Motivo para complementar o aleitamento materno, por período 
analisado. São Paulo (SP), 2016 

Motivos 

Dias de monitoramento 

7° 15° 30° 

n % n % n % 

Recém-nascido internado no berçário 25 75,7 21 65,5 14 53,9 

Leite fraco 2 6,1 0 0,0 3 11,6 

Pouco leite 1 3,0 2 6,3 2 7,7 

Necessidade de lazer 1 3,0 2 6,3 2 7,7 

Recém-nascido sob judice 0 0,0 0 0,0 2 7,7 

Encaminhado para abrigo 0 0,0 1 3,1 1 3,8 

Chora muito  0 0,0 1 3,1 1 3,8 

Medo de amamentar por causa da 

droga 

2 6,1 2 6,3 1 3,8 

Orientação médica/baixo peso 2 6,1 3 9,4 0 0,0 

 

Todas as mães (100%) que amamentaram exclusivamente consumiam 

drogas ilícitas (maconha e cocaína) nas frequências apontadas ocasional, abuso ou 

dependência, de acordo com o ASSIST, em todos os períodos analisados (Tabela 8). 

Para maconha, 27 mães (49,1%) apresentaram resultados compatíveis com uso 

ocasional no sétimo dia, 21 (48,8%) no 15º e 13 (43,3%) no 30º dia; os valores são 

parecidos para uso abusivo: 27 (49,1%) no sétimo dia, 21 (48,8%) no 15º dia e 13 

(43,3%) no 30º dia. No caso da cocaína, 36 (65,5%) mães tiveram resultados 

compatíveis com uso ocasional no sétimo dia, 26 (60,5%) no 15º e 18 (60%) no 30º 

dia. O uso abusivo da cocaína foi verificado em 17 mães (30,9%) no sétimo dia, em 

14 (32,6%) no 15º e em dez (33,3%) no 30º dia. O uso ocasional do tabaco e do álcool 

foi observado na maioria das mães em todos os períodos analisados. 
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Tabela 8. Mães que aleitaram exclusivamente, segundo tipo de droga e avaliação do Teste de Triagem do Envolvimento com 
Álcool, Cigarro e Outras Substâncias (ASSIST), por período analisado. São Paulo (SP), 2016 

 

Frequência Tabaco Álcool Maconha Cocaína 

Dia 7 Dia 15  Dia 30 Dia 7 Dia 15  Dia 30 Dia 7 Dia 15  Dia 30 Dia 7 Dia 15  Dia 30 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Uso ocasional 49 89,1 39 90,7 28 93,3 53 96,4 40 90,0 27 90,0 27 49,1 21 48,8 16 53,4 36 65,5 26 60,5 18 60

,0 

Sugestivo de 

abuso 

6 10,9 4 9,3 2 6,7 2 3,6 2 4,7 2 6,7 27 49,1 21 48,8 13 43,3 17 30,9 14 32,6 10 33

,3 

Sugestivo de 

dependência 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,3 1 3,3 1 1,8 2 2,3 1 3,3 2 3,6 3 7,0 2 6,

7 
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A Tabela 9 apresenta os tipos de aleitamento praticado e o resultado do 

ASSIST. As mães que complementavam o AM com fórmulas lácteas, em sua maioria, 

consumiam drogas lícitas e ilícitas de maneira ocasional, excetuando-se alguns 

períodos, como a cocaína no sétimo dia (39,3%) e maconha no 30º dia (47,6%). 

Algumas mulheres identificadas como com uso abusivo para maconha também 

aleitavam de maneira complementar seus filhos no sétimo (35,7%), no 15º (33,3%) e 

no 30º (52,4%) dia, assim como aquelas que consumiam cocaína nesta intensidade, 

a saber: 57,1% no sétimo dia,43,3% no 15º e 42,9% no 30º.  
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Tabela 9. Mães por tipo de aleitamento materno, tipo de droga consumido e avaliação do Teste de Triagem do Envolvimento 
com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias (ASSIST). São Paulo (SP), 2016 

Frequência de 

uso  

Tabaco Álcool Maconha Cocaína 

AME AMCC AA AME AMCC AA AME AMCC AA AME AMCC AA 

n % n % n % n % n % n % n % N % n % n % n % n % 

7° dia                         

Uso ocasional 49 89,1 24 85,7 3 100,

0 

5

3 

96,4 2

4 

85,7 3 100,

0 

2

7 

49,1 1

8 

64,3 1 33,3 3

6 

65,5 1

1 

39,3 3 100,

0 

Sugestivo de 

abuso 

6 10,9 4 14,3 0 0,0 2 3,6 4 14,3 0 0,0 2

7 

49,1 1

0 

35,7 2 66,7 1

7 

30,9 1

6 

57,1 0 0,0 

Sugestivo de 

dependência 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0 2 3,6 1 3,6 0 0,0 

15° dia                         

Uso ocasional 39 90,7 28 93,3 2 100,

0 

4

0 

93,0 2

8 

93,3 2 100,

0 

2

1 

48,8 2

0 

66,7 1 50,0 2

6 

60,5 1

5 

50,0 1 50,0 

Sugestivo de 

abuso 

4 9,3 2 6,7 0 0,0 2 4,7 2 6,7 0 0,0 2

1 

48,8 1

0 

33,3 1 50,0 1

4 

32,6 1

3 

43,3 1 50,0 

Sugestivo de 

dependência 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,3 0 0,0 0 0,0 1 2,3 0 0,0 0 0,0 3 7,0 2 6,7 0 0,0 

30° dia                         

Uso ocasional 28 93,3 20 95,2 4 66,7 2

7 

90,0 2

0 

95,2 6 100,

0 

1

6 

53,3 1

0 

47,6 4 66,7 1

8 

60,0 1

2 

57,1 3 50,0 

Sugestivo de 

abuso 

2 6,7 1 4,8 2 33,3 2 6,7 1 4,8 0 0,0 1

3 

43,3 1

1 

52,4 2 33,3 1

0 

33,3 9 42,9 2 33,3 

Sugestivo de 

dependência 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 0 0,0 2 6,7 0 0,0 1 16,7 

 AME: aleitamento materno exclusivo; AMCC: aleitamento materno com complemento; AA: aleitamento artificial. 
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Os profissionais de enfermagem foram os que mais encaminharam as mães 

para serviço especializado em atendimento a usuários de drogas, em todos os 

períodos analisados (95,4%, 91,8% e 89,3%, respectivamente, no sétimo, 15° e 30° 

dias), conforme demonstrado na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Profissionais que encaminharam as mães para serviço de tratamento 
de dependentes químicos, por período analisado. São Paulo (SP), 2016 

Profissional que encaminhou  

Dia de monitoramento 

7º 15º 30º 

n % n % n % 

Enfermagem 82 95,4 67 91,8 50 89,3 

Amigo/familiar 2 2,3 5 6,9 3 5,3 

Serviço social 2 2,3 1 1,3 2 3,6 

Iniciativa própria 0 0,0 0 0,0 1 1,8 

 

No sétimo dia de monitoramento das 86 mães que compareceram à consulta 

de retorno, 11 (12,7%) delas já estavam em acompanhamento em serviço 

especializado no atendimento ao usuários de drogas; no 15º dia, nove (12,3%) 

estavam em atendimento e, no 30º dia, seis (10,7%) recebiam atendimento 

especializado voltado ao usuário de drogas.  

Na Tabela 11, estão apresentados os motivos alegados pelas mães que 

foram encaminhadas ao serviço especializado, mas não o realizaram. 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Motivo para não acompanhamento em serviço especializado para 
dependentes químicos, por período analisado. São Paulo (SP), 2016 
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Motivos para o não acompanhamento 

Dia de monitoramento 

7º 

(n= 75) 

15º 

(n=64) 

30º 

(n=50) 

n % n % n % 

Não quero/preciso/não sou viciada 52 69,3 44 68,8 36 72,0 

Ocupada 5 6,7 7 11,0 5 10,0 

Sei me controlar 4 5,4 2 3,1 3 6,0 

Aguardando consulta 3 4,0 6 9,3 3 6,0 

Perdeu a consulta 5 6,7 4 6,3 1 2,0 

Aguardando agendamento 5 6,7 1 1,5 2 4,0 

Não foi encaminhada 1 1,2 0 0,0 0 0,0 

 

A maioria das mulheres encaminhadas para acompanhamento em serviço 

especializado para dependentes químicos que não aderiram ao tratamento alegou 

como motivo principal não querer o acompanhamento, não precisar ou não se 

reconhecer como viciada. 

 

 

4.4 Associação entre tempo de aleitamento e resultado do ASSIST 

 

 

A Tabela 12 apresenta dados sobre aleitamento dos 89 bebês (existiam 

gemelares) das 86 mães iniciais que compareceram às consultas. Na análise, foram 

considerados o AME e o AM com complemento.  

 

 

 

Tabela 12. Classificação, segundo o Teste de Triagem do Envolvimento com 
Álcool, Cigarro e Outras Substâncias (ASSIST), para tabaco, álcool, maconha e 
cocaína. São Paulo (SP), 2016 
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Droga (pontuação) n % 

Tabaco 89 100,0 

Não faz uso 75 84,3 

Uso ocasional (1-3) 2 2,2 

Sugestivo de abuso (4-15) 12 13,5 

Álcool 89 100,0 

Não faz uso 81 91,0 

Uso ocasional (1-3) 1 1,1 

Sugestivo de abuso (4-15) 6 6,7 

Sugestivo de dependência (16-22) 1 1,1 

Maconha 89 100,0 

Não faz uso 32 36,0 

Uso ocasional (1-3) 20 22,5 

Sugestivo de abuso (4-15) 36 40,4 

Sugestivo de dependência (16-22) 1 1,1 

Cocaína 89 100,0 

Não faz uso 43 48,3 

Uso ocasional (1-3) 3 3,4 

Sugestivo de abuso (4-15) 38 42,7 

Sugestivo de dependência (16-22) 5 5,6 

 

Em pouco mais de 40,0% das mães, o consumo de drogas foi classificado 

como sugestivo de abuso de maconha (40,4%) ou cocaína (42,7%). Para tabaco e 

álcool, as porcentagens sugestiva de abuso foram, respectivamente, 13,5% e 6,7%. 

Até o 30° dia, foram observados nove casos de descontinuidade de AM. 

Dentre esses nove casos, três, duas e quatro mães deixaram de continuar o AM, 

respectivamente, no sétimo, 15° e 30° dia. No sétimo dia, 66,7% das mães que 

descontinuaram a amamentação faziam uso das quatro substâncias (Tabela 13). Nos 

demais momentos de avaliação, todas as mulheres que descontinuaram a 

amamentação faziam uso das quatro substâncias. 
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Tabela 13. Casos, eventos (descontinuidade do aleitamento materno) e 
censuras, por total e resultado do Teste de Triagem do Envolvimento com 
Álcool, Cigarro e Outras Substâncias (ASSIST). São Paulo (SP), 2016 

ASSIST N Evento 
Censuras 

n % 

Total 89 9 80 89,9 

Tabaco         

Não faz uso 75 6 69 92,0 

Uso ocasional (1-3) 2 0 2 100,0 

Sugestivo de abuso (4-15) 12 3 9 75,0 

Álcool         

Não faz uso 81 8 73 90,1 

Uso ocasional (1-3) 1 0 1 100,0 

Sugestivo de abuso (4-15) 6 0 6 100,0 

Sugestivo de dependência (16-22) 1 1 0 0,0 

Maconha         

Não faz uso 32 5 27 84,4 

Uso ocasional (1-3) 20 1 19 95,0 

Sugestivo de abuso (4-15) 36 3 33 91,7 

Sugestivo de dependência (16-22) 1 0 1 100,0 

Cocaína         

Não faz uso 43 2 41 95,3 

Uso ocasional (1-3) 3 0 3 100,0 

Sugestivo de abuso (4-15) 38 5 33 86,8 

Sugestivo de dependência (16-22) 5 2 3 60,0 

 

De acordo com a Tabela 14, não se verificaram funções de sobrevivência 

distintas entre níveis da classificação do ASSIST para tabaco (p=0,083), álcool 

(p=0,092), maconha (p=0,645) e cocaína (p=0,167), ou seja, não houve diferença 

significativa na comparação dos níveis de classificação do ASSIST para as todas as 

drogas analisadas. As estimativas de probabilidades (EP) acumuladas de 

continuidade no AM (exclusivo ou com complemento) aos sétimo, 15° e 30° dias 

foram, respectivamente, de: 96,6% (EP=1,9%), 94,1% (EP=2,6%) e 87,5% 

(EP=24,1%).  
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Tabela 14. Classificação do Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, 
Cigarro e Outras Substâncias (ASSIST) para tabaco, álcool, maconha e cocaína, 
segundo resultados da análise de sobrevivência de Kaplan-Meier. São Paulo (SP), 

2016 
ASSIST % acumulada de sobrevida  Valor 

de p 7° dia 15° dia 30° dia 

Total 96,6±1,9 94,1±2,6 87,1±4,1 - 

Tabaco       0,083 

Não faz uso 97,3±1,9 94,4±2,7 90,4±3,8   

Uso ocasional (1-3) 1,0 (-) 1,0 (-) 1,0 (-)   

Sugestivo de abuso (4-15) 91,7±8,0 91,7±8,0 55,0±20,6   

Álcool       0,092 

Não faz uso 96,3±2,1 93,5±2,8 87,9±4,1   

Uso ocasional (1-3) 1,0 (-) 1,0 (-) 1,0 (-)   

Sugestivo de abuso (4-15) 1,0 (-) 1,0 (-) 1,0 (-)   

Sugestivo de dependência (16-22) 1,0 (-) 1,0 (-) 0,0 (-)   

Maconha       0,645 

Não faz uso 96,9±3,1 93,6±4,3 78,9±8,6   

Uso ocasional (1-3) 1,0 (-) 93,8±6,1 93,8±6,1   

Sugestivo de abuso (4-15) 1,0 (-) 1,0 (-) 1,0 (-)   

Sugestivo de dependência (16-22) 94,4 ± 3,8 94,4 ± 3,8 90,3±5,4   

Cocaína       0,167 

Não faz uso 97,7±2,3 94,9±3,5 94,9±3,5   

Uso ocasional (1-3) 1,0 (-) 1,0 (-) 1,0 (-)   

Sugestivo de abuso (4-15) 94,7±3,6 92,0±4,5 84,6±6,5   

Sugestivo de dependência (16-22) 1,0 (-) 1,0 (-) 50,0±25,0   

Função de sobrevivência acumulada ± estimativa de probabilidade. Valor de p: nível 
descritivo do teste de log-rank (Mantel-Cox). 
 

A Tabela 15 apresenta o modelo de regressão de Cox tendo como variáveis 

preditoras as classificações do ASSIST para tabaco e álcool (significantes a 10% na 

análise univariada). No modelo de Cox, a função de sobrevivência é expressa em 
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função do risco (hazard function), e a interpretação do modelo é realizada na forma 

de razão das funções de riscos.  

 

Tabela 15. Modelo de regressão de Cox multivariada. São Paulo (SP), 2016 

ASSIST  

Razão de riscos 

(IC95%) 

Valor 

de p 

Tabaco     

Não faz uso (referência) 1,00 - 

Uso ocasional (1-3) 0,00 (-) 0,995 

Sugestivo de abuso (4-15) 6,64 (1,59 - 27,83) 0,010 

Álcool     

Não faz uso (referência) 1,00 - 

Uso ocasional (1-3) 0,00 (-) 0,998 

Sugestivo de abuso (4-15) 0,00 (-) 0,991 

Sugestivo de dependência (16-22) 11,01 (1,28 - 94,68) 0,029 

n=89 casos, dos quais 80 foram censuras. (-) Não foi possível estimar o IC95% por 
falta de precisão. ASSIST: Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e 
Outras Substâncias; IC95%: intervalo de confiança de 95%.  

 

No modelo final, permaneceram significativas as classificações do ASSIST 

“sugestivo de abuso” (p=0,010) para tabaco e “sugestivo de dependência” (p=0,029) 

para álcool. O uso ocasional de tabaco não foi significante (p=0,995), apontando 

comportamento similar ao do não uso de álcool. De forma similar, não foram 

significativos os usos ocasional e sugestivo de abuso de álcool. Por outro lado, 

verificou-se que mães com sugestivo de abuso tabaco tiveram 6,6 vezes mais riscos 

de descontinuarem o AM do que aquelas que não fizeram uso de tabaco. Além disso, 

as mães com sugestivo de abuso de álcool tiveram 11,0 vezes mais risco de 

descontinuarem o AM em relação àquelas que não fizeram uso de álcool.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Dados sociodemográficos, obstétricos e hábitos de vida 

 

 

Estudos que apontam resultados dos efeitos de drogas ilícitas em recém-

nascidos amamentados por suas mães são escassos. A maioria dos artigos refere-se 

aos efeitos das drogas consumidas pelas mães durante a gestação. Assim, para 

comparações gerais, são utilizadas aqui publicações com mulheres que fizeram uso 

de drogas ilícitas na gestação.  

Os dados do presente estudo mostraram que a maioria das puérperas tinha 

idade entre 20 e 29 anos, era branca, casada/amasiada, com predomínio do Ensino 

Fundamental incompleto, católica, mas não praticante, e sem atividade remunerada.  

Alguns estudos 6,16,36,77-82 realizados com mulheres usuárias de drogas 

identificaram, como nesta pesquisa, que as usuárias eram jovens. Estudo realizado 

no Nepal com 46 mil pessoas usuários de drogas referiu que a maioria (91%) é do 

sexo feminino, com média de idade de 28,7 anos 77. Já trabalho 47 desenvolvido em 

uma maternidade do Ceará com puérperas usuárias de drogas lícitas e ilícitas 

encontrou média de idade de 20,6 anos e variação de idade entre 15 e 28 anos. O 

grau de escolaridade, nesse estudo, assim como no presente, é baixo, uma vez que 

apenas duas mulheres tinham Ensino Fundamental completo e o restante não 

completara o Ensino Fundamental. 

Nos Estados Unidos 83, estudo que comparou mães dependentes e não 

dependentes apresentou resultados semelhantes ao do presente estudo para idade, 

etnia e nível de escolaridade. As mães também são jovens, brancas (37,7%) e com 

nível educacional baixo (45,8%), mas 56,4% não têm parceiro, o que deste estudo, no 

qual a maioria das mulheres tinha companheiro. 
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Em contrapartida, estudo realizado em dois hospitais brasileiros, que 

comparou os dados sociodemográficos de mães usuárias ou não de crack, apontou 

resultados que divergem do estudo atual. Os hospitais estudados eram referência 

para o atendimento pré-natal de alto risco na cidade de Porto Alegre (RS) e, neles, a 

maioria das mulheres não tem parceiro, pertence a um nível socioeconômico mais 

baixo e é negra 84. 

No estudo atual, a maioria das mulheres referiu ser católica, mas não 

praticante. Pesquisa 85 realizada com estudantes identificou relação entre religião e 

consumo de drogas, ou seja, a ausência de prática religiosa (mais de uma vez por 

mês) está associada a maior chance de uso abusivo de álcool.  

Quanto à atividade remunerada, a maioria das mães referiu não ter atividade 

que lhes trouxesse renda. Pesquisa 86 com usuárias de drogas confirmou esses 

dados: 93,8% não fazem parte do mercado de trabalho. 

A maioria das mães que integraram a amostra deste estudo era 

primigesta/primípara, nunca abortou e realizou cinco consultas ou mais de pré-natal; 

13% não realizaram nenhuma consulta. Estudos realizados no Brasil apontaram 

resultados diferentes dos identificados nesta pesquisa. Em um deles 87, as primigestas 

eram 48,1% e, em outro 88, 67% eram multigesta. Em relação ao comparecimento às 

consultas, estudos australianos identificaram que mulheres dependentes 

comparecem a menos consultas de pré-natal 89, e que as que realizam o 

acompanhamento se encontram em idade gestacional avançada 90.  

A maioria das mulheres referiu fumar entre um e dois maços de cigarros 

por dia e não fazer uso de bebida alcoólica, mas todas alegaram consumir substâncias 

ilícitas, sendo a maconha a de primeira escolha, seguida pela cocaína. Estudos 

internacionais 90-93
 apontaram o uso de tabaco e álcool pelas mulheres durante a 

gestação e após o parto. Um deles, realizado na Itália e que acompanhou as mulheres 

na gravidez, parto e pós-parto, identificou que as mulheres que fumam na gravidez 

têm maior tendência de voltarem a fumar após o parto, e que fumar durante e após a 

gravidez é mais provável entre as mulheres de nível escolar baixo, que não 

frequentam as aulas de pré-natal e que trabalham. Essas mulheres também 

amamentam por menos tempo 92. 
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 os Estados Unidos, estudo 93 sobre o uso de álcool e tabaco durante a 

gravidez advertiu sobre resultados adversos no nascimento, incluindo baixo peso ao 

nascer e anomalias congênitas, bem como a morte fetal e infantil. O uso de drogas 

ilícitas e abuso de substâncias lícitas permanece um problema significativo entre as 

mulheres em idade fértil 94.  

Em relação ao abuso de drogas, estudo desenvolvido em uma unidade de 

saúde da APS que entrevistou 11 mães usuárias constatou que a maioria fazia uso 

de álcool, maconha, cocaína e crack; era jovem; mãe solteira e morava com os pais 

82. 

Neste estudo, a droga de consumo mais referida pelas mulheres foi a 

maconha. Pesquisa que comparou mães grávidas usuárias ou não identificou 

resultado diferente, uma vez que a droga mais apontada pelas dependentes químicas 

foi o crack 84. Outro estudo com gestantes realizado em Baltimore, Estados Unidos, 

identificou que 37,1% fumam maconha, 36,1% injetam-se com heroína e 67,0% 

fumam crack 95. 

 No Alasca, o porcentual de mulheres nativas que consomem maconha é de 

11%, enquanto nas mulheres brancas é de 5,8% 96.  

 

 

5.2 Resultados do ASSIST 

 

 

Os resultados da aplicação do ASSIST possibilitaram verificar que a maioria 

das mães teve escores compatíveis com o uso ocasional para todas as drogas lícitas 

ou ilícitas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, anfetaminas, inalantes, sedativos, 

alucinógenos e opiáceos). As drogas que apresentaram porcentuais maiores para uso 

sugestivo de abuso foram a maconha (46; 42,6%) e a cocaína (40; 37%).  

Estudo 97 de revisão elaborado sobre o ASSIST identificou que este 

instrumento tem a maior prevalência de utilização como investigador de envolvimento 
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com drogas lícitas e ilícitas, e destacou sua importância, pois que ele possibilita 

estabelecer níveis de intervenção, de breve a um tratamento intensivo, de acordo com 

a pontuação obtida em sua aplicação. 

Considerado aplicável em pacientes de serviços de Atenção Primária e 

Secundária à saúde 74, esse instrumento oferece informações sobre o risco específico 

para certas drogas lícitas e ilícitas, que podem ser utilizadas como guia para 

intervenções clínicas 98. 

Os estudos identificados 84,99 que aplicaram o ASSIST como instrumento 

para aferir o nível de dependência de drogas não apresentam os resultados como no 

estudo atual, que identificou os níveis de dependência em ocasional, sugestivo de 

abuso e sugestivo de dependência, mas de acordo com os escores encontrados no 

ASSIST, o que dificulta a comparação dos dados.  

Um estudo 100 multicêntrico realizado no Brasil, que utilizou o ASSIST como 

instrumento, apontou que a droga mais frequentemente usada é o álcool, seguida da 

cocaína/crack e da maconha. Há dificuldade em comparar dados como os da pesquisa 

em questão, uma vez que os resultados não estão expressos por nível de 

dependência. Se considerado o uso sugestivo de abuso na presente pesquisa, a 

droga com maior porcentual foi a maconha, seguida da cocaína. 

Pesquisa 74 realizada em uma clínica de atendimento psicológico que utilizou 

o ASSIST na avaliação da dependência de homens e mulheres identificou que 70% 

dos participantes fazem uso ocasional de tabaco e, em relação ao álcool, 22,5% fazem 

uso abusivo, 57,5% fazem uso ocasional e 35%, abusivo. Em relação aos demais tipos 

de drogas (maconha, cocaína, estimulantes, inalantes, hipnóticos, alucinógenos e 

opioides), não foi identificado nem uso abusivo nem dependência, dados que diferem 

do presente estudo. 

Em relação ao objeto de estudo atual, ou seja, as drogas ilícitas e o AM, há 

evidências de que a assistência pré-natal reduz os efeitos negativos do uso de 

substâncias psicoativas durante a gravidez, e de que as altas taxas da não 

identificação das grávidas usuárias pode estar relacionada à falta de investigação dos 

profissionais 75.  
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O ASSIST parece reunir características que possibilitam sua aplicação na 

APS. Os serviços de saúde instalados em áreas de vulnerabilidade para drogas 

poderiam incorporar a aplicação desse instrumento no pré-natal de modo a 

identificarem usuárias e a realizarem intervenções de acordo com o grau de 

dependência identificado, o que representaria um ganho para a saúde da mãe e da 

criança. 

 

 

5.3 Dados sobre o monitoramento do aleitamento materno e uso de drogas 

 

 

No momento da alta hospitalar, 100% das mães que participaram do estudo 

estavam aleitando exclusivamente. No final do monitoramento no 30º dia, das mães 

que iniciaram o monitoramento em AME (55), 30 (54,5%) mantinham o AME. A média 

de AME foi de 28,8 dias. O principal motivo para complementar o AM foi a internação 

do bebê (75,7%, 65,5% e 53,9% no sétimo, 15° e 30º dia, respectivamente) seguido 

do leite fraco (6,1% e 11,6%, no sétimo e 30º dia, respectivamente). Durante o 

monitoramento, observou-se que as mães que mantiveram o AME continuaram a 

consumir todos os tipos de drogas em diferentes intensidades. A maioria das mães foi 

encaminhada para serviço de acompanhamento para dependente de drogas pela 

enfermagem, mas não procurou o serviço, alegando que não queria/precisava/ou não 

era viciada.  

Estudos 101,102 sobre AM realizados com mães não usuárias de drogas 

apontaram que, de modo geral, na alta hospitalar as mães praticam o AME, mas 

pesquisas de coorte, que realizaram seguimento para verificar o desfecho do AM, 

indicaram que há declínio no número de crianças aleitadas exclusivamente, como 

ocorreu no estudo atual. Um dos trabalhos 102 que acompanhou as mães em 

aleitamento por 60 dias identificou que, no 30º dia, 84% se mantêm em AME e, no 60º 

dia, há um declínio deste porcentual para 79%. Estudo 103 que monitorou o AM por 

180 dias encontrou valores menores de abandono do AME: no 30º dia, 92,9% das 
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mães mantêm o AME e, no 180º dia, 95,8% ainda aleitam as crianças sem completar 

o leite materno. O fato de este hospital ter o selo de Hospital Amigo da Criança pode 

ter influenciado no bom resultado do AME. 

Estudo 103 elaborado em Michigan, que incluiu tanto as comunidades 

urbanas quanto rurais, referiu que, na alta hospitalar, 75,3% das mães praticam a 

amamentação, mas, 2 semanas após o parto, 12,5% suspendem a amamentação.  

Estudo12 que analisou a prevalência do AME após a implantação da Rede 

Amamenta Brasil identificou prevalência de 33,2%. Já a pesquisa nacional109 sobre 

AM encontrou prevalência de 41% de AME de crianças de zero a 6 meses, além de 

mediana de 54,1 dias − neste estudo, a média foi de 28,8 dias. Ressalta-se, 

entretanto, que o monitoramento, no estudo atual, foi de 30 dias, o que pode ser 

considerado uma limitação da pesquisa. O ideal para avaliar o desfecho do AME seria 

manter o monitoramento até os 6 meses da criança, período determinado para 

manutenção do AME; deve-se, porém, ressaltar a dificuldade de estudar o AM nessa 

população. 

Durante o monitoramento, percebeu-se que as mães eram arredias, 

referiram sentir que eram tratadas pelos profissionais de modo diferente das outras 

mães, o que talvez justificasse o missing (perdas) na continuidade do monitoramento. 

Gestantes e puérperas usuárias de drogas são muito discriminadas 72. 

 No final do monitoramento, identificou-se perda de 33,7% das mães que 

iniciaram o acompanhamento. Estudo103 que monitorou o AM até o 180° dia teve uma 

perda de apenas 7,2% das mães no 30º dia, mas, no 180º dia, a perda chegara a 

66,3%. 

A impressão de leite fraco é um dos motivos mais alegados pelas mães para 

complementarem o leite materno com fórmulas lácteas e, neste estudo, não foi 

diferente. Estudos 102,103 sobre amamentação apresentam resultados semelhantes. 

Em um deles 102, o percentual de mães que mencionam o leite fraco como motivo de 

complementação chega a 40%. Em outro 103, este motivo é referido por 39,2% das 

mães. Em pesquisa 104 com mães da área urbana e rural, os motivos não foram 

diferentes: as razões mais alegadas para a interrupção do AM foram o leite secar e o 

bebê preferir a mamadeira.  
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Esses dados sugerem que as mães não estão adequadamente preparadas 

para a amamentação. As orientações sobre o manejo do AM devem ser iniciadas no 

pré-natal, e ter continuidade durante a internação e em acompanhamento 

ambulatorial, após a alta, para se atingir sucesso no processo de aleitar. Em mães 

usuárias, o acompanhamento deve ser mais frequente e mais próximo, dado os riscos 

de dificuldades no correto manejo do AM, assim como na manutenção com consumo 

de drogas. 

No que se refere à não adesão ao tratamento, usuários de drogas ilícitas têm 

dificuldade em aderir ao tratamento. Ao se analisarem que analisou os motivos que 

interferem na adesão ao tratamento dos dependentes químicos, são identificados 

fatores intrínsecos e extrínsecos 105. Entre os intrínsecos, está a motivação, ou seja, 

o dependente precisa querer; no estudo atual, pela resposta majoritariamente 

identificada, as mães não estavam motivadas ao tratamento. O tipo de substância 

psicoativa utilizada também influencia na adesão. Usuários de múltiplas drogas têm 

maior dificuldade em aderir ao tratamento105.  

A família é fundamental na adesão às consultas. Quando ela é disponível, 

influencia positivamente no tratamento; em contrapartida, a falta de envolvimento, por 

diferentes motivos, favorece a baixa manutenção do tratamento104,105
.
 Neste estudo, 

as mães eram usuárias de múltiplas drogas e em diferentes níveis de uso, e poucos 

familiares foram mencionados por elas como incentivadores na procura de ajuda. 

 

 

 

 

 

5.4 Associação entre tempo de aleitamento e ASSIST 
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Das análises realizadas até o 30º dia, nove mães interromperam o AM no 

sétimo dia, e 66,7% das mães interromperam o AM nos demais momentos de 

avaliação. Todas as mulheres usavam substâncias. 

A associação entre a manutenção do AM e o nível de dependência de 

drogas, estimado pelos resultados do ASSIST, demonstrou que as mães com uso 

sugestivo de abuso de tabaco tinham 6,6 vezes mais risco de descontinuar o AM, e 

aquelas com uso sugestivo de abuso para álcool, 11 vezes mais chances de 

abandonar o AM. Esta relação, no caso da maconha e da cocaína, não pôde ser 

realizada, pelo número insuficiente de abandono do AM nestas mães (ausência) no 

período de tempo de monitoramento do AM (30 dias), o que representa uma limitação 

do estudo. 

Estudo 90 realizado na Austrália, que analisou resultados de crianças 

expostas à anfetamina durante a gestação, identificou que as mães que consumiam 

drogas foram significativamente menos suscetíveis a amamentar do que as que não 

consumiam drogas (27,0% e 41,6%, respectivamente).  

Os resultados do presente estudo não possibilitam realizar a associação do 

tempo de manutenção do AM com o uso de maconha e cocaína, mas demonstra 

chances de as mães desistirem de amamentar seus filhos quando consomem tabaco 

e álcool. Assim, com base nestes dados e da literatura 90, pode-se inferir que as mães 

com drogadição mantêm por menos tempo o AM.  

Os resultados permitem afirmar ainda que as mães que utilizam diferentes 

tipos de drogas amamentam seus filhos. Durante o monitoramento, elas afirmaram 

manter contato com as drogas; das que compareceram no sétimo dia (86 mulheres), 

14% consumiram algum tipo de droga; no 15° e no 30º dias, os porcentuais 

aumentaram para 32,9% e 40,3%, respectivamente, sugerindo que as mães não 

abandonaram o vício, e que aquelas que inicialmente diminuíram o uso tenderam a 

recair.  

Algumas publicações 61,106,107 afirmam não haver evidências suficientes para 

recomendar a suspensão do AM nessas situações, embora haja demonstração de 

que, mesmo em pequena porcentagem, o leite materno pode conter a droga 

consumida pela mãe e, dessa forma, expor a criança a tais substâncias 107,108.  
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A opinião dos autores deste estudo e entre as agências reguladoras de 

saúde divergem quanto ao AM em mães usuárias de droga ilícitas. Estudo de revisão 

109 sobre mães que consomem crack/cocaína enfocou que a amamentação e o 

cuidado dos recém-nascidos de nutrizes dependentes destas drogas são aspectos 

que devem ser conduzidos com muito cuidado. O artigo destaca ainda que o Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre não recomenda o AM para essas mães. 

Essa orientação difere da veiculada no hospital onde o estudo foi realizado, 

que não tinha, em seu protocolo, essa proibição, ou seja, as mães, mesmo 

consumindo drogas, eram incentivadas a amamentar, orientadas quanto aos riscos e 

encaminhadas a serviço para acompanhamento de dependentes químicos. Estas 

mães eram orientadas também a retornarem ao ambulatório de aleitamento, mas não 

havia atendimento especial direcionado a elas, por conta de sua condição, e nem 

controle da continuidade do consumo de drogas, do AM e da adesão ao tratamento 

antidrogas. 

Os autores29,38,50,52,64,65 que defendem a manutenção do AM são cautelosos 

em recomendar que uma avaliação individual do risco-benefício deve ser levada a 

efeito para a indicação da manutenção da amamentação, mas nem sempre a equipe 

dos serviços de saúde está preparada para tal avaliação. 

Para usuárias de drogas ilícitas de consumo pesado, o aleitamento deveria 

ser evitado nas primeiras 24 horas após o último consumo de cocaína ou crack, 

podendo amamentar após 24 horas, se não continuar a consumir. Quando a mãe não 

consome grandes quantidades de droga, os benefícios do AM compensam correr o 

risco de um prejuízo menor pela passagem da droga pelo leite. O consumo pesado 

de qualquer um dos derivados da coca, se mantido após o parto, contraindica a 

amamentação 50,52.  

Considera-se importante a detecção de mães usuárias ainda no pré-natal, 

para que uma atenção adequada seja efetivada. Esta ideia ganha força82, pois faltam 

estratégias para identificar o uso de drogas por gestantes, assim como faltam 

parcerias, no que se refere à referência e à contrarreferência.  
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6 CONCLUSÃO  

 

 

As mães usuárias de drogas lícitas ou ilícitas amamentaram seus filhos. A 

maioria delas que continuou o acompanhamento após o parto manteve o aleitamento 

materno exclusivo. 

A maioria das mulheres teve escores do ASSIST compatíveis com uso 

ocasional para todas as drogas analisadas e com uso sugestivo de abuso para 

maconha e cocaína.  

O uso de tabaco e álcool foram fatores de risco para o abandono do 

aleitamento materno e, embora não tenha sido possível estabelecer essa relação com 

as drogas ilícitas analisadas, por uma limitação da amostra, possivelmente o consumo 

de drogas, como maconha e cocaína, também representa risco de descontinuidade 

para o aleitamento materno.  
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8 APÊNDICES 

 

 

8.1 Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que recebi orientação verbal sobre a pesquisa: Desfecho do 

aleitamento materno em mulheres usuárias de drogas ilícitas com o objetivo 

conhecer o desfecho do aleitamento materno em mães usuárias de drogas ilícitas. 

Estou ciente de minha participação em responder um questionário, de 

aproximadamente 40 minutos no total e com monitoramento do aleitamento materno 

no sétimo, 15º e 30º dia após o nascimento do bebê e alta hospitalar para avaliar, em 

cada encontro, a idade do bebê, o peso e a estatura, o tipo de aleitamento, se utilizou 

drogas ilícitas antes, durante ou depois do aleitamento e se teve alguma dificuldade 

no processo aleitar. Entendo que a minha assinatura neste documento, por livre e 

espontânea vontade, significa que concordo em agir como participante desta 

pesquisa. Estou ciente de que a pesquisadora manterá os meus dados pessoais em 

sigilo, mas os resultados gerais poderão ser publicados em periódicos científicos. 

Fui orientada que poderia desistir ou recusar da minha participação nesta 

pesquisa a qualquer momento, sem risco de qualquer prejuízo. Fui orientada que a 

pesquisadora ficará a disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas durante 

minha participação respondendo os questionários. O risco para minha pessoa como 

participante desta pesquisa é mínimo. 

Qualquer dúvida, questão, esclarecimento ou reclamação sobre os 

aspectos éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato com: Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Santa Marcelina – Itaquera – São Paulo. 
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Autorização 

Eu,         depois das 

orientações recebidas, dou meu consentimento para participar do estudo, realizado 

por Silmara de Fátima Teixeira Ribeiro, aluna de mestrado da Universidade 

Guarulhos. 

 

Assinatura da participante:______________________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora:_____________________________________________ 

 

Data:___/___/___ 

 

Qualquer dúvida entrar em contato com: Silmara de Fátima Teixeira 

Ribeiro: (11) 7902-4817 ou 2563-6304 ou e-mail: silmaraftr@hotmail.com 

(pesquisadora responsável).  

Profa. Dra. Rosa Áurea Quintella Fernandes: fernands@uol.com.br 

(orientadora responsável pelo projeto de pesquisa).  
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8.2 Apêndice B - Dados sociodemográficos  

 

Dados sociodemográficos 

1. Iniciais:                     2. Data:                         3. Número: 

4.Estado civil: (    ) 1. solteira (    ) 2. casada (    ) 3. viúva (    ) 4. separada 

5. Data de nascimento:___/___/___       Local de nascimento: 

6.Etnia: (    ) 1. branca (    ) 2. negra (    ) 3. índia (    ) 4. amarela 

7. Escolaridade: última série concluída: 

8. Religião: (    ) 1. católica (    ) 2. evangélica (    ) 3. espírita (    ) 4. outra 

religião (    ) 5. não tenho 

8a. Praticante (    ) 1. sim (    ) 2. não 

9. Número de filhos:                     9a. Idade dos filhos: 

10. Com quem mora;.......................................  

10a. Onde mora (    ) 1. casa (    ) 2. instituição (    ) 3. rua (    ) 4. outro 

10b. Qual .............................................................. 

12. Exerce atividade remunerada: (    ) 1. sim (    ) 2. não 12a. Qual? 

DADOS OBSTÉTRICOS 

13. Quantas gestações:             Partos:                abortos: 

14. Fez pré-natal: (    ) 1. sim (    ) 2. não 

14a. Quantas consultas (verificar no cartão da gestante) ........................ 

HABITOS DE VIDA 

15. Você fuma: (    ) 1. sim) (    ) 2. não  

15a. Se sim, quantos cigarros por dia: 

16. Faz uso de bebida alcoólica: (    ) 1. sim (    ) 2. não 

16a. Se sim, com qual frequência ...................................16b. Há quanto tempo  

17. Faz uso de alguma outra substância: (    ) 1. sim (    ) 2. não    

17a. Se sim, qual:                   

17b. Com que frequência:            17c. Há quanto tempo....................... 
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8.3 Apêndice C - Monitoramento do aleitamento 

 

1º ENCONTRO  

Data:  

___/___/____ 

Idade do bebê em 

dias: _________ 

Peso: _________ 

Estatura: _______ 

Tipo de aleitamento praticado: 1. AE (    ) 2. AMCC (    ) 3. AA (    ) 

Utilizou drogas durante o período de amamentação: 1. sim (    ) 2. 

não (    ) 

Quando: 1 Antes de amamentar (    ) 2. Depois de amamentar (    ) 

3 Não parei(    ) 

Se AMCC ou AA 

Por que introduziu outro tipo de leite? _______________________ 

Quem orientou? (    ) 1 médico (    ) 2 enfermagem (    )  

3 familiares/amigos (    ) 4 iniciativa própria 

2º ENCONTRO  

Data:  

___/___/____ 

Idade do bebê em 

dias: _________ 

Peso: _________ 

Estatura: _______ 

Tipo de aleitamento praticado: 1. AE (    ) 2. AMCC (    ) 3. AA (    ) 

Utilizou drogas durante o período de amamentação: 1. sim (    ) 2. 

não (    ) 

Quando: 1 Antes de amamentar (    ) 2. Depois de amamentar (    ) 

3 Não parei(    ) 

Se AMCC ou AA 

Por que introduziu outro tipo de leite? _______________________ 

Quem orientou? (    ) 1 médico (    ) 2 enfermagem (    )  

3 familiares/amigos (    ) 4 iniciativa própria 

3º ENCONTRO  

Data:  

___/___/____ 

Tipo de aleitamento praticado: 1. AE (    ) 2. AMCC (    ) 3. AA (    ) 

Utilizou drogas durante o período de amamentação: 1. sim (    ) 2. 

não (    ) 
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Idade do bebê em 

dias: _________ 

Peso: _________ 

Estatura: _______ 

Quando: 1 Antes de amamentar (    ) 2. Depois de amamentar (    ) 

3 Não parei(    ) 

Se AMCC ou AA 

Por que introduziu outro tipo de leite? _______________________ 

Quem orientou? (    ) 1 médico (    ) 2 enfermagem (    )  

3 familiares/amigos (    ) 4 iniciativa própria 

 

AE: aleitamento exclusivo; AMCC: aleitamento materno com 

complemento; AA: aleitamento artificial. 
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9 ANEXOS 

 

 

9.1 Anexo A - ASSIST 2.0 

 

 

ASSIST 2.0 

Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test  (Teste de 

Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias) 

1 – Na sua vida, qual (is) dessas substâncias você já usou? 

(somente uso não médico) 

Não Sim 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de 

corda) 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, destilados como pinga, 

uísque, vodka, vermutes) 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe)  

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem)  

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites)  

f. Inalantes (cola de sapateiro, cheirinho-da-loló, tinta, gasolina, 

éter, lança-perfume, benzina)  

g. Hipnóticos/sedativos (remédios para dormir: diazepam, 

lorazepan, lorax, dienpax, rohypnol) 

h. Drogas alucinógenas (como LSD, ácido, chá de lírio, 

cogumelos)  

i. Opioides (heroína, morfina, metadona, codeína) 

j. Outras, especificar:__________________________ 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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2 – Durante os 

3 últimos 

meses, com 

que frequência 

você utilizou 

essa(s) 

substância(s) 

que 

mencionou? 

(Primeira 

droga, depois a 

segunda droga 

etc.) 

Nunc

a 

1 ou 

2 

 

veze

s 

Mensalmente Semanalmente Diariament

e ou quase 

todo dia 

a. Derivados do 

tabaco (cigarros, 

charuto, 

cachimbo, fumo 

de corda)  

b. Bebidas 

alcoólicas 

(cerveja, vinho, 

destilados como 

pinga, uísque, 

vodka, 

vermutes) 

c. Maconha 

(baseado, erva, 

haxixe)  

d. Cocaína, 

crack (pó, pedra, 

branquinha, 

nuvem) 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 
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e. Estimulantes 

como 

anfetaminas ou 

ecstasy 

(bolinhas, 

rebites) 

f. Inalantes (cola 

de sapateiro, 

cheirinho-da-

loló, tinta, 

gasolina, éter, 

lança-perfume, 

benzina) 

g. 

Hipnóticos/sedati

vos (remédios 

para dormir: 

diazepam, 

lorazepan, lorax, 

dienpax, 

rohypnol). 

h. Drogas 

alucinógenas 

(como LSD, 

ácido, chá de 

lírio, cogumelos) 

i. Opioides 

(heroína, 

morfina, 

metadona, 

codeína) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 
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j. Outras, 

especificar: 

_____________ 

3 – Durante os 3 

últimos meses, 

com que 

frequência você 

teve um forte 

desejo ou 

urgência em 

consumir? 

(primeira droga, 

depois a segunda 

droga etc.) 

Nunc

a 

1 ou 2 

vezes 

Mensalmente Semanalment

e 

Diariame

nte ou 

quase 

todo dia 

a. Derivados do 

tabaco (cigarros, 

charuto, cachimbo, 

fumo de corda) 

b. Bebidas 

alcoólicas (cerveja, 

vinho, destilados 

como pinga, 

uísque, vodka, 

vermutes) 

c. Maconha 

(baseado, erva, 

haxixe) 

d. Cocaína, crack 

(pó, pedra, 

branquinha, 

nuvem) 

e. Estimulantes 

como anfetaminas 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 
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ou ecstasy 

(bolinhas, rebites) 

f. Inalantes (cola 

de sapateiro, 

cheirinho-da-loló, 

tinta, gasolina, 

éter, lança-

perfume,benzina) 

g. 

Hipnóticos/sedativ

os (remédios para 

dormir: diazepam, 

lorazepan, lorax, 

dienpax, rohypnol). 

h. Drogas 

alucinógenas 

(como LSD, ácido, 

chá-de-lírio, 

cogumelos) 

i. Opioides 

(heroína, morfina, 

metadona, 

codeína) 

j. Outras, 

especificar: 

_____________ 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

4 – Durante os 3 

últimos meses, 

com que 

frequência o seu 

consumo de 

(primeira droga, 

depois a segunda 

Nunc

a 

1 ou 2 

vezes 

Mensalmente Semanalment

e 

Diariame

nte ou 

quase 

todo dia 
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droga etc.) 

resultou em 

problema de 

saúde, social, 

legal ou 

financeiro? 

a. Derivados do 

tabaco (cigarros, 

charuto, cachimbo, 

fumo de corda) 

b. Bebidas 

alcoólicas (cerveja, 

vinho, destilados 

como pinga, 

uísque, vodka, 

vermutes) 

c. Maconha 

(baseado, erva, 

haxixe) 

d. Cocaína, crack 

(pó, pedra, 

branquinha, 

nuvem) 

e. Estimulantes 

como anfetaminas 

ou ecstasy 

(bolinhas, rebites) 

f. Inalantes (cola 

de sapateiro, 

cheirinho-da-loló, 

tinta, gasolina, 

éter, lança-

perfume,benzina) 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 
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g. 

Hipnóticos/sedativ

os (remédios para 

dormir: diazepam, 

lorazepan, lorax, 

dienpax, rohypnol). 

h. Drogas 

alucinógenas 

(como LSD, ácido, 

chá-de-lírio, 

cogumelos) 

i. Opioides 

(heroína, morfina, 

metadona, 

codeína) 

j. Outras, 

especificar: 

_____________ 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 – Durante os 3 

últimos meses, 

com que frequência 

por causa do seu 

uso de (primeira 

droga, depois a 

segunda droga 

etc.) você deixou 

de fazer coisas que 

eram normalmente 

esperadas por 

você? 

Nunc

a 

1 ou 2 

vezes 

Mensalm

ente 

Semanalmente Diaria

mente 

ou 

quase 

todo 

dia 

a. Derivados do 

tabaco (cigarros, 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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charuto, cachimbo, 

fumo de corda) 

b. Bebidas alcoólicas 

(cerveja, vinho, 

destilados como 

pinga, uísque, 

vodka, vermutes) 

c. Maconha 

(baseado, erva, 

haxixe) 

d. Cocaína, crack 

(pó, pedra, 

branquinha, nuvem) 

e. Estimulantes 

como anfetaminas 

ou ecstasy (bolinhas, 

rebites) 

f. Inalantes (cola de 

sapateiro, cheirinho-

da-loló, tinta, 

gasolina, éter, lança-

perfume, benzina) 

g. 

Hipnóticos/sedativos 

(remédios para 

dormir: diazepam, 

lorazepan, lorax, 

dienpax, rohypnol) 

h. Drogas 

alucinógenas (como 

LSD, ácido, chá-de-

lírio, cogumelos) 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 
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i. Opioides (heroína, 

morfina, metadona, 

codeína) 

j. Outras, especificar: 

_____________ 

6 – Há amigos, parentes ou outra 

pessoa que tenha demonstrado 

preocupação com seu uso de 

(primeira droga, depois a 

segunda droga etc.)? 

NÃO, 

nunca 

SIM, mas não 

nos últimos 3 

meses 

SIM, nos 

últimos 

3 meses 

a. Derivados do tabaco (cigarros, 

charuto, cachimbo, fumo de corda) 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, 

vinho, destilados como pinga, 

uísque, vodka, vermutes) 

c. Maconha (baseado, erva, 

haxixe) 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, 

branquinha, nuvem) 

e. Estimulantes como anfetaminas 

ou ecstasy (bolinhas, rebites) 

f. Inalantes (cola de sapateiro, 

cheirinho-da-loló, tinta, gasolina, 

éter, lança- perfume, benzina) 

g. Hipnóticos/sedativos (remédios 

para dormir:diazepam, lorazepan, 

lorax, dienpax, rohypnol) 

h. Drogas alucinógenas (como 

LSD, ácido, chá-de-lírio, 

cogumelos) 

i. Opioides (heroína, morfina, 

metadona, codeína) 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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j. Outras, especificar: 

_____________ 

7 – Alguma vez você já tentou 

controlar, diminuir ou parar o 

uso de (primeira droga, depois a 

segunda droga etc.)?  

NÃO, 

nunca 

SIM, mas não 

nos últimos 3 

meses 

SIM, nos 

últimos 

3 meses 

a. Derivados do tabaco (cigarros, 

charuto, cachimbo, fumo de corda) 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, 

vinho, destilados como pinga, 

uísque, vodka, vermutes) 

c. Maconha (baseado, erva, 

haxixe) 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, 

branquinha, nuvem) 

e. Estimulantes como anfetaminas 

ou ecstasy (bolinhas, rebites) 

f. Inalantes (cola de sapateiro, 

cheirinho-da-loló, tinta, gasolina, 

éter, lança- perfume, benzina) 

g. Hipnóticos/sedativos (remédios 

para dormir:diazepam, lorazepan, 

lorax, dienpax, rohypnol) 

h. Drogas alucinógenas (como 

LSD, ácido, chá-de-lírio, 

cogumelos) 

i. Opioides (heroína, morfina, 

metadona, codeína) 

j. Outras, especificar: 

_____________ 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

8 – Alguma vez você já usou 

drogas por injeção? (apenas uso 

não médico)? 

NÃO, 

nunca 

SIM, mas não 

nos últimos 3 

meses 

SIM, nos 

últimos 

3 meses 
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 0 1 2 

 

 

Escore das questões 2.2 – 2.8 

 

 

Tabaco  

Álcool  

Maconha  

Cocaína  

Anfetaminas  

Inalantes  

Sedativos  

Alucinógenos  

Opiáceos  

Uso ocasional Sugestivo 

abuso 

Sugestivo de 

dependência 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

4-15 

4-15 

4-15 

4-15 

4-15 

4-15 

4-15 

4-15 

4-15 

16-20 

16-20 

16-20 

16-20 

16-20 

16-20 

16-20 

16-20 

16-20 

Nota dos autores: após a realização deste estudo, foram realizadas alterações no 

instrumento: a questão 7 foi reformulada, acrescentando-se “controlar ou parar o uso 

de (nome da substância) sem sucesso”. A pontuação de algumas questões foi 

alterada na versão 3.0 do ASSIST. Sugere-se procurar os autores da versão brasileira 

para uso do instrumento atualizado. 
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9.2 Anexo B - Autorização Plataforma Brasil 
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9.3 Anexo C – Solicitação de Autorização 

 

 


