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Devido à maior visibilidade da população usuária de drogas, especialmente das que 

usam crack ou que vivem em situação de rua, a demanda no âmbito da saúde e da 

assistência social por atendimento à essa população tem aumentado. Entendendo que é 

preciso mais atenção a essa parcela da população, nosso objetivo é trazer conhecimento e 

atenção. Além disso, deste universo, o atendimento às mulheres/adolescentes gestantes ou 

puérperas tem aparecido nas agendas de debate de profissionais que atuam em 

maternidade e órgãos de proteção da criança e do adolescente como um tema complexo.  

No plano geral, o terreno sócio institucional de atuação do/a assistente social se 

configura a partir da demanda por uma especialização sócio-técnica, voltada para lidar com 

as expressões da questão social no mundo capitalista. No campo específico da saúde, o/a 

assistente social atua sobre seus determinantes sociais, tendo como objeto, assim, as 

condições de vida e de trabalho da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

motivação da reflexão teórica decorre da afirmação do Ministério Público no sentido de: 

Orientar gestores e profissionais de saúde a respeito dessa temática faz-se 
fundamental frente a atual e recorrente recomendação de órgãos da Justiça, 
como o Ministério Público, para a comunicação imediata ao Poder Judiciário 
do nascimento de crianças de mulheres em situação de rua e/ou usuárias 
de crack/outras drogas, bem como gestantes que se recusem a realizar o 
pré-natal. Tais recomendações estão, por vezes, ocasionando decisões 
para o afastamento das crianças recém-nascidas de suas mães, logo após 
o nascimento, pelo fato de estarem nessas situações, ancoradas na suposta 
proteção da criança. Não obstante o disposto, a pratica de retirada de bebes 
de mulheres em situação de rua e/ou usuárias de crack/outras drogas foi 

                                                 
1 Graduanda em Serviço Social para Universidade Federal Fluminense (UFF). País de Orgiem: Brasil; E-mail: 

julianalf.lessa@gmail.com 
2 Graduanda em Serviço Social para Universidade Federal Fluminense (UFF). País de Orgiem: Brasil; E-mail: 

nirelle_rodrigues@hotmail.com 
3 Graduanda em Serviço Social para Universidade Federal Fluminense (UFF). País de Orgiem: Brasil; E-mail: 

thalissassg@yahoo.com.br 

 



 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

identificada, igualmente, em maternidades de estados e municípios em que 
não há recomendações do Ministério Público. (2015, p 1) 

 

Conforme citado em nota técnica nº1/2015, do ministério da saúde, que determina 

as “diretrizes e fluxograma para a atenção integral à saúde das mulheres e das 

adolescentes em situação de rua e/ou usuárias de crack/outras drogas e seus filhos recém-

nascidos”. 

Nesse sentido, o que permeia os encaminhamentos e linhas de decisões para os 

profissionais da maternidade, no caso para a assistente social, é a dúvida de informar ao 

judiciário sobre situação de drogadição materna.  

De acordo com a Constituição Federal, o tripé cooperativo “família, sociedade e 

Estado” é responsável pela garantia de direitos comuns e especiais às crianças e 

adolescentes (art. 227, CF, e art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente). Nessa 

direção, a justiça não deveria ser o papel de porta de entrada para casos de drogadição 

materna, tendo em vista que o papel da rede socioassistencial constitui-se de ações 

integradas e organizadas, visando à proteção social e assistência, destinadas aos usuários 

dos serviços sociais.  

O processo de garantia de direitos sociais a partir da década de 80, incorporada aos 

desafios de implementação palpável por parte do Estado, fez com que tais direitos, inclusive 

o direito à saúde, fossem cada vez mais sujeito ao crivo das instituições jurídicas para sua 

realização. A judicialização da saúde caracteriza-se pela garantia do direito à saúde apenas 

por meio de ações judiciais, tal fato tem se configurado como uma tendência crescente no 

Brasil nas últimas décadas (SETÚBAL,2013). Esse processo faz com que se amplie o 

protagonismo do judiciário na efetivação do direito a saúde e sua figura se torne cada vez 

mais permanente no cotidiano da gestão em saúde.  

Entendemos também que ações pontuais e desarticuladas não conseguirão 

modificar a dinâmica das questões sociais postas aos usuários dos serviços sociais.  Nesse 

sentido, para que o judiciário seja apenas um recurso de “porta de saída”, devem esgotar as 

possibilidades de apoio socioassistencial e apoio da rede familiar, tendo como objetivo a 

valorização da convivência familiar e comunitária como um direito reservado a toda criança 

e adolescente de ser criado e educado no seio de sua família original, e excepcionalmente 

se necessário, em família substituta, conforme artigo 19, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990).  

Nessa perspectiva, devemos empreender esforços para que as lutas coletivas em 

defesa dos direitos da criança e do adolescente sejam ainda mais fortalecidas, 

principalmente nesses tempos de grande ofensiva do conservadorismo contra os direitos 
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conquistados. Para além do que já conquistamos nas leis, é preciso, ter como horizonte, a 

luta por outra sociabilidade, mais justa e libertária.  

Palavras- chave: direitos humanos; mães usuárias de crack; serviço social. 
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