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RESOLUÇÃO CONJUNTA SES-MG/SEDPAC-MG/SEDESE-MG Nº 206, DE 18 

DE NOVEMBRO DE 2016 

 

Autoriza a divulgação de 

orientações para os Serviços 

Públicos de Atendimento às 

mulheres e adolescentes usuárias 

de crack e outras drogas e a seus 

filhos recém-nascidos. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, O SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E 

CIDADANIA E A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

  - a Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o §3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos 

recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle 

das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 

nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 

providências;  

  - A Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências;  

- a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

- a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 
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- a Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016, que  

Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei n
o
 8.069, de 13 

de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei n
o
3.689, de 3 

de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, a Lei n

o
 11.770, de 

9 de setembro de 2008, e a Lei n
o
 12.662, de 5 de junho de 2012; 

- o Decreto Federal nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui  

o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê 

Gestor, e dá outras providências; 

- o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências; 

- a Lei Estadual nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o 

Código de Saúde do Estado de Miner Gerais; 

  - o Plano Estadual de Saúde, aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde 

de Minas Gerais (CES/MG); 

- a Portaria GM/MS n° 569, de 1º de junho de 2000, que institui o 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde; 

- a Portaria GM/MS nº 336, de 19 de fevereiro de 2002; 

- a Portaria GM/MS nº 122, de 25 de janeiro de 2011, que define as 

diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua; 

- a Portaria GM/MS n° 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a 

Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

- o Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, aprovado pela 

Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1/2006, de 13 de dezembro de 2006;  



 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advocacia – Geral do Estado 

Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde 

 

- a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) – Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS); 

- a Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e outras Drogas; 

- o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, Decreto 

Nº 7.179, de 20 de maio de 2010; 

- que é de suma importância a vinculação das gestantes em uso de drogas 

à Estratégia de Saúde da Família, visto que são os profissionais da Rede Básica que têm 

acesso mais facilitado a essas gestantes e suas famílias, embora tal ponto não exima a 

responsabilidade das Maternidades, já que muitas vezes serão estas instituições que 

terrão o primeiro contato com as gestantes, antes do parto; 

- que o encaminhamento de informações sobre o caso, conforme 

previsão de tipo infracional do art. 258-B do ECA, não significa o encaminhamento da 

própria mãe, da gestante ou de seu filho; 

- que o simples fato de a mãe ou gestante ser usuária de drogas, ou de se 

suspeitar que esteja nesta condição, não enseja o encaminhamento do caso ao Sistema 

Judiciário se não há evidências concretas de negligência ou maus-tratos em relação à 

criança e ao adolescente dela dependente; 

- que cabe primeiramente ao Conselho Tutelar receber comunicações 

sobre casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou 

degradante e de maus tratos contra crianças e adolescentes, bem como aplicar as 

medidas de proteção cabíveis, requisitar os serviços necessários e efetuar o 

encaminhamento de providências ao juiz da Infância e Juventude, conforme os artigos 

13, 18-B, 56, 70-A, 94-A, 136, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- que a proteção da criança e do adolescente constitui uma tarefa 

integrada do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do 

Conselho Tutelar, dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, das 

entidades não governamentais, da sociedade e, em especial, das famílias, conforme 

artigos 70-A e 88 do ECA; 
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- que a exigência de notificação dos casos de gestantes/mães usuárias de 

drogas que se encontram em pré-natal ou durante a internação em maternidades 

caracteriza-se como violência institucional e claro preconceito, visto que não existem, a 

priori, indícios que justifiquem a notificação destas situações como casos de violência, 

conforme o preconizado no Instrutivo para Preenchimento da Ficha de Notificação de 

Violência Interpessoal/autoprovocada, do Ministério da Saúde; 

- que a conexão entre uso de drogas e criminalidade constitui-se uma 

lógica perversa do proibicionismo, tendo como consequência o discurso da 

periculosidade, já utilizado em outras épocas para trancafiar os ditos loucos e agora se 

repete tendo como alvo aqueles que fazem uso de substâncias consideradas ilícitas, 

resultando em lotação do sistema prisional, aumento de homicídios da população 

jovem, negra e de periferia, aumento de internações compulsórias e de ofertas de 

“tratamentos” inspirados em modelos morais, punitivos e excludentes; 

- que a influência midiática tem disseminado uma visão preconceituosa, 

baseada em dados do senso comum que afirmam, por exemplo, a existência de uma 

“epidemia” de uso de crack, jamais confirmada por pesquisas científicas, como apontou 

o estudo realizado pela Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) no ano de 2013, intitulado 

“Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares nas capitais do país”; 

- que, da mesma forma, não há estudos conclusivos que permitam 

estabelecer uma causalidade direta entre o efeito do crack e danos ao feto, sendo a 

maternidade um importante fator de motivação para o tratamento de mães usuárias de 

drogas; 

- que na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais o Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF – consiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das 

famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de 

direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, sendo previsto o 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e 

proativo; 
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- que na Tipificação Nacional o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV visa garantir aquisições progressivas aos seus 

usuários, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência 

de situações de risco social; 

- que a Tipificação Nacional apresenta o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI – como serviço de apoio, 

orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em 

situação de ameaça ou violação de direitos, compreendendo atenções e orientações 

direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 

familiares, comunitários e sociais para o fortalecimento da função protetiva das 

famílias, diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem à 

situações de risco pessoal e social; 

- que na Tipificação Nacional o Serviço Especializado em Abordagem 

Social que tem como finalidade assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa 

que identifique famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as 

condições em que vivem, as estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, 

desejos e relações estabelecidas com as instituições, visando à reinserção familiar e 

comunitária; 

- o reconhecimento à importância da família no contexto da vida social 

que está explícito no artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, na Convenção sobre 

os Direitos da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Orgânica da 

Assistência Social e na Declaração dos Direitos Humanos; 

- que a convivência familiar e comunitária é um direito fundamental de 

crianças e adolescentes garantido pela Constituição Federal; e 

- o acolhimento institucional deve ser entendido como uma medida 

excepcional e provisória, portanto todos os esforços deverão ser empreendidos no 

sentido de manter o convívio da criança e do adolescente com sua família de origem 

(nuclear ou extensa); 

 

  RESOLVEM: 
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   Art. 1º  Autorizar a divulgação de orientações para os Serviços Públicos 

de Atendimento às mulheres e adolescentes usuárias de crack e outras drogas e a seus 

filhos recém-nascidos, nos termos do Anexo Único desta Resolução Conjunta. 

 

  Art. 2º  Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Belo Horizonte, 18 de Novembro  de 2016. 

 

 

Luiz Sávio de Souza Cruz 

Secretário de Estado de Saúde 

 

 

Nilmário Miranda 

Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania 

 

 

Rosilene Cristina Rocha 

Secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social 
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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SES-MG/SEDPAC-

MG/SEDESE-MG Nº 206, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO ÀS 

MULHERES E ADOLESCENTES USUÁRIAS DE CRACK E OUTRAS 

DROGAS E A SEUS FILHOS RECÉM-NASCIDOS 

 

1. As gestantes ou mães devem ser encaminhadas à assistência psicossocial todas as 

vezes que estas manifestarem interesse em entregar seus filhos para a adoção, antes de 

encaminhar o caso para o Poder Judiciário, a fim de assegurar o direito fundamental à 

liberdade, previsto no artigo 5º da Constituição, e não violar o artigo 258-B do ECA. 

2. Em nenhuma hipótese, mantenha-se a criança recém-nascida saudável 

desnecessariamente internada ou em unidade de tratamento intensivo tão somente pela 

existência da suspeita de que a mãe faça uso de drogas. 

3.  Nos casos em que a mãe for usuária de drogas ou suspeita de negligência ou maus 

tratos ao nascituro ou ao recém-nascido, seja a alta hospitalar acompanhada de 

encaminhamento ao Conselho Tutelar, nos termos dos artigos 13 e 136 da ECA, para 

realização de acompanhamento ativo do caso e verificação de eventual necessidade de 

aplicar medida de proteção ou ainda, em última análise, para que o próprio Conselho 

realize a comunicação ao Poder Judiciário. 

4. Nos casos excepcionais em que houver o encaminhamento da situação ao Poder 

Judiciário, havendo a confirmação de violência ou maus tratos ao recém-nascido, 

prestem informações à Defensoria Pública Especializada na Infância e Juventude ou ao 

advogado da família, facilitando os acessos aos documentos e prontuários médicos 

respectivos, com o intuito de reintegrar o recém-nascido à sua família natural ou 

extensa, conforme prevê o artigo 19. do ECA. 

5. Proporcionar a todas as gestantes e mães, no período pré e pós-natal, assistência à 

saúde com trabalho em rede, articulando os serviços de saúde, assistência social e 

recursos da comunidade, com o objetivo de garantir a assistência integral ao recém-
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nascido e à mãe e de fortalecer o vínculo materno e a integração de todos na família 

natural; 

6. O fortalecimento e a integração dos programas e políticas públicas que facilitem a 

reintegração da criança e do adolescente em sua família natural, integrando toda a Rede 

governamental e não governamental de assistência social, saúde e proteção elencadas 

pelo ECA, evitando o encaminhamento prematuro para famílias substitutas. 

7. As equipes multidisciplinares devam se organizar entre si dentro e fora da instituição 

hospitalar para, de maneira efetiva, colher as informações sobre a gestante e sua família 

extensa e, assim, atuarem na Promoção, Proteção e Defesa do Direito de crianças e 

adolescentes à convivência familiar e comunitária. É desejável que isso ocorra antes do 

nascimento e imprescindível que esse direito seja resguardado em todo o processo de 

gravidez e, sobretudo, após o nascimento. 

8. Na assistência intra-hospitalar, ao surgir a demanda de paciente com vulnerabilidade 

relacionada à presença de drogas no convívio familiar, a equipe multidisciplinar 

(assistente social, psicólogo, psiquiatra, obstetra, enfermeiro, pediatra, outros) reúna-se 

para análise sistemática do caso.  

9.  Um primeiro contato com a família extensa deverá ser realizado, a fim de conhecer 

a realidade peculiar de cada gestante e do seu convívio social e familiar. Esse pode ser 

um momento de reinserção da gestante ou do binômio àquele convívio.  

10.  O contato da mãe com o recém-nascido deve ser mantido durante todo o tempo, 

salvo em casos em que haja desejo expresso da própria gestante de não o fazer. O 

contato pele a pele e a amamentação, se não contraindicado, também devem ser 

estimulados na primeira hora de vida e após. O contato poderá ser interrompido em 

casos de importante agitação psicomotora e ou síndrome de abstinência.  

11.  Que haja um contato, baseado nas informações fornecidas pela paciente, com a 

rede de atendimento (UBS, CRAS, CREAS, Equipes de Saúde Mental, NASF, Equipe 

de Consultório de Rua, Conselho Tutelar, entre outros) visando à busca de informações 

sobre a situação de moradia, convívio social e familiar, além de poder diagnosticar 

outras vulnerabilidades.  



 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advocacia – Geral do Estado 

Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde 

 

12.  A compreensão da equipe de que a presença de pessoa usuária de psicoativos no 

convívio social e familiar não deve ser fator isolado para exclusão do convívio familiar. 

13.  Que a Rede de atendimento à paciente forneça em tempo hábil, as informações 

necessárias para construção e análise do caso. O tempo de permanência hospitalar 

dependerá tanto do contato com a família extensa como da contrapartida de 

informações das redes socioassistenciais. 

14.  Que as instituições dos diversos dispositivos e pontos de atenção das Redes de 

saúde, assistência e áreas afins promovam a criação de mecanismos para inclusão dos 

diversos setores de ensino (residência multidisciplinar, obstetrícia, neonatologia, 

internatos, etc.) no universo de cuidado das gestantes em vulnerabilidade. Promover 

capacitação integrada e estimular a produção de conhecimento específico. 

15.  Que a Gestão hospitalar monitore o atendimento a essas gestantes, puérperas e 

recém-nascidos, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

16.  Que seja incentivada a participação de toda a sociedade nas discussões e oficinas 

pertinentes, por meio dos diversos instrumentos já existentes. 

17.  Que, caso a mãe já esteja vinculada a alguma rede, esta forneça informações 

importantes para desenvolvimento do caso. Se não houver vínculo a nenhuma rede, este 

deverá ser construído de acordo com o equipamento que melhor se adequar ao caso. 

18.  Que sejam desenvolvidas ações de promoção, reabilitação e a reinserção dessas 

mulheres por meio da articulação na Rede de Atenção Psicossocial, ofertando acesso ao 

cuidado integral em rede e serviços disponíveis (CAPS, CAPS AD, Consultórios de 

Rua, Saúde Mental na Atenção Básica e Unidade de Acolhimento Transitório). 

19.  Quando a família extensa venha a assumir os cuidados do recém-nascido, seja 

realizado contato com as redes de atendimento para que a família seja assistida de 

maneira plena.  

20.  Em casos de dificuldade de intervenção, que seja realizada interlocução com a 

Rede de modo a construir o vínculo, seja em reuniões, vídeo conferências, visitas e 

outros instrumentos. Somente depois de esgotadas todas as possibilidades, é que, então, 

o Conselho Tutelar e/ou Vara da Infância e Adolescência deverão ser acionados para 

providências.  
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21.  O cuidado, a educação em saúde, a oferta de métodos contraceptivos, vínculo e 

responsabilização dos profissionais com essa mulher, desde a atenção básica, por meio 

da Estratégia Saúde da Família, até o atendimento hospitalar. O ponto fundamental na 

cadeia de atendimento é o planejamento familiar. No atendimento hospitalar este 

instrumento deve ser otimizado, seja em consultas no puerpério ou na própria 

internação.  

22.  As pacientes pós-parto, que desejarem uso de método duradouro, tipo DIU T de 

cobre, possam ter acesso nas primeiras 48 (quarenta e oito) horas pós-parto ou quatro 

semanas após o parto. As que desejarem método de esterilização cirúrgica poderão ter 

acesso, desde que já apresentem documentação completa e consentimento assinado do 

planejamento familiar, 60 (sessenta) dias após o parto ou, no caso de terceira cesárea, 

no momento do parto.  

23.  A criação de espaços de discussão e debates para subsidiar a elaboração de normas 

técnicas, referentes às decisões das equipes de assistência em todo processo. Importante 

a realização e desenvolvimento de educação permanente das equipes multiprofissionais 

que prestam assistência a essa família na gravidez, parto e puerpério.  

24.  A adoção de estratégias e espaços que possibilitem um diálogo efetivo entre os 

atores envolvidos (rede socioassistencial, atenção básica, maternidade). O diálogo e 

articulação poderão propiciar mudanças de paradigmas e um novo olhar para as ações 

com este público, enxergando nele toda sua peculiaridade, complexidade e necessidade 

da construção do Plano Terapêutico Singular.    

 


