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RESUMO  

 

 Mães usuárias de crack e cocaína negligenciam a rotina de exames pré-natal, expondo-se a 

riscos durante a gestação que envolve ela e o bebê. Todo esse descaso gera consequências 

muitas vezes irreversíveis para o feto. Objetivos: descrever através da literatura os principais 

riscos que as drogas ilícitas trazem para a gestante usuária e para o seu recém-nascido. 

Métodos: revisão integrativa da literatura. Os critérios utilizados para inclusão do trabalho 

foram os artigos publicados de 2000 a 2016 em idioma português e inglês. 

Resultados/Discussão: os dados obtidos permitiram organizar informações em três categorias: 

consequências do crack no feto; abstinência do recém-nascido e desamor pelos filhos. Foi 

possível observar que a falta do cuidado no pré-natal e os efeitos do uso do crack na gestação 

geraram profundas consequências no feto e é imprescindível que a equipe de saúde esteja 

preparada para um atendimento especial a esse binômio mãe/feto. Conclusão: entendeu-se que 

a intervenção precoce do profissional de saúde na detecção da problemática do uso de drogas 

ilícitas durante a gestação é necessária na tentativa de evitar complicações futuras ao bebê. 

 

Palavras-chaves: Drogas Ilícitas. Assistência. Gestantes. 
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ABSTRACT  

 

 Mother who do crack cocaine neglect the routine prenatal tests, exposing themselves to risk 

during pregnancy involving her and the baby. All this generates neglect often irreversible 

consequences for the fetus. Objectives: To describe the main risks that illicit drugs bring to the 

user pregnant women and their newborn. Methods: integrative literature review. The criteria 

for inclusion in the study were the articles published from 2000 to 2016 in Portuguese and 

English. Results / Discussion: Data obtained allowed to organize information into three 

categories: crack consequences in the fetus; newborn abstinence and lovelessness by children. 

It was observed that the lack of care in prenatal care and the effects of crack use during 

pregnancy have generated profound consequences for the fetus and it is essential that health 

professionals are prepared for a special service to this binomial mother / fetus. Conclusion: it 

was understood that early intervention of health professionals in the problem of detection of 

illicit drug use during pregnancy is necessary in an attempt to prevent further complications to 

the baby. 
 

Keywords: Street Drugs. Assistance. Pregnant women 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crack é um subproduto da cocaína combinada com o bicarbonato de sódio, que 

apresenta potente efeito recompensador, de curta duração, estimulando a administração 

repetida, de tal forma que, depois de sua experimentação, deflagra-se o uso intenso e 

compulsivo, passando ele a desempenhar papel central na vida do usuário
1
.  

O abuso do crack está associado a inúmeros problemas de ordem física, 

psiquiátrica e social e é considerado problema emergente na saúde coletiva. Apesar dos 

escassos estudos específicos encontrados na literatura que evidenciam a prevalência do 

consumo de crack por mulheres (gestantes ou não), sabe-se apenas que o uso de crack durante 

a gestação pode desencadear abortos espontâneos, prematuridade, diminuição no crescimento 

do feto e outras alterações perinatais. Além disso, aqueles que nascem vivos podem apresentar 

retardo mentais ou outros transtornos mentais e comportamentais². 

Segundo dados da ONU, em 2014, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 

64 anos, o que corresponde a uma média de 243 milhões de pessoas, usam drogas ilícitas. Um 

levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ligada ao Ministério da Saúde em 

parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da 

Justiça, revela que cerca de 370 mil brasileiros de todas as idades usaram regularmente crack 

e similares (pasta base, merla e óxi) nas capitais ao longo de pelo menos seis meses em 2012³. 

Para Abruzzi
4 

uma das grandes preocupações com as mulheres que fazem uso do 

crack e cocaína no período gestacional são as consequências materno – fetal, que associado a 

falta de cuidado no pré-natal, as doenças sexualmente transmissíveis e a desnutrição causam 

complicações na gestação. Todos esses fatores contribuem para ocorrências desfavoráveis na 

gestação, desencadeando intercorrências clinicas graves
5
. Barros

6
, afirma que mães usuárias 

de drogas ilícitas negligenciam a rotina de exames pré-natal, expondo-se ao sexo e ao uso de 

drogas sem controle, envolvendo-se em situações de violência e agressão.  

Todo esse descaso gera consequências muitas vezes irreversíveis para o feto e 

para mãe, pois, pode ocorrer deslocamento prematuro da placenta, crescimento intrauterino 

restrito, parto pré-termo, riscos cardiopulmonares devido ao uso do crack durante a gestação
7
. 

Como são gestantes usuárias de crack e cocaína, apresentam um alto risco de 

intercorrências maternas e fetais, essas pacientes devem ser classificadas como gestantes de 

alto risco devendo ter um acompanhamento de equipe multidisciplinar, com auxílio da 

psicologia. O atendimento tardio dessas mulheres podem gerar complicações, uma vez que 

muitas delas só recebem atendimento na hora do parto, trazendo consequências ao feto
7
. 
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Ainda existe muito preconceito em relação a essa clientela, certa exclusão pelos 

profissionais ao realizar atendimento a essas gestantes, mesmo com o consultório na rua ainda 

existem a falta de profissionais para lidar com essas gestantes
¹
.  

O presente estudo tem como objetivo descrever através da literatura os principais 

riscos que o crack e a cocaína trazem para a gestante usuária e para o seu recém-nascido.  

 

2 MÉTODO 

Trata-se de estudo de revisão integrativa da literatura, que envolve etapas 

preconizadas por Stefanelli, Carvalho e Arantes
8
. Primeiramente, foi realizada busca nos 

descritores em ciência da saúde sendo as seguintes descritores: usuárias de crack; cocaína; 

gestante; recém-nascido. 

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de dados retrospectivos 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), inserida na Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME), especificamente nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF). 

Todos os artigos, referência e resumos encontrados foram lidos na integra, 

categorizados, analisados a luz de um referencial teórico e avaliados seguindo critérios de 

inclusão e exclusão. 

Os critérios utilizados para inclusão dos trabalhos foram: artigos publicados de 2006 

a 2016; artigos que relacionem as consequências do uso do crack/cocaína na gestação e no 

recém-nascido (ensaio clínico, estudos randomizados e relato de caso); em idioma português e 

inglês.  

Os critérios de exclusão foram: artigos de revisão de literatura; artigos publicados 

anteriormente a 2006; artigos que não relacionem as consequências do uso do crack/cocaína 

na gestação e no recém-nascido; em outros idiomas, exceto português e inglês. 

Para melhor demonstração das características das fontes foi construído um quadro 

sinóptico com as variáveis que elucidou os dados: autor; titulo do artigo, tipo de estudo, 

resultados e ano de publicação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Figura I: Quadro sinóptico das bibliografias utilizadas. 

AUTOR TITULO DO ARTIGO TIPO DE ESTUDO 
RESULTADOS 

ANO 

FIORENTIN; 

VARGAS
9
 

O uso de álcool entre gestantes e 

o seus conhecimentos sobre os 

efeitos do álcool no feto 

Estudo exploratório de 

abordagem qualitativa 

Com relação ao conhecimento dos efeitos das drogas ilícitas sobre o feto, pode-se 

perceber que o conhecimento e as concepções relatadas pelas gestantes relacionam-se 

mais ao senso comum da população e às experiências vividas, do que com o preparo 

formal por parte dos profissionais de saúde 

2006 

OLIVEIRA; 

PAIVA
10

 

Vulnerabilidade de mulheres 

usuárias de drogas ao 

HIV/AIDS em uma perspectiva 

de gênero 

Estudo exploratório, de 

abordagem qualitativa, 

Fica evidente que a relação entre droga e sexo facilita a exposição das pessoas à infecção 

pelo vírus da AIDS*. 
2007 

FREIRE; 

PADILHA; 

SAUNDERS
11

 

Fatores associados ao uso de 

álcool e cigarro na gestação 

Estudo analítico do tipo 

transversal 

A assistência nutricional mostrou efeito protetor contra o abuso de substâncias ilícitas na 

gestação, de forma que as gestantes devem ser esclarecidas quantoaos efeitos deletérios 

de tais substâncias contribuindo dessa forma para melhores resultados obstétricos. 
2009 

ABRUZZI
4
 A experiência da gestação na 

perspectiva de gestantes usuárias 

de crack internadas em uma 

unidade psiquiátrica de um 

hospital geral. 

Relato de caso A dimensão que envolve essas gestantes faz surgir sentimentos de ambivalência, 

insegurança, preocupação e responsibilização comuns a qualquer gestação, ao mesmo 

tempo em que a situação de uso de drogas e o contexto social, trazem sensação de culpa, 

constrangimento e desamparo. 

2011 

MATTA; 

SOARES; 

BIZARRO
12

 

Atitudes de gestantes e da 

população geral quanto ao uso 

de substâncias durante a 

gestação 

Estudo quantitativo Campanhas que tenham como alvo as atitudes de gestantes e mães podem ser efetivas na 

prevenção do uso de substâncias psicoativas durante a gestação e a lactação. 
2011 

ASSOCIACAO 

BRASILEIRA DE 

PSIQUIATRIA
13

 

Abuso e dependência: crack Busca utilizada baseou-se em 

perguntas estruturadas na forma 

P.I.C.O. (das iniciais "Paciente", 

Intervenção","Controle", 

Outcome"). 

Os filhos de usuários de crack apresentam redução no desenvolvimento 

ponderoestatural, mas ainda há controvérsia sobre prejuízos no desenvolvimento 

neuropsicomotor e cognitivo pois há estudos que não encontraram nenhuma relação, 

enquanto outros demonstraram prejuízos cognitivos e comportamentais, mas não motor. 

2012 

PORTELA ET 

AL.
14

 

Percepção da gestante sobre o 

consumo de drogas ilícitas na 

gestação 

Estudo qualitativo, realizado em 

uma maternidade pública de 

Fortaleza, Ceará. Os sujeitos da 

pesquisa foram nove puérperas. 

O uso de drogas na gestação constitui-se um problema de saúde pública, pois foram 

identificados vários danos prejudiciais à saúde de todos os recém-nascidos, entres os 

quais se destacam: malformações congênitas, desconforto respiratório, infecção 

neonatal, baixo peso, icterícia, edema agudo de pulmão, sífilis congênita e sofrimento 

fetal. 

2013 

KASSADA ET 

AL.
15

 

Prevalência do uso de drogas de 

abuso por gestantes 

Estudo transversal que incluiu 

394 gestantes usuárias de serviço 

de atenção primária. 

A predominância de gestantes jovens, pardas, com baixa escolaridade e renda de até três 

salários mínimos e que uma parcela considerável faz uso de drogas de abuso 2013 

 

* AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome 
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Algumas pesquisas indicaram que o uso de drogas na gestação constitui-se um 

problema de saúde pública, pois foram identificados vários danos prejudiciais à saúde de 

todos os recém-nascidos, entres os quais se destacam: malformações congênitas, desconforto 

respiratório, infecção neonatal, baixo peso, icterícia, edema agudo de pulmão, sífilis congênita 

e sofrimento fetal 

Corradini
16

 elenca que na maioria das vezes as gestantes usuárias de crack são de 

baixo nível socioeconômico, negras, com média de idade 25 anos, polidrogadas, com 

antecedentes familiares e pessoais de uso de drogas, prostituição e violência. Do ponto de 

vista comportamental, são mulheres verborrágicas inquietas e excitadas, com alucinações 

visuais ou táteis, delirantes, com fases de depressão e que podem ser levadas ao suicídio. Têm 

antecedentes psiquiátricos e condutas paranoides, comportamento bizarro e, por vezes, perdas 

de consciência. Portanto, o vínculo mãe/filho fica extremamente comprometido. 

A ação das drogas na gestação pode ser diferente de uma mulher não grávida, pois 

a gestante está acondicionada a metabolizar as drogas em três compartimentos: organismo 

materno; placenta e concepto
17

. 

Dentre as consequências físicas do uso do crack na gravidez se destacam: 

taquicardia e hipertensão arterial na mãe e no feto. Podem ocorrer parto prematuro, abortos 

espontâneos, deslocamento prematuro de placenta e ainda supressão do apetite
4
. 

A cocaína, assim como de seu produto alcalinizado (crack), atravessa rapidamente 

a barreira placentária sem sofrer metabolização, agindo diretamente na vasculatura fetal, 

determinando vasoconstrição, além de malformações urogenitais, cardiovasculares e do 

sistema nervoso central. Além disso, como o fluxo sanguíneo uterino não é autorregulado, a 

sua diminuição provoca insuficiência uteroplacentária, hipoxemia e acidose fetal
18

. 

O aleitamento materno desses recém-nascidos é desaconselhado devido a 

passagem da droga pelo leite, inclusive gerando alterações clínicas nos lactentes, tais como: 

irritabilidade, tremores e distúrbios do sono são observados nesses casos. Além disso, os 

neonatos de mulheres usuárias de drogas mais frequentemente apresentam síndrome de 

abstinência após o nascimento, hospitalização prolongada, dificuldades alimentares e 

problemas respiratórios
19

. 

A síndrome de abstinência é outra potencial complicação que deve ser encarada 

com cuidado nos três primeiros dias após o parto. Os sintomas principais são: sucção 

deficiente, problemas na amamentação, irritabilidade, hipertonia, bocejos e espirros
20

. 

A síndrome de abstinência de cocaína neonatal é caracterizada pela presença de 

irritabilidade, hipertonicidade, tremores, alterações do humor e impossibilidade de consolo. 
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Sintomas de abstinência parecem não ser tão frequentes entre os filhos de usuárias cocaína. 

Um estudo com gestantes usuárias de cocaína e crack realizou dosagem urinária em todos os 

recém-nascidos e observou o seguinte: (1) neonatos cujas mães utilizaram cocaína pela última 

vez há sete dias ou mais provavelmente apresentaram sintomas de abstinência in utero, sem 

repercussão após o parto; (2) já aqueles positivos para a substância por um dia ou menos 

também não apresentaram sintomas de abstinência; (3) por fim, os positivos para cocaína 

entre o segundo e o sexto dia de nascimento apresentaram maior incidência de sintomas de 

abstinência neonatais, os quais estariam condicionados ao consumo de cocaína pela mãe no 

período imediato ao parto
21

. 

Ao nascer, o bebê é um ser indefeso e incapaz de sobreviver por meio de seus 

próprios recursos; o que lhe falta deve ser compensado e fornecido por um adulto cuidador. 

Para além dos cuidados de alimentação e higiene, vários autores ressaltam a necessidade do 

bebê de um contato afetivo contínuo advindo de uma figura constante - a mãe ou um cuidador 

substituto competente - com a qual estabelecerá relações de apego que vêm assegurar e 

favorecer seu desenvolvimento biopsicoafetivo. Ressalta-se a importância do afeto na relação 

mãe-filho no aparecimento e desenvolvimento da consciência do bebê e a participação vital 

que a mãe tem ao criar um "clima emocional favorável", sob todos os aspectos, ao 

desenvolvimento da criança
22

. 

É possível oferecer, a mãe e o bebê, a possibilidade de diagnóstico do problema, 

defini-lo e manejá-lo como doença, evitando a criminalização. Rotular essas crianças expostas 

à cocaína durante a vida intrauterina como deficientes permanentes e sem perspectivas é negar 

o conhecimento de que a maior parte dos efeitos da cocaína são remediáveis e privá-las da 

oportunidade de receberem atendimento. Em vez disso, sabe-se que o desenvolvimento dessas 

crianças depende do ambiente cuidador, que responde de forma adaptada ao seu 

comportamento, por vezes alterado, bem como dos cuidados realizados na intervenção 

precoce
23

. 

 

4 CONCLUSÃO 

 Os artigos possibilitaram observar que a falta do cuidado no pré-natal e os efeitos do 

uso do crack e cocaína na gestação geram profundas consequências ao feto, resultando em 

graves problemas para a sociedade.  Embora haja um esforço da ONU e do Ministério da 

Saúde em discutir e intervir junto a essa população, pode-se constatar que ainda há muito 
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preconceito em se intervir junto a essa população, o que agrava a condição de saúde das 

gestantes e do recém-nascido.  

Diante disso sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas que incluam outros 

idiomas, a fim ampliar a discussão e possibilitando formas mais efetivas de intervenção e 

tratamento dessa população. 
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