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(Os trabalhos concluídos não devem ter mais de 10 páginas, incluindo figuras 

e/ou anexos, se houver. Título e nomes dos participantes são opcionais.) 

 

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRACK PARA O BINÔMIO GESTANTE – RECÉM-

NASCIDO: UMA REVISÃO LITERÁRIA. 

 

 

 

 

1. RESUMO 

 

A prevalência do uso do crack tem aumentado dramaticamente durante as últimas 

décadas, atingindo uma parcela da sociedade, principalmente entre as gestantes, 

trazendo complicações maternas e perinatais. O presente trabalho tem como 

objetivo analisar os principais riscos que o crack traz para a gestante usuária e para 

o seu recém-nascido. A pesquisa é do tipo revisão literária sistemática, através de 

busca artigos publicados em bases de dados como Google acadêmico e Scielo. De 

acordo com os autores pesquisados, as gestantes usuárias de crack sofrem várias 

consequências negativas decorrentes do uso da droga, dentre elas, o aborto 

espontâneo, tendo em vista que a maioria delas não realiza acompanhamento pré-

natal. Os recém-nascidos (RN) dessas mães estão susceptíveis a inúmeros 

problemas, tais como neurocomportamentais, cardíacos, microcefalia, retardo mental 

e vários outros, até mesmo a morte em muitos casos. Em suma, o uso do crack já se 

tornou um problema de saúde pública e há uma necessidade que os profissionais de 

enfermagem tenham conhecimento sobre tal assunto para melhor atendimento das 

gestantes usuárias e melhor acompanhamento aos seus RN. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O uso abusivo de crack é um fenômeno crescente que se encontra disseminado por 

todo o mundo. O aumento do consumo dessa droga é tão evidente que adquire 

dimensões de uma pandemia, configurando-se como um dos maiores problemas de 
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saúde pública em detrimento aos custos aos sistemas de saúde, exposição às 

doenças transmissíveis, sofrimento familiar, convívio com a criminalidade e o risco 

iminente de morte (SILVA JUNIOR, 2012). O Brasil apresenta um consumo de crack 

em torno de 0,7% da população geral, com destaque para as regiões Sul (3,6%), 

Sudeste (2,6%) e Nordeste (1,4%) entre jovens, estudantes do ensino médio e 

fundamental, predominantemente, de baixa renda (SILVA JUNIOR, 2012). 

Com relação à população obstétrica, a prevalência do uso da cocaína, assim como 

de seu produto alcalinizado (crack), tem aumentado dramaticamente durante as 

últimas décadas. (YAMAGUCHI, 2008). Pouco se reconhece a respeito dos efeitos 

da exposição pré-natal a esta droga ao longo do desenvolvimento das crianças, mas 

sabe-se também que além de diversos efeitos negativos na saúde da gestante e do 

bebê, estudos demonstram aumento dos custos neonatais em até dez vezes quando 

ocorreu exposição, além de problemas psicossociais, médicos e educacionais 

crônicos das crianças expostas (MATOS et al., 2011). 

Tendo em vista o pressuposto viu-se que é de suma importância que os 

profissionais enfermeiros e demais profissionais da saúde conheçam melhor as 

consequências que o crack trás para as gestantes e seus recém-nascidos para que 

se possa estar prestando uma melhor assistências às clientes usuárias em seu 

período gestacional, como também esclarecê-las dos riscos a que elas estão 

expondo seus fetos. 

. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar os principais riscos que o crack traz 

para a gestante usuária e para o seu recém-nascido. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão literária sistemática em artigos publicados na 

base de dados Google acadêmico e Scielo, sendo feita uma busca ativa abrangendo 

o período 1996 a 2013. Foram pesquisados 34 artigos, utilizando os seguintes 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

3 

 

descritores: efeitos do crack, mecanismo de ação do crack, uso do crack no Brasil, 

gestantes viciadas em crack, complicações do crack para a gestante, feto e lactante. 

Dos 34 artigos pesquisados foram utilizados 14 tendo como critérios de inclusão 

pesquisas feitas em língua portuguesa que atendesse a temática proposta, como 

conseqüências do uso do crack para a gestante e recém-nascido. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O CONSUMO DO CRACK NO BRASIL 

Consumir drogas é uma prática humana, milenar e universal. Não existe sociedade 

que não tenha recorrido ao seu uso, em todos os tempos, com finalidades as mais 

diversas. A partir dos anos 60, o consumo de drogas transformou-se em uma 

preocupação mundial, particularmente nos países industrializados, em função de 

sua alta frequência e dos riscos que pode acarretar à saúde (TAVARES; BÉRIA; 

LIMA, 2001).  

A primeira investigação sobre o consumo de crack no Brasil foi um estudo 

etnográfico realizado com 25 usuários do município de São Paulo. Os autores 

relataram que o aparecimento da substância e a popularização do consumo foram a 

partir de 1989 (DUAILIBI; RIBEIRO; LARANJEIRA, 2013).  

A prevalência do consumo do crack é estimada em 0,3% da população mundial. 

Cerca de 70% desses consumidores concentram-se nas Américas. Nessa dimensão 

geográfica, chama atenção o fato de o Brasil apresentar um consumo em torno de 

0,7% da população geral, com destaque para as regiões Sul (3,6%), Sudeste (2,6%) 

e Nordeste (1,4%) entre jovens, estudantes do ensino médio e fundamental, 

predominantemente, de baixa renda (SILVA JUNIOR, 2012).  

O crack é uma droga produzida a partir da transformação do cloridrato de cocaína 

adicionado ao bicarbonato de sódio diluído em água, ainda são acrescentados e 

reutilizados ingredientes refinados da cocaína e outros produtos tóxicos como 

querosene, gasolina e água de bateria. A mistura é aquecida e, após secar, 

consolida-se em formato de pedras, ideais para serem fumadas (OLIVEIRA, 2011). 

O nome da droga foi originado do barulho produzido quando queimada em um 
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cachimbo de vidro ou qualquer outro recipiente, o ruído típico de estalo, produz o 

som da palavra crack (ROMANINI; ROSO, 2010). 

Assim que fumado, o crack alcança o pulmão, que é um órgão intensamente 

vascularizado e com grande superfície, levando a uma absorção instantânea, 

chegando rapidamente ao sistema nervoso central (SNC). Em 10 a 15 segundos os 

efeitos já ocorrem, porém, com duração muito rápida, em torno de 5 minutos, 

fazendo com que o usuário volte a utilizar a droga com mais frequência (CARLINI, 

2001). 

 

O CRACK E A GESTAÇÃO 

Existem poucos estudos epidemiológicos correlacionando gestação com consumo 

de drogas, mesmo assim, chama atenção a pouca modificação no comportamento 

das gestantes em relação ao uso de drogas, tanto no Brasil quanto em outros 

países. Contanto, estudos mostram que a prevalência do uso da cocaína, assim 

como de seu produto alcalinizado (crack), tem aumentado dramaticamente na 

população obstétrica durante as últimas décadas e com isso também as 

complicações maternas e perinatais (YAMAGUCHI, 2008). 

O perfil das mulheres usuárias na maioria das vezes é de baixo nível sócio-

econômico, geralmente não brancas, com idade média de 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 

(CORRADINI, 1996).  

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 (ABRUZZ, 2011).  

O ideal seria que a identificação do problema fosse realizada durante o pré-natal, 

mas, muitas vezes, é difícil o reconhecimento dessas pacientes, visto que muitas 

negam a utilização da droga, então acaba ocorrendo apenas durante a investigação 

de infecções, como a hepatite e o vírus da imunodeficiência humana (HIV), visto que 
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são exames obrigatoriamente solicitados durante consulta pré-natal no Brasil e estão 

amplamente relacionados com o consumo de drogas (YAMAGUCHI, 2008). 

Pesquisas realizadas em 2 hospitais de diferentes regiões do país mostram que a 

maioria das gestantes dependentes químicas não fazem nenhum tipo de 

acompanhamento e nem procuram orientações médicas durante a gravidez. Muitas 

delas sequer realizam os exames recomendados no pré-natal, pois sua rotina é nas 

ruas com o uso de drogas e álcool, chegando à maternidade apenas no momento do 

parto, isso quando o mesmo não acontece na própria rua, dificultando ainda mais a 

identificação das mesmas e o número de crianças nascidas nesta situação 

(CAMARGO, 2012). 

Preconceitos e discriminação, sobretudo por parte dos profissionais de saúde, são 

apontados como principais barreiras na busca e permanência de tratamento para o 

problema do crack. Neste contexto, o reconhecimento de que as mulheres 

dependentes constituem um subgrupo diferenciado dos homens e com 

características e necessidades de tratamento próprias e específicas começa a 

ganhar relevância. Diante do exposto, recomenda-se atenção específica da 

condição feminina, tais como a gravidez e a responsabilidade nos cuidados com a 

criança (ABRUZZ, 2011). 

 

O CRACK E O RECÉM-NASCIDO DE MÃES USUÁRIAS 

A existência de problemas durante a gestação e/ou parto e a ocorrência da gravidez 

de forma não planejada, em especial em fases precoces da vida, tem colaborado 

para nascimentos de crianças com riscos importantes associados ao seu 

desenvolvimento. Os avanços tecnológicos, por sua vez, têm proporcionado cada 

vez mais, a sobrevida destes recém-nascidos (RN), suscitando a necessidade de 

que os serviços estejam preparados para o acompanhamento adequado de seu 

crescimento e desenvolvimento (LOPES; SANTANDER; MARCONI, 2010). 

O uso de drogas na gravidez gera riscos únicos tanto para a gestante como para o 

feto, como desnutrição, suscetibilidades a infecções e disfunções orgânicas podem 

ser transmitidas ainda no desenvolvimento. No entanto, o grande problema para se 

avaliar os efeitos diretos das drogas ilícitas sobre este é a enorme quantidade de 

fatores de risco psicossociais, sociodemográficos, comportamentais e biológicos que 

se relacionam com as drogas e com as consequências da gravidez quando 
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indesejada, tais como pobreza, falta de cuidado pré-natal, doenças sexualmente 

transmissíveis e desnutrição. (RENNER; GOTTFRIED; WELTER, 2012). 

Quanto à ação da droga sabe-se que a cocaína/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 (YAMAGUCHI, 2008). A isquemia e a anoxia podem levar 

à teratogenia por involução de estruturas, geralmente no 3° trimestre, quando os 

vasos fetais estão mais capacitados a se contraírem (CORRADINE, 1996). 

Com relação aos efeitos da cocaína/crack sobre o feto podemos destacar: fetos 

natimortos, microcefalia, retardo mental, alterações ósseas, baixo peso, 

irritabilidade, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e algumas vezes nascem 

com crises convulsivas, ainda sob efeito da droga passada através da mãe 

(RENNER; GOTTFRIED; WELTER, 2012). Além desses efeitos podemos ainda 

relatar malformações geniturinárias, atresias do trato gastrintestinal, alterações 

visuais e auditivas, menor peso ao nascer, menor comprimento e menor perímetro 

cefálico (MARGOTTO, 2013). Dependendo da quantidade de drogas que a mãe 

usou, o bebê pode sofrer síndrome de abstinência (CAMARGO, 2012). 

Os efeitos neurocomportamentais da cocaína são inúmeros, como dificuldade na 

alimentação e no sono, alteração na regulação dos estados de consciência, sinais 

de estresse, excitabilidade, imaturidade motora, reflexos alterados. Em relação ao 

padrão motor oral e global dos neonatos, estudos indicam aumento de tônus e 

reflexos alterados nos bebês expostos à cocaína no período pré-natal, além de 

alterações na manutenção do estado de consciência, nos reflexos orais e no padrão 

de sucção (GASPARIN, 2012). 

Com relação ao crack/cocaína, pouco se reconhece a respeito dos efeitos da 

exposição pré-natal a esta droga ao longo do desenvolvimento das crianças e os 

poucos estudos publicados até o momento são inconclusivos e com falhas 

metodológicas. Além de diversos efeitos negativos na saúde da gestante e do bebê, 

estudos demonstram aumento dos custos neonatais em até dez vezes quando 

ocorreu exposição, problemas psicossociais, médicos e educacionais crônicos das 

crianças expostas (MATOS et al., 2011). 
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6. RESULTADOS 

 

Dos artigos consultados foram encontrados 23 artigos pertinentes aos efeitos do 

crack no binômio gestante/recém-nascido que foram analisados na íntegra e dentre 

esses selecionados 9 que estavam diretamente relacionados coma temática 

abordada. Destes, 3 discutem tanto as consequências para a gestante quanto para o 

recém-nascido (RN), 1 apenas na gestação e 5 apenas no RN. 

De acordo com Yamaguchi (2008) o uso do crack tem aumentado dramaticamente 

na população obstétrica e também as complicações maternas e perinatais. Sobre as 

consequências do uso do crack para o RN o autor cita malformações urogenitais, 

cardiovasculares e do sistema nervoso central, insuficiência uteroplacentária, 

hipoxemia e acidose fetal. 

Corradine (1996) traça o perfil das mulheres usuárias de crack e Matos et al. (2011) 

aponta que há um aumento dos custos neonatais em 10 vezes quando ouve 

exposição à droga. Abruzz (2011), destaca as consequências do uso do crack na 

gravidez, listando taquicardia e hipertensão arterial, parto pré-maturo, abortos 

espontâneos, deslocamento pré-maturo de placenta e supressão do apetite. 

Com relação às consequências para o RN, Renner et al. (2012) e Margotto (2013) 

citam suscetibilidade a infecções, fetos natimortos, microcefalia, retardo mental, 

alterações ósseas, irritabilidade, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e 

algumas vezes nascem com crises convulsivas, atresias do trato gastrintestinal, 

alterações visuais e auditivas, menor peso ao nascer, menor comprimento e menor 

perímetro cefálico. Gasparim relata os efeitos neurocomportamentais e os 

relacionados ao padrão motor oral e global dos neonatos. 

Segundo Matos et al. (2011) e Abruzz (2011) a maioria das gestantes usuárias de 

crack não procuram acompanhamento pré-natal. 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O crack tem se tornado um problema crescente e devastador de saúde pública, 

principalmente se tratando de seu uso na gestação, e isso tem aumentado 

consideravelmente os gastos neonatais. Como sua identificação durante a gestação 

é difícil, devido as gestantes negarem o uso da droga e em sua maioria não 

realizarem acompanhamento pré-natal, torna-se bem mais dificultoso assisti-las em 

seu período gravídico puerperal. Os RN das mães usuárias sofrem diversas 

complicações em decorrência do uso da droga e as consequências sofridas são, na 

maioria delas irreparáveis, justamente em virtude dessas gestantes não estarem 

sendo acompanhadas e tratadas. Nesse contexto, percebe-se a importância do 

conhecimento da temática pelos profissionais de enfermagem, sendo que esses 

profissionais estão presentes no acompanhamento pré-natal e mais envolvidos com 

a comunidade na Estratégia Saúde da Família (ESF), podendo assim realizar uma 

abordagem com essas gestantes e um melhor acompanhamento aos seus RN. 
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