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Alterações Cardíacas em Dependentes Químicos  

Resumo 
Com o objetivo de atualizar e aprimorar o conhecimento em relação as Alterações 
Cardíacas com a Dependência Química, este trabalho realizará um levantamento 
bibliográfico de artigos científicos que abordam o tema. O estudo do sistema 
cardíaco pode ser considerado como um dos mais complexos e embaraçosos 
sistemas do corpo humano. Dessa forma temos que destacar que nos dias de 
hoje muitos fatores interferem e contribuem para que nosso coração agregue 
novas patologias. As estatísticas mostram que o número de brasileiros que 
morrem vítimas de parada cardíaca, infarto vem aumentando numa proporção 
estrondosa, no entanto vamos vislumbrar as ocorrências nos usuários e 
dependentes químicos que atualmente estão sendo investigados devido as 
alterações se tornarem cada vez mais comum entre a classe, e entender o que 
vai mudar para que um usuário e/ou dependente químico desenvolva alterações 
cardíacas com tanta frequência, qual a influencia das drogas para o sistema 
cardíaco e as mudanças fisiológicas que ocorrem com o uso de entorpecentes.  

Palavras-chave – Coração. Alterações Cardíacas. Dependentes Químicos. 

Drogas.   

Introdução  

Segundo Almeida (2012), a sociedade em geral, vive em busca do bem estar 

físico e social. Estamos a cada dia criando hábitos e rotinas que nos levam a uma 

vida mais saudável. Embora ainda vemos problemas de alimentação e 

sedentarismo, há grande parte das pessoas que se preocupam vislumbrando o bem 

estar num futuro próximo. Dessa forma, com cuidados do corpo e alimentação 

vamos influenciando o bom funcionamento dos órgãos de nosso corpo e 

colaborando para o bom funcionamento desses.  

Entender as necessidades do corpo e adequá-las ao nosso cotidiano é uma 

missão que parece ser simples, porém implica na mudança de hábitos e onde 

muitos perdem o interesse por acreditar um pequeno hábito não vá fazer tão mal e 

possa ser deixado de lado. Seguindo esse mesmo pensamento, vemos as 

alterações cardíacas que podem ser manifestadas até com distúrbios de humor, 

crises de ansiedade, depressão, entre outras e pode ter seus agravantes como é o 

caso dos dependentes químicos.  

Nos últimos anos, a dependência química e o consumo de drogas ilícitas 

estão em constante crescimento. A cada ano nota-se que na mesma proporção que 



cresce os índices de usos abusivos, também cresce a ocorrência eventos cardíacos 

associados a essas substâncias. (OLIVEIRA, 2006).  

O uso indiscriminado de drogas ilícitas está associado a patologias como: 

aumento da pressão arterial, elevação da frequência cardíaca, arritmias, alterações 

da função sistólica ventricular ou dilatação miocárdica, apoptose, vasoconstrição 

arterial, aumento da atividade motora, angina e convulsões. (Kneupfer, MM/2003, 

Lange et al./2001, Isner et al./1986, Branch et al./1994). O efeito de drogas ainda 

vem sendo estudados para outras doenças cardiovasculares agudas e crônicas 

responsável por morte súbita como é o caso da isquemia (com angina ou 

silenciosa), arterosclerose, endocardite e o infarto agudo do miocárdio. (KLONER et. 

al, 2003)  

Segundo Pott (2009), além das alterações cardíacas, percebesse uma piora 

na função respiratória, evidenciada por dor torácica, alterações na ausculta 

pulmonar como sibilos e insuficiência respiratória. Ainda estão relacionadas a 

hiperpirexia maligna, convulsões, tremores que pode culminar a depressão 

respiratória e vasomotora. (SILVEIRA, 2009).  

Objetivos  

- Realizar uma pesquisa literária sobre a relação das alterações cardíacas nos 

dependentes químicos.  

- Revisar o Sistema Circulatório; 

- Listar as principais alterações cardíacas. 

- Relacionar as alterações cardíacas nos dependentes químicos. 

- Destacar medidas de tratamento atuais.  

Metodologia   

Estudo retrospectivo baseado em pesquisa de artigos científicos publicados 

em bases de dados eletrônicos (SCIELO e BIREME), conduzidos a partir das 

palavras-chave “Coração. Alterações Cardíacas. Dependentes Químicos. Drogas.”, a 

fim de adquirir dados que possam satisfazer os objetivos propostos neste estudo.  

Desenvolvimento  



Levantamento de obras bibliográficas que condizem com o tema proposto 

adequando o texto a realidade atual indicando os principais problemas 

relacionados ao uso de drogas ilícitas as funções cardíacas. 

Revisão da anatomia do sistema cardíaco (fisiológico) para melhor 

entendimento e disposição diante do assunto. 

Demonstrar alterações anatômicas patológicas encontradas no uso de 

drogas, assim como relacionar as ocorrências adversas destas no sistema 

cardíaco. 

Descrever sobre as principais alterações fisiopatológicas encontradas durante 

o uso de drogas que sejam compatíveis com o assunto. 

Listar as principais intervenções de enfermagem, assim como a anamnese e 

diagnóstico para essas alterações cardíacas.  

Resultados  

Alterações cardíacas são comuns em dependentes químicos. O uso 

indiscriminado dessas drogas podem provocar lesões severas ao sistema 

cardíaco, mesmo que sendo usada por pouco tempo. Embora as alterações 

cardíacas sejam muito amplas, apenas três alterações são relevantes e 

comprovadas fisiologicamente. 

Os eventos fisiológicos que levam a alterações cardíacas são multifatoriais e 

ocorrem de forma isolada ou tem relação com a demanda de oxigênio, que na 

maior parte está associada ao déficit de suprimento, vasoconstrição arterial 

prolongada, agregação plaquetária relacionada aos níveis de epinefrina com 

subsequente formação de trombo (POTT, 2009); ou estão relacionados aos 

eventos do sistema troponina-actina-miosiona desencadeando o aumento do 

cálcio e gerando a apoptose da célula cardíaca. (GAZZONI, 2006). 

 

“O uso de cocaína, por exemplo, resulta em aumento da frequência 
cardíaca e aumento da demanda de oxigênio pelo coração. Apesar disso, ao 
mesmo tempo, a cocaína provoca intensa constrição dos vasos sanguíneos 
(inclusive coronarianos), diminuindo a oferta de oxigênio para os tecidos. Isso 
pode conduzir à angina, arritmias cardíacas e infarto. Também, o consumo de 
cocaína provoca aumento da pressão arterial em 15 a 20% acima do basal”. 
(BARBATIERI, 2013).  

Silveira (2009), afirma que as reações de insuficiência respiratória podem ser 

vistas logos após ao uso de drogas e em geral são identificadas pela dor torácica, 



acompanhadas ou não de vômito, sudorese e sensação de morte, que podem ser 

agravados quando há uso de outras drogas como a bebida e o cigarro, no entanto 

essas complicações podem ser vista logo após o consumo do entorpecente, sendo 

assim o diagnóstico deve ser rápido e preciso, pois há vários casos em que o 

paciente chega a óbito, cerca de 2% dos casos que são diagnosticados. 

Em geral esses casos são os mais difíceis de serem tratados, pois não se trata 

da mudança de um hábito e sim de uma conduta que leva ao vício. O uso de drogas 

pode provocar danos irreversíveis ao cérebro e deixar sequelas nos seus órgãos 

punindo-o da forma mais drástica, ou fazendo com que o mesmo perca suas 

funções e o conduza lentamente a morte. (SILVEIRA, 2009). 

Todos esses eventos podem levar a morte súbita se não forem diagnosticados 

há tempo, por isso e imprescindível ao profissional fazer uma boa anamnese e 

conseguir colher o máximo de informações possíveis, e assim proceder com a 

mesma cautela durante o exame físico. Ainda temos os fatores adversos, como 

associação de um evento cardíaco a outro o que pode atrasar o diagnostico final. 

É fundamental o conhecimento dos fatores que desencadearam a alteração 

cardíaca para que se possa chegar a um determinante e assim iniciar o tratamento. 

Além disso, deve-se conduzir a mudança de hábitos e costumes que poderão levá-lo 

novamente a ter alterações cardíacas comprometidas.    

Considerações Finais  

A presente pesquisa teve o objetivo de orientar a quem se possa interessar 

sobre os riscos que as drogas podem trazer ao sistema cardíaco. Sabe-se que 

no ranking de mortalidade mundial é liderado por eventos cardiológicos, sendo 

assim há uma preocupação primordial com o sistema cardíaco com o intuito de 

diminuir essa taxa já que muitos desses eventos podem ser evitados com 

mudanças de hábitos e costumes. 

O coração tem suma importância para a vida de qualquer pessoa, devido a 

ser um órgão vital, deve-se cuidar dele afim de garantir seu bom funcionamento. 

Um desses cuidados está relacionado ao não uso de substâncias químicas que 

além de fazer mal aos outros órgãos podem causar doenças e alterações 

severas ao sistema cardíaco. 



Embora as alterações sejam desencadeadas por três funções especificas, 

sabemos que essas geram diversas doenças que vão variar de organismo para 

organismo. Como sabê-se que os problemas cardíacos a cada dia estão se 

tornando mais comuns, surge a necessidade da equipe de enfermagem de se 

apegar em alguns detalhes que poderão indicar o perfil do cliente, podendo 

indicar essas alterações e tratá-las o quanto antes. 

Sabemos que o tratamento cardíaco quando relacionado às drogas vai além 

do olhar clínico. Há necessidade de intervenções sociais para que o cliente 

consiga se reestabelecer. Há fatores e doenças que ainda vem sendo estudados 

e relacionados ao uso indiscriminado de drogas que devem ser observados. As 

alterações cardíacas são inúmeras e duas reações são de proporção 

indeterminada. O avanço do tratamento e diagnóstico não condizem com o 

avanço dessas substâncias que a cada dia estão mais fortes e causando danos 

ainda maiores.  A medida mais propícia por hora seria ações que facilitem aos 

profissionais de saúde chegarem ao diagnóstico mais rápido e encaminhar esse 

cliente para acompanhamento, inserindo-o em projetos sociais vinculados ao 

tratamento orientando sobre os riscos e dando suporte a família. As ações que 

interferem de forma positiva no prognóstico não devem ser descartadas e deve-

se lembrar que a melhor forma ainda é a profilaxia.   

Fontes Consultadas  

ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de; GUTIERRES, Gustavo Luiz; MARQUES, 
Renato. Qualidade de Vida: DEFINIÇÃO, CONCEITOS E INTERFACES COM OUTRAS 
ÁREAS DE PESQUISA. 2012. 13 p. Professor Livre Docente da Universidade de São 
Paulo (Graduado em Educação Física - Unicamp; Graduado em Direito PUC-Campinas; 
Mestrado em Sociologia do Lazer - Unicamp; Doutorado em Sociologia do Lazer - Unicamp.   

CASTRO, Luis André; BALTIERI, Danilo Antônio. Tratamento farmacológico da 
dependência do álcool. 2003. 5 f. Médico Psiquiatra (Mestre e Doutor em Medicina pelo 
Departamento de Psiquiatria da USP/SP) - Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, USP - Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2004.   

JORGE, Maria Salete Bessa et al. Ritual de consumo do crack: aspectos 
socioantropológicos e repercussões para a saúde dos usuários. 2013. 8 f. Universidade 
Estadual do Ceará (Pós-Doutorado Enfermagem em Ciências da Saúde e Saúde Pública)- 
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2013.   



SILVEIRA, Marcos Serra ET al. Infarto Agudo do Miocárdio em Jovem Usuário de 
Cocaina, 2009 (Relato de Caso). Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia de Aracajú 
(SE) – Revista Socerj  

GAZONI, Fernanda Martins ET al. Complicações Cardiovasculares em Usuário de 
Cocaina, 2006 (Relato de Caso) – Clínica Médica da INIFESP – Revista Brasileira de 
Terapia Intensiva  

POTT Jr., Henrique ET al. Infarto do Miocárdio induzido por cocaína, 2009 
(Relato de Caso) – Faculdade de Medicina do Centro Ciências da Vida da Pontíficia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)   


