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1. RESUMO 
 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, integrativa de autores nacionais 

sobre o consumo de drogas na gestação e suas consequências para a gestante e o 

recém-nascido dando ênfase a importância da assistência de enfermagem ao 

recém-nascido no pré-natal e logo após o trabalho de parto. Foram abordados 

assuntos referentes aos aspectos históricos das drogas, em que ano surgiu e como 

elas eram utilizadas antigamente. Essa revisão integrativa foi realizada com seis 

autores, sendo eles: LOPES (2011), ROTTA (2000), CAMARGO (2014), MAIA 

(2014), LOPES (2011), SILVA (2002). Foi utilizado como base de dados SCIELO, 

LILACS e BIREME. Foi demonstrada através de uma tabela os resultados obtidos, 

de complicações gestacionais com o uso das drogas, complicações no recém-

nascido e a melhor assistência de enfermagem de acordo com cada autor. Os 

resultados mostram a importância do enfermeiro quanto à orientação no que tange a 

gestante em relação aos riscos relacionados ao consumo de drogas, bem como sua 

atuação na assistência de enfermagem ao recém-nascido. Conclui-se que o 

consumo de drogas ilícitas vem aumentando principalmente entre as mulheres e isto 

ocorre mesmo durante a gestação. O uso de drogas ilícitas na gestação pode 

provocar sérios riscos à mulher e ao feto, um exemplo muito citado é o abortamento 

no 1° trimestre ou parto prematuro a partir do 2° semestre. Para se evitar tal 

morbidade o pré-natal bem assistido pelo enfermeiro pode garantir a redução ou ate 

mesmo evitar o consumo de tais substancias. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa sobre o consumo de drogas 

durante a gestação e seus riscos para o recém-nascido, dando ênfase a importância 

da assistência de enfermagem ao recém-nascido logo após o trabalho de parto.  

Atualmente o consumo de drogas tem aumentado muito, e isto não é diferente em 

gestantes. Essa face preocupa os profissionais de saúde, pois é nesse período que 

as mulheres devem estar mais saudáveis para que não prejudiquem o feto.  

Muitas acabam engravidando e não sabem o risco que correm, sendo assim é de 

grande importância que o enfermeiro atue como elo principal de informações, 

intervindo em medidas, para que essa situação venha mudar.   



No decorrer da gestação, o corpo passa por adaptações fisiológicas profundas e 

significativas, as quais envolvem todos os sistemas. Essas alterações ocorrem da 

primeira semana até o final da gravidez e caracterizam-se como ajustes funcionais 

em resposta ao aumento da carga fisiológica. O consumo de drogas durante a 

gestação ou após a ela, acarreta vários riscos ao bebê e a gestante (SILVA; 2002).  

Na gravidez toda a substância que a mãe consome tem efeitos no bebê que esta em 

gestação, por isso o consumo de drogas pode se tomar fatal para a criança.  

É importante orientar a gestante sobre o consumo de drogas que está fazendo, pois, 

a dependência trará problemas para seu feto e futuro filho. O mais importante é 

tentar procurar com que ela entenda e ajude a si mesma a parar da consumir essas 

substâncias.  

Os cuidados prestados ao recém-nascido imediatamente após o parto são 

essenciais para a adaptação do bebê diminuindo a morbimortalidade neonatal, pois 

a primeira hora de vida do bebê é um período denominado de inatividade alerta do 

recém-nascido que dura em média quarenta minutos.  

Já a assistência de enfermagem ao recém-nascido é de estrema importância para a 

mãe e o bebê, e o enfermeiro deve estar preparado para este trabalho, pois sem a 

assistência de enfermagem o bebê não terá os cuidados que realmente precisar. 

 

3. OBJETIVO  
 
Identificar os riscos do uso de drogas ilícitas na gestação e suas consequências ao 

recém – nascido no parto. 

 

4. METODOLOGIA  
 
O presente estudo trata-se de uma de revisão integrativa, que tem como finalidade 

reunir artigos e resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema 

investigado. Para esta pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico, 

utilizando-se artigos nos quais foram selecionados aqueles que possuem o mesmo 

objetivo que tema proposto no estudo. 

Foi utilizado como base de dados SCIELO, LILACS e BIREME. Como descritores 

gestantes, recém-nascido, drogas Ilícitas e Assistência de enfermagem. 



Foram utilizados critérios de inclusão: pesquisas que abordassem o papel do 

enfermeiro na assistência de enfermagem ao recém-nascido, apenas artigos 

publicados a partir de 2000 á 2016, por serem artigos mais atualizados, disponíveis 

online e texto completo, publicadas em português formato de artigos e que estejam 

relacionados com os descritores citados. 

Foram critérios de exclusão: os artigos cujo tema não atendia o objetivo do trabalho, 

que não estavam no idioma português, artigos que não tinham acesso ao texto 

completo e não disponíveis online e artigos publicados com ano inferior a 2000. 

Foram encontrados 60 artigos, que após leitura dos títulos e resumos, destes foram 

selecionados 15 publicações que atendiam aos critérios de conteúdo para atender 

os objetivos desta pesquisa, os outros artigos foram excluídos por não atenderem 

aos critérios estabelecidos para o presente trabalho. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 
 
O uso de drogas, como o álcool, substâncias alucinógenas, é discutido antes mesmo 

de Cristo. Eram utilizadas nos rituais religiosos de diversas culturas. De acordo com 

Milby (1984), a história sobre o uso da cannabis sativa ou popularmente a maconha 

é longa, há referências do seu uso desde 2737 a.C., mas não se tem certeza na 

história onde realmente surgiu a maconha, no hemisfério Sul data de 1545 onde foi 

enviada pelos espanhóis ao Chile, pode também ter sido levada ao Brasil pelos 

escravos vindos da África.  

O uso da coca tem seu uso descrito desde 600 d.C., porém a cocaína, um derivado 

da coca, tem seu uso descrito há mais de 100 anos. Era muito utilizada pelos índios 

andinos que mascavam as folhas da coca com tabaco, para ter um efeito 

semelhante ao álcool. Depois de vários estudos sobre as propriedades 

farmacológicas da coca se percebeu que o principal ingrediente psicoativo das 

folhas de coca é a cocaína (SILVA; 2002). 

Diante da história, nos deparamos com a atualidade onde há uma sociedade que faz 

o uso de drogas, vemos em noticiários, quando passamos nas ruas, às vezes algum 

conhecido ou familiar que faz consumo dessas substâncias.  

Não é diferente com gestantes, mulheres usuárias que em certo momento de sua 

vida, através de um teste, descobre que esta grávida, e a partir deste momento se 

percebemos a necessidade de realizar o pré-natal.  



Neme (2000) descreve que durante a gestação, a ação das drogas pode ser 

diferente de uma mulher não grávida, pois a gestante está acondicionada a 

metabolizar as drogas em três compartimentos, cada um com características 

próprias e dinâmicas individuais. 

Diante de tais informações observamos à importância da assistência a mulher 

usuária de qualquer tipo de substância, drogas ilícitas, e os profissionais precisa 

estar preparados para atender este tipo de público.  

É preciso oferecer uma atenção integral à saúde da mulher, que contemple as suas 

necessidades psicossociais, examinando a situação de todas as pessoas, que 

atraem para si comportamentos destrutivos, avaliando suas histórias de vida e se 

engajando na atenção às mulheres grávidas em situação de pobreza, 

relacionamentos violentos e comportamentos autodestrutivos como o uso de drogas 

(FABBRI; PEDRÃO, 2000). 

Segundo Silva, (2002), embora cada substância tenha suas características únicas, é 

possível citar alguns pontos em comum acerca de todas as pessoas que sofrem das 

mesmas condições, no caso de uma gestante que abusa de drogas sabe se que 

pode sofrer consequências físicas, psicológicas, sociais e econômicas muito 

importantes, através da sistematização da assistência (SAE) o profissional direciona 

suas ações no atendimento a essas gestantes.  

Branden (2000) acredita que as gestantes que usam algum tipo de droga podem ter 

vários diagnósticos que variam de acordo com o seu estado geral atual. A 

enfermeira como intervenção deve esclarece acerca dos efeitos prejudiciais das 

drogas ilícitas tanto para si como para o feto e o recém-nascido, além disso, a 

gestante deve saber que seu filho poderá ter sintomas de abstinência e deverá ser 

tratado como um dependente ao nascimento.  

O profissional de saúde qualificado é aquele que tenha sido educado e treinado, 

com proficiência nas habilidades necessárias para o cuidado e acompanhamento de 

gravidezes e nascimentos normais e período pós-parto imediato. É importante é uma 

abordagem multidisciplinar para possibilita uma assistência generalizada (física, 

psicológica, social e financeira) a gestante. 

 

 

 

 



6. RESULTADOS 
 

Conforme, LOPES (2011), ROTTA (2000), CAMARGO (2014), MAIA (2014) as 

drogas mais citadas são a maconha, cocaína e o crack, pois são as que mais 

causam complicações gestacionais e complicações ao recém-nascido.  

A maconha tem sido usada por anos de forma recreacional e medica. Suas 

propriedades são complexas e incluem uma mistura de efeitos de álcool, opioides, 

tranquilizantes e alucinógenos, com quadro clinico muito variado e imprevisível. Isso 

torna o seu uso, muitas vezes, despercebido durante a gravidez. Provavelmente e a 

droga ilícita mais usada na gestação, com incidência variando de 10 a 27%. Sua 

capacidade alucinógena e dada principalmente pela substancia delta-9-tetra-

hydrocannabinol (THC), que e altamente lipossolúvel e capaz de atravessar a 

barreira placentária. As complicações da maconha no recém-nascido são muitas, 

tais como baixo peso ao nascer, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 

malformações congênitas, batimentos cardíacos fetais anormais, síndrome de 

abstinência neonatal, distúrbios no desenvolvimento neuropsicomotor. Essas 

complicações são as mais citadas pelos autores. Para a mãe, a inalação aguda da 

maconha determina descarga simpática, como taquicardia, congestão conjuntival e 

ansiedade, enquanto o uso crônico pode provocar letargia, irritabilidade, além de 

alterações no sistema respiratório, como bronquite crônica, infecções de repetição, 

metalepsia escamosa e enfisema. Pode também afetar o eixo hipófise-adrenal e a 

produção de hormônios. 

A cocaína no organismo materno provoca grave vasoconstricção e, por atravessar a 

barreira placentária, estende esse efeito maléfico ao feto. Grande parte da agressão 

ao concepto é resultado da ação da droga que, ao diminuir o fluxo sanguíneo para o 

útero, para a placenta e para o feto pode ocasiona abortamento espontâneo, 

trabalho de parto prematuro, deslocamento prematuro da placenta, crescimento 

intrauterino retardado e sofrimento fetal crônico grave. 

O crack é absorvido pelos alvéolos pulmonares e chega rapidamente à corrente 

sanguínea, o crack também causa falta de apetite, momentos de prazer e excitação; 

falta de apetite; redução do frio e do sono; dilatação das pupilas, hipertensão, 

convulsões, sudorese e tremores intensos taquicardia. E no recém-nascido não foi 

citada nenhuma complicação.  



O acompanhamento pré-natal, também é citado por duas autoras que são elas 

(ROTTA; 2000)  e (LOPES; 2011), pois o enfermeiro tem a responsabilidade de 

fazer uma assistência pré-natal de qualidade, bem como ouvir a gestante, saber o 

porquê ela necessita fazer o uso de tais drogas e explicar a ela quais os problemas 

que ela pode ter durante a gestação ou após ela. 

Essas formas de assistências são muito importantes para a gestante que faz o uso 

de tais drogas ilícitas, pois desta forma a mesma pode querer mudar vida de usuária 

para ter uma vida saudável para si mesma e para seu feto.  

As complicações no recém-nascido pelo uso de tais drogas como a maconha e a 

cocaína são diversas. No caso da maconha o recém-nascido pode ter baixo peso ao 

nascer, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e mau desenvolvimento do tubo 

neural (LOPES; 2011).  

A cocaína traz complicações maiores como a diminuição do fluxo sanguíneo uterino, 

hipoxemia fetal, malformações, abortamento, morte fetal, deslocamento prematuro 

da placenta, prematuridade, crescimento intra-uterino retardo, microcefalia, 

alterações eletrocardiográficas (ROTTA; 2000).  

Assistência de enfermagem citada é investir em ações e diretrizes de maneira 

preventiva, facilitando o acesso à educação, saúde e  qualidade de vida dessas 

usuárias. Essa forma de assistência seria uma prevenção com o enfermeiro da 

unidade onde as gestantes são atendidas para realizar uma consulta de pré-natal 

com qualidade. 

7. CONSIDERAÇÕS FINAIS  

Através da literatura revisada podemos constatar que o consumo de algumas drogas 

ilícitas (maconha, cocaína e crack) durante a gestação pode trazer muitos malefícios 

como um abortamento, malformações, hipertensão, dificuldades respiratórias e o 

parto prematuro não somente a quem a utiliza, mas também a outro ser ainda em 

desenvolvimento. 

A análise de artigos demonstrou a importância de considerar as necessidades 

psicossociais e a história de vida da mulher, pois possibilita a identificação e a 

intervenção na situação de uso de drogas na gestação. Além disso, possibilitou 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT27D90PPNAhVKHJAKHbC6AjcQFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.escavador.com%2Fsobre%2F712942%2Fnewra-tellechea-rotta&usg=AFQjCNHzNqSIprcrruNKuSECa66p8NdM7Q&bvm=bv.127178174,bs.2,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT27D90PPNAhVKHJAKHbC6AjcQFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.escavador.com%2Fsobre%2F712942%2Fnewra-tellechea-rotta&usg=AFQjCNHzNqSIprcrruNKuSECa66p8NdM7Q&bvm=bv.127178174,bs.2,d.Y2I


reconhecer os fatores de risco e as implicações na saúde da mulher e da criança 

relacionados ao uso de drogas. 

Portanto, cremos que esta revisão disponibilizará informações fundamentais para 

assistência as gestantes em situações de abuso de drogas. Assim, possibilitará aos 

profissionais de saúde abordar e discutir no pré-natal esta temática e 

consequentemente, identificar e intervir neste cenário, oferecendo assim mais saúde 

e bem estar para a mãe e para o feto. 

Com a pesquisa que o consumo de drogas ilícitas vem aumentando principalmente 

entre as mulheres e isto ocorre mesmo durante a gestação. O uso de drogas ilícitas 

na gestação pode provocar sérios riscos à mulher e ao feto, um exemplo muito 

citado é o abortamento no 1° trimestre ou parto prematuro a partir do 2° semestre. 

Para se evitar tal morbidade o pré-natal bem assistido pelo enfermeiro pode garantir 

a redução ou ate mesmo evitar o consumo de tais substancias.   
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