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Resumo 
As Drogas Depressoras do Sistema Nervoso Central (SNC), tais como álcool, 

benzodiazepínicos, inalantes e opióides são substâncias que induzem a 

diminuição da atividade cerebral. O uso indiscriminado dessas substâncias 

pode causar dependência ou tolerância, considerada um transtorno mental, 

onde o portador perde o controle quanto ao consumo da substância 

prejudicando suas funções fisiológicas, bem como o estado físico, psíquicas e 

emocionais, quando essa dependência se refere a gestantes é ainda mais 

grave. Infelizmente no Brasil há poucos estudos epidemiológicos sobre 

consumo de drogas durante gestação, mesmo este sendo um grave problema 

de saúde pública, já que seu consumo interfere no desenvolvimento fetal 

trazendo alterações neurológicas, malformações, uma vez que pode ser 

facilmente ultrapassada pela barreira placentária. Desta forma, foi objetivo 

descrever os principais mecanismos toxicológicos das drogas de abuso 

depressoras do SNC através da revisão da literatura. 

Palavras-chave: drogas de abuso; álcool; opióides; barreira placentária. 

1. Introdução 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o termo drogas de 

abuso (DA) pode ser definido como um tipo de substância natural ou sintética 

que quando ingerida é capaz de modificar uma ou várias funções fisiológicas, 

sendo elas ilícitas ou não, suscetíveis a provocar dependência e/ou tolerância¹. 

As Drogas Depressoras do SNC são substâncias que diminuem a 

atividade do cérebro, fazendo com que esse sistema passe a funcionar 

lentamente, o seu principal efeito é de diminuir a atividade neuronal, afetando 

inicialmente as sinapses cerebrais, podendo levar a satisfação e euforia no 

primeiro estágio. O bem-estar que é promovido acarreta a uma diminuição 

intensa da atividade do organismo, tanto física quanto psiquíca2-3.  

As drogas que estão sendo abordadas neste trabalho são álcool e 

opióides. Estas drogas são classificadas lícitas em nosso país, mas se tornam 

ilícitas no uso indiscriminado. 

O uso indiscriminado destas substâncias leva a dependência, 

caracterizado por transtorno psicológico e físico causando alterações 

comportamentais o que caracteriza o abuso ou o excesso como a origem do 

problema. Assim, a relação entre sujeito e a droga configura uma doença, cujo 



grau é dado pela sua intensidade ou pela sua predominância de uso4. 

Segundo dados epidemiológicos a incidência de dependentes químicas 

do sexo feminino, inclusive durante o período gestacional vem crescendo, 

mesmo que estas tenham percepção da influência direta dessas drogas no 

desenvolvimento fetal5. 

As complicações do uso de drogas não se restringem apenas à 

gestantes, mas também ao feto, pois essas substâncias são transferidas ao 

feto pela barreira placentária e hematoencefálica (BHE) sem metabolização 

prévia, atuando principalmente sobre o SNC, causando déficits cognitivos ao 

recém-nascido, malformações, síndromes de abstinência, dentre outros6-7.  

2. Objetivo 

           O objetivo deste trabalho é descrever os principais mecanismos 

toxicológicos das drogas de abuso depressoras do SNC, como álcool e 

opióides durante a gestação. 

3. Metodologia 

          Foi realizada revisão sistemática da bibliografia de artigos científicos 

indexados nos bancos de dados, Google acadêmico, Scielo, PubMed e dados 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização das Nações 

Unidas (ONU), nos idiomas português e inglês; artigos completos; sem um 

limite temporal, mas priorizando estudos dos últimos 10 (Dez) anos. 

4. Desenvolvimento 

       Segundo o II Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil, revela que o álcool é a substância lícita mais utilizada 

nos principais municípios do país, apresenta baixo peso molecular difundindo-

se através das membranas celulares, equilibrando-se rapidamente entre o 

sangue e os tecidos4-8-9. Assim, o álcool atua sobre receptores GABA , inibidor 

das células nervosas, ainda levam a liberação de dopamina responsável pela 

sensação de bem estar . O consumo dessa substância durante a gestação é 

prejudicial tanto para a mãe quanto para o feto. Como a quantidade 

considerada “segura” ainda não foi estabelecida, a abstinência nessa situação 

é considerada a melhor conduta, visto que o etanol atravessa facilmente a 

barreira placentária, podendo determinar multiplicidade de efeitos teratogênicos 

no feto10. 

Já os opióides são medicamentos analgésico utilizados para o 



tratamento da dor de média e grande intensidade11, por serem de baixo peso 

molecular, assim como o álcool, são lipossolúveis e atravessam a barreira 

placentária facilmente,  dentre as mais utilizadas estão a Metadona para o 

alivio da dor e a Heroína como de abuso, em relação a Metadona os estudos 

que foram levantados são sugestivos para neonato com baixo peso e menor 

perímetro cefálico, já com a Heroína o feto além de baixo peso, pode 

apresentar anomalias fetais, como, icterícia, sofrimento respiratório, ejeção de 

mecônio no líquido amniótico e índice de Apgar baixo12. 

Todas as substâncias consumidas pela mãe passará para o feto através 

da placenta, que é um órgão existente apenas no período gravídico, formado 

por células trofoblásticas que tem a função de dividir o sistema circulatório 

materno-fetal e contribuir para a nutrição do feto12.                    

5. Resultados preliminares 

 Cabe ressaltar que este trabalho está em desenvolvimento, porém é 

eminente seu destaque e importância visto no decorrer das pesquisas, 

considerando que essas drogas na maioria delas são licitas, com exceção da 

heroína, as gestantes usuárias desconsideram o grande risco que elas trazem 

para si e para seus filhos, é importante destacar que o uso dessas substâncias 

são transferidas ao feto pela barreira placentária e hematoencefálica (BHE) 

sem metabolização, ou seja, todo efeito tóxico que é causado na mãe também 

é causado no feto. No entanto, falar sobre o consumo destas substâncias, em 

especial sobre a dependência química em gestantes traz outras questões 

relacionadas a violência doméstica, doença sexualmente transmissível, 

problemas familiares, criminalidade, gravidez indesejada. 

6. Fontes Consultadas  

1. OMS (Organização Mundial da Saúde). Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

1993. 

2. FERREIRA AMC. Gravidade de dependência e motivação para tratamento. O Portal dos psicólogos, 2007. 

3. CARLINE EA, et al. Drogas psicotrópicas - o que são e como age. Revista IMESC, 2001. 

4. PRATA MME, et al. O processo saúde-doença e o dependente químico: interface e evolução. Brasília, 2009.  

5. YAMAGUCHI ET, et al. Drogas de abuso e gravidez. Ver. Psiq. Clín. São Paulo. 2008. 10. Kassada DS. Prevalência do uso de drogas de abuso 

por gestantes. Acto paul enferm.Brasil, 2013. 

6. RENNER FW, et al. Avaliação do uso de drogas por gestantes atendidas em hospital de ensino do interior do Rio Grande do Sul. Ahead of print. 

Santa Cruz do sul, 2016. 

7. BROLIO MP, et al. A barreira placentária nutricional. Ver. Bras. Reprod. Anim. Belo Horizonte, 2010. 

8. PINTO AFC, et al. Gaba e dependência de Etanol. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. São Paulo,2013. 

9. HEICKMANN W, et al. Dependência do álcool: aspectos clínicos e diagnósticos. Saúde direta. Brasil, 2009. 

10. MALTA DC, et al. Prevalência do consumo de álcool e drogas entre adolescentes: análise dos dados da pesquisa nacional de saúde escolar. 

Ver Bras Epidemiol, 2011. 

11. LEMONICA, L. Bases Farmacológicas para uso clinico de Opióides. Pratica Hospitalar. Brasil, 2008. 

12. LOPES, Dias Thais. As repercussões do uso abusivo de drogas no período gravídico/Puerperal. Revista Saúde e Pesquisa. 2010. 


