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RESUMO  

O crack e a cocaína são substancias psicoativas que atuam diretamente no sistema 

nervoso central (SNC) e seu uso está se tornando cada vez maior pela população 

mundial e sendo também utilizado por mulheres em idade fértil, sendo um problema 

de saúde pública cada vez maior e mais discutido. Gestantes usuárias muitas vezes 

não tem apoio ou orientação nesse período e continuam realizando o uso dessas 

substâncias ao longo de toda gravidez. A cocaína tem baixo peso molecular e é 

lipofílica, assim pode atravessar a barreira placentária sem sofrer metabolização e 

atingir diretamente o feto, o que pode causar diversos problemas, dentre eles a 

síndrome de abstinência neonatal, essa síndrome por sua vez tem sido descrita como 

um transtorno que envolve o sistema nervoso central e autônomo, bem como o 

sistema gastrointestinal do recém-nascido. Foi observado até o presente momento, 

que os sinais clínicos geralmente se desenvolvem nos primeiros dias após o 

nascimento, mas o tempo de início, a gravidade e até mesmo os sintomas podem 

variar de acordo com o tempo de exposição, quantidade da substância bem como o 

acompanhamento feito pela mulher durante a gestação. 

INTRODUÇÃO 

 A Erythroxylon coca é uma planta encontrada na América do Sul, de onde é 

extraída a cocaína¹. A coca, era utilizada pelos incas no intuito de aumentar a carga 

de trabalho, diminuindo a fome, sede e cansaço². Por ter ação vasoconstritora e gerar 

anestesia tópica e temporária, a cocaína foi o primeiro anestésico a ser utilizado, 

porém após alguns anos seu uso foi abandonado devido seus efeitos adversos e a 

descobertas de novos anestésicos locais3,4. Já o crack é produzido através da mistura 

da base de cocaína e bicarbonato de sódio que, quando aquecidos produz uma 

substancia em formato de pedra5,6.  

Alguns dados demonstram que em 2014, pelo menos um quarto da população 

mundial entre 15 e 64 anos fez a utilização de algum tipo de droga ilícita. O número 

de usuários de cocaína cresceu de 14 milhões de pessoas em 1998 para 18.8 milhões 

de pessoas em 20147. O uso indiscriminado de drogas ilícitas vem se tornando um 

grande problema de saúde pública no Brasil6. Isso ocorreu por causa do baixo custo 

que fez com que o consumo atingisse inclusive mulheres em idade fértil8.  

 A síndrome de abstinência neonatal cresceu substancialmente na última 

década, as causas dessa síndrome são diversas, porém a mais importante é a 

exposição uterina às drogas9. Foi observado que a cocaína altera o funcionamento 



normal da gravidez e diretamente do feto através da circulação, agindo no SNC e 

estimulando o sistema dopaminérgico e noradrenérgico, assim leva a uma 

vasoconstrição que causa uma deficiência significativa da chegada de oxigênio e 

nutrientes para placenta e diretamente ao feto, o que leva a diversas complicações². 

OBJETIVO 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre a 

SAN pelo uso de cocaína e crack e quais suas causas e malefícios para o recém-

nascido.  

METODOLOGIA  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no Pubmed, Google acadêmico e 

Scielo, utilizando descritores, para a comparação de dados científicos reportados nos 

artigos experimentais, clínicos, bem como artigos de revisão bibliográfica. 

DESENVOLVIMENTO 

Epidemiologia: A cocaína era considerada um produto caro e de difícil acesso. No 

Brasil, quando ocorreu a criminalização de vendas de produtos como éter e acetona 

necessários para a confecção da cocaína, o crack começou a ser comercializado por 

ser um produto menos puro e mais barato5. O consumo de crack pode ser considerado 

uma epidemia recente, pois data a década de 803,10. 

 Diversos são os motivos que levam uma mulher fazer a utilização de drogas 

ilícitas, porém é mais comum quando são de baixa renda, já sofreram algum tipo de 

violência doméstica e/ou sexual, ou quando seu parceiro faz o uso10. Ainda é difícil 

determinar o número exato de mulheres que fazem o uso dessas substância durante 

a gestação, muitas vezes elas só tem acesso ao hospital quando há alguma 

complicação ou no momento do parto e quando é realizado o acompanhamento esse 

habito é omitido, dificultando o controle e o tratamento3,6. 

Mecanismo de ação: A cocaína atua no SNC inibindo a recaptação pré-sináptica de 

noradrenalina (NA) e dopamina (DA). Assim, a concentração de neurotransmissores 

é elevada na fenda sináptica, aumentando a ativação do sistema nervoso causando 

euforia, vasoconstrição, arritmia e midríase. Estudos sugerem que o uso prolongado 

dessa substância leva à tafilaxia, onde são encontrados níveis elevados e contínuos 

dos neurotransmissores no cérebro, tornando-se necessário aumentar os níveis da 

droga para atingir os mesmos efeitos de euforia e promovendo a dependência1,3. 

RESULTADOS PRELIMINARES 



 Síndrome de abstinência neonatal é o termo mais utilizado na literatura, porém, 

abstinência significa se abster, assim, o termo retirada neonatal seria o mais correto 

pois o recém-nascido não tem capacidade para a intenção de se abster. Por exposição 

a cocaína pode aparecer de dois à três dias após o nascimento, mas ao longo dos 

primeiros meses desaparece8,9.  

 Estudos mostram que a cocaína é teratogênica pois foi observado nas 

gestações de usuárias a maior prevalência de malformações fetais. O uso da cocaína 

e/ ou do crack não causa uma síndrome especifica, mas pode causar retardo no 

desenvolvimento psicomotor e risco de morte súbita6,8. Na gestante a droga tem poder 

de vasoconstrição e atravessa barreira placentária, assim diminui o fluxo sanguíneo 

para o útero, para a placenta e consequentemente para o feto, podendo levar ao 

abortamento espontâneo, trabalho de parto prematuro, deslocamento prematuro da 

placenta, crescimento intrauterino retardado e sofrimento feral crônico grave6. 
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