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O PAPEL DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS COM 

GESTANTES E RECÉM NASCIDOS PORTADORES DE 

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE CRACK 

 

RESUMO 

 Este trabalho trata de uma revisão integrativa, realizada com pesquisas de 

publicações de língua portuguesa, tendo como finalidade descrever o papel do 

enfermeiro no cuidado da gestante, no período da gestação e puerpério, assim como 

do recém-nascido os quais, apresentam síndrome de abstinência do crack. A 

exposição do feto a essa droga pode levar a alterações no seu desenvolvimento e 

crescimento, e o aparecimento de doenças neurodegenerativas, respiratórias, 

gastrointestinais e irritabilidade do sistema nervoso central, já na gestante, a 

exposição ao crack pode levar ao comprometimento irreversível da integridade do 

binômio mãe/feto. O método de pesquisa para realizar o trabalho foi a Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), com as bases de dados LILACS, SciELO e CAPES. 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior mercado mundial do crack e o segundo maior de cocaína, 

conforme revelou o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Os dados do estudo – 

que ouviu 4,6 mil pessoas com mais de 14 anos em 149 municípios do País. Os 

resultados da pesquisa, que tem o nome de Levantamento Nacional de Álcool e 

Drogas (LENAD), apontam ainda que o Brasil representa 20% do consumo mundial 

do crack. A cocaína fumada (crack e oxi) já foi usada pelo menos uma vez por 2,6 

milhões de brasileiros, representando 1,4% dos adultos. Os adolescentes que já 

experimentaram esse tipo da droga foram 150 mil, o equivalente a 1% (CEBRID, 

2007). 

 Nas gestantes este problema de uso de crack ganha mais importância, pois a 

exposição dessas pacientes às drogas pode levar ao comprometimento irreversível 

da integridade do binômio mãe/feto (YAMAGUCHI et al., 2008). 

A extensão da exposição pré-natal à cocaína/crack pode determinar a 

ocorrência de síndrome de abstinência neonatal. Os sintomas aparecem dois ou três 

dias após o nascimento e tendem a desaparecer nos primeiros meses de vida. Entre 



eles se encontram problemas de alimentação, como dificuldade de sucção; 

irritabilidade; hipertonia; bocejos e espirros, que se devem a maior estimulação do 

SNC (WHITE; LAMBE, 2003). 

 O enfermeiro está presente e se faz necessário em todos os estágios do 

tratamento da dependência química. Este profissional detém um conhecimento 

teórico/prático de fundamental importância no tratamento e cuidados para estes 

pacientes. Segundo Spricigo (2004, p.429): 

O conhecimento sobre drogas – efeitos, dosagens, danos, formas de 
utilização – bem como as propostas teóricas que pretendem 
compreender o porquê do uso, terapêuticas, fatores de risco e de 
proteção, populações vulneráveis e políticas publicas, dentre outros 
aspectos, são indispensáveis a todos os que pretendem trilhar este 
caminho. 

 O tema foi escolhido, a partir de experiências vivenciadas por um dos 

integrantes do grupo. Notamos a importância deste estudo, pelo crescente número de 

usuários de crack, formando assim um quadro epidemiológico no Brasil. Entre os 

dependentes químicos, as gestantes ocupam um papel de destaque, porque as 

complicações do uso de drogas não atingem apenas a elas, mas também ao feto, pois 

a maioria dessas substâncias ultrapassam a barreira placentária e hematoencefálica, 

causando entre outros, síndrome de abstinência no recém nascido.  

 OBJETIVO 

Diante do exposto a presente pesquisa tem como objetivo descrever e destacar 

o papel do enfermeiro nos cuidados com a gestante durante a gestação e o período 

de puerpério, e com recém nascidos portadores de síndrome de abstinência de crack. 

METODOLOGIA 

Este trabalho trata de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, é um método 

de pesquisa que contempla a análise de varias pesquisas primarias sobre 

determinado assunto, estabelecendo comparações entre as mesmas, a fim de definir 

conclusões mais abrangentes sobre um fenômeno especifico. A revisão bibliográfica 

integrativa é um método enriquecedor para a enfermagem, visto que muitas vezes o 

profissional não possui tempo disponível para realizar a leitura do grande volume de 

conhecimento científico existente, além da dificuldade em realizar uma análise crítica 

acerca da temática (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

DESENVOLVIMENTO/RESULTADOS PRELIMINARES 



Selecionou-se o tema a ser abordado e posteriormente, definiu-se a pergunta 

norteadora a ser respondida: Qual o papel do enfermeiro nos cuidados com recém 

nascidos portadores de síndrome de abstinência de crack descritos na literatura? 

As pesquisas foram realizadas nas seguintes bases de dados eletrônicos: no 

Sistema da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

na biblioteca virtual Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e no Portal  de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPS), no idioma de língua portuguesa, publicados no período de 2009 a 2019. 

Os descritores definidos foram: gestação, crack. 

Foram incluídos artigos nacionais e internacionais de enfermagem; redigidos 

no idioma de língua portuguesa; publicados nos períodos de 2009 a 2019. Foram 

selecionados artigos de pesquisa do tipo quantitativo e qualitativo que abordaram o 

tema em pesquisa; artigos completos, disponíveis, online ou que contenham resumos 

indexados nas bases de dados. 

Foram excluídos artigos que não tinham relação com o tema; artigos duplicados 

nas bases de dados e artigos que requeriam pagamento de taxas. 
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