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RESUMO 

 

O uso de drogas é um grave problema de saúde pública no Brasil, segundo maior 

consumidor de cocaína e seus derivados (2,8 milhões de pessoas), e o Nordeste possui a 

maior prevalência, envolvendo ambos os sexos. Mulheres expostas refletem um 

problema ainda maior, pois, todas são potencialmente grávidas afetando feto e o 

neonato. As escalas de avaliação neurocomportamental neonatais foram desenvolvidas a 

partir da preocupação no desenvolvimento de crianças que sofreram agressão no 

período gestacional ou prematuridade. Objetivo: Caracterizar as alterações 

neurocomportamentais e o padrão postural de recém-nascidos expostos às drogas ilícitas 

durante o período gestacional e o perfil do uso de drogas durante o período gestacional. 

Metodologia: Estudo transversal, prospectivo, descritivo realizado com puérperas e seus 

recém-nascidos expostos a drogas durante a gestação. Foi utilizado o prontuário e a 

ficha de acompanhamento do REMDA para obtenção de dados primários. No período 

da coleta, o programa acolheu 190 puérperas e extraído 79 binômios. Posteriormente 

foram selecionados 43 RNs entre 36 e 40 semanas de idade gestacional para avaliação 

neurocomportamental de Dubowitz dentre 44. Um foi retirado por intercorrencia. Os 

dados foram inseridos no programa SPSS


, 23.0, descritos em frequência e apresentados 

em forma de tabelas. Resultados: dentre 79, 58 gestantes eram dependentes do crack. 

55% (n=44) recém-nascidos eram a termo, 96% tiveram nota de Apgar > 7 no 5º 

minuto.  2,5% necessitaram de corticoide antenatal e surfactante exógeno. Houve 

redução de 88,6% no segundo e 68,4% no terceiro trimestres do uso de drogas. A média 

de peso ao nascer foi 2.590g, estatura média de 45,5 cm. Dentre 35 prematuros ao 

nascer, 14 eram limítrofes, 20 moderados e 1 extremo. Para a avaliação 

neurocomportamental foram selecionados os recém-nascidos a termo sem 

intercorrências (n=43). 48% apresentaram postura patológica. Houve alterações mais 

relevantes na movimentação em quantidade (51,2%) e qualidade (48,8%) e 

incoordenação motora. Conclusões: O crack é a droga mais consumida, embora haja 

polidrogadição. Houve redução no consumo ao longo da gestação. Na avaliação 

neurocomportamental chama a atenção o padrão postural dos RNs em extensão contínua 

dos membros e tronco.  

   

Palavras-chave: Drogas Ilícitas; Gravidez; Exame Neurológico; Síndrome de 

Abstinência Neonatal; Postura; Crack/Cocaína. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Drug use is a serious public health problem in Brazil, the second largest consumer of 

cocaine and its derivatives (2.8 million people), and the Northeast has the highest 

prevalence, involving both sexes. Exposed women reflect an even greater problem 

because, all are potentially pregnant affecting fetus and neonate. The neonatal 

neurobehavioral assessment scales were developed based on the concern in the 

development of children who suffered aggression in the gestational period or 

prematurity. Objective: To characterize the neurobehavioral alterations and the postural 

pattern of newborns exposed to illicit drugs during the gestational period and the profile 

of drug use during the gestational period. Methodology: A cross-sectional, prospective, 

descriptive study with puerperae and their newborns exposed to drugs during 

pregnancy. The medical record and the REMDA follow-up form were used to obtain 

primary data. At the time of collection, the program received 190 puerperas and 

extracted 79 binomials. Subsequently, 43 RNs were selected between 36 and 40 weeks 

of gestational age for a neurobehavioral evaluation of Dubowitz among 44. One was 

withdrawn due to intercurrence. The data were entered in the SPSS program, 23.0, 

described in frequency and presented in the form of tables. Results: Out of 79, 58 

pregnant women were dependent on crack. 55% (n = 44) were newborns at term, 96% 

had Apgar score> 7 in the 5th minute. 2.5% required antenatal corticosteroid and 

exogenous surfactant. There was a reduction of 88.6% in the second and 68.4% in the 

third quarter of drug use. The mean birth weight was 2.590 g, mean height of 45.5 cm. 

Among 35 preterm infants at birth, 14 were borderline, 20 moderate and 1 extreme. For 

the neurobehavioral evaluation, term newborns without intercurrences (n = 43) were 

selected. 48% presented pathological posture. There were more significant changes in 

the movement in quantity (51.2%) and quality (48.8%) and motor incoordination. 

Conclusions: Crack is the drug most consumed, although there is a polygrogation. There 

was a reduction in consumption during pregnancy. In the neurobehavioral evaluation, 

the postural pattern of the newborns in continuous extension of the limbs and trunk 

draws attention. 

 

Keywords: Street Drugs; Pregnancy; Neurologic Examination; Neonatal Abstinence 

Syndrome; Posture; Crack/Cocaine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de drogas vem ultrapassando as margens da sociedade e os domínios 

policiais envolvendo fortemente aspectos políticos e médicos tornando-se, atualmente, 

um dos mais graves problemas de saúde pública a nível mundial. Entre jovens 

dependentes químicos a overdose é uma das principais causas de morte. É cada vez 

mais frequente a convivência direta ou indireta com a problemática da droga e suas 

consequências (OBID, 2012; PORTELA  et al., 2013; UNITED NATIONS OFFICE ON 

DRUGS AND CRIME, 2015). Além disso, muitas são as dificuldades na prevenção e 

combate ao uso de drogas, como por exemplo: o fácil acesso pelo consumidor, baixo 

custo de algumas drogas que possuem mistura com outras substâncias, carência de leitos 

psiquiátricos e as ações da atenção básica são, em geral, isoladas ou precárias (BRASIL, 

2014).  

Dentro desse contexto vemos um crescente número de mulheres em idade fértil, 

em situação de vulnerabilidade para drogas, expondo seus conceptos às consequências 

não somente em termos social, cultural e econômico, mas em caráter biológico podendo 

comprometer seu desenvolvimento físico, psíquico e mental (OBID, 2012). 

O United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) disponibiliza 

anualmente o World Drug Report. Em 2014 apresentou uma estimativa de 246 milhões 

de pessoas, pouco mais de 5% da população mundial, com idade entre 15 e 64 anos, que 

fizeram uso de drogas ilícitas em 2013. Desses, 27 milhões fazem uso indiscriminado de 

drogas. Os homens apresentaram vulnerabilidade três vezes maior para uso de maconha, 

cocaína e anfetaminas, já as mulheres seriam mais propensas ao uso de opióides e 

tranquilizantes. 

O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína, crack e outros derivados 

(2,8 milhões de pessoas), atrás apenas dos Estados Unidos (4,1 milhões de usuários). 

Mais de 6 milhões de brasileiros já fizeram uso de modo experimental de cocaína ou 

derivados ao longo da vida. Dentro desse grupo, 2 milhões fumaram crack, óxi ou merla 

esporadicamente e 1 milhão fizeram uso de algumas dessas três drogas no último ano 

(LENAD, 2012). 

O II Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil 

(2005) entrevistou 7.939 pessoas na faixa etária de 12 a 65 anos, em 108 cidades 

brasileiras e estimou que 22,8% da população total (169.800.000), pode ter feito uso de 

drogas, excetuando álcool e tabaco, durante sua vida. Dentre os entrevistados, 68,3% 
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eram do sexo feminino sendo que 0,2% faziam uso de crack e 79,3% tinha como 

característica o uso de risco ou nocivo para a saúde. Houve um aumento na prevalência 

do uso de, pelo menos, 10 substâncias entre as mulheres.  

Ainda segundo esse levantamento, o Nordeste possui a maior prevalência entre 

as regiões brasileiras. 

Em Fortaleza, uma das maiores capitais do Nordeste, um estudo apresentou o 

panorama geral sobre o consumo de drogas, onde foram analisadas 132 prescrições 

médicas dos Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS-AD). No 

referido estudo, apesar da predominância do sexo masculino, a mulher ficou 

representada por 14,4% das ocorrências, com idade entre 17 e 67 anos (FONSECA, 

2014). Como observado anteriormente, o número real pode estar suprimido pela 

dificuldade de procura da mulher aos serviços de saúde. E por ter sido uma pesquisa 

restrita às unidades específicas. 

O Banco Mundial sobre a prevalência do HIV (2013) mostrou que em alguns 

países as mulheres que injetam drogas são mais vulneráveis a infecções por HIV do que 

os homens, e a prevalência da doença pode ser maior entre as mulheres. Além disso, o 

consumo de drogas parece interferir diretamente no uso de preservativos durante uma 

relação sexual casual (BERTONI et al., 2009).  

A dependência química por drogas ilícitas, também pode ser vinculado à 

prostituição, com relações inconsequentes de alto risco; na maioria das vezes, usando o 

sexo como forma de troca por drogas. Esse panorama de alta vulnerabilidade expõe 

ainda mais estas mulheres a doenças, gravidez inesperada e exposição de seus conceptos 

as substâncias, doenças e violência (NAPPO et al., 2004). 

Outro alerta é que apenas uma em cada cinco mulheres está em tratamento, 

sendo que um em cada três usuários são mulheres o que pode significar a existência de 

uma barreira na busca para tratamento por elas (UNODC, 2015).  

Nas gestantes, o transtorno é ainda maior, pois pode provocar um 

comprometimento irreversível da integridade do binômio mãe-feto (RUGOLO et al., 

2000; YAMAGUCHI et al., 2007). Mundialmente o consumo de drogas parece ser um 

evento comum durante a gestação. A prevalência do uso da cocaína, assim como de seu 

produto alcalinizado, o crack, tem aumentado dramaticamente na população obstétrica 

nas últimas décadas. Estima-se que 10% das mulheres norte-americanas consumiram 

cocaína durante a gravidez, tendo ocorrido complicações, tanto maternas quanto 

perinatais (DELANEY et al., 1997; ROZENAK et al., 1990; YAMAGUCHI et al., 
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2007). 

O crack pode ser a droga mais popular entre as mulheres grávidas, 

principalmente, as de baixa renda devido ao baixo custo e a maior facilidade para sua 

aquisição (LUCCA, 2012; DATTA-BHUTADA, 1998; CORNISH, 1996). Behnke et al. 

(2001), investigaram os efeitos da exposição pré-natal a cocaína no desenvolvimento 

fetal. Foi percebido que 80% das mães que relataram uso de cocaína, na verdade, o 

fizeram na forma do crack.  

O principal mecanismo pelo qual a cocaína e o crack modificam o andamento da 

gestação, e o desenvolvimento fetal, é sua ação sobre o sistema nervoso central, 

estimulando o sistema noradrenérgico causando aumento da frequência cardíaca e 

vasoconstricção. Esta reação desencadeia uma redução da chegada de oxigênio e 

nutrientes para a placenta e o feto. Além disso, substâncias podem atravessar facilmente 

a barreira placentária, podendo acometer a formação fetal dependendo do estágio de 

desenvolvimento e pode também causar ações e reações no feto semelhantes as que 

ocorrem na mãe (NEAD, 2012). 

As gestantes dependentes químicas realizam acompanhamento pré-natal 

irregular, tendo início tardio ou não realizar qualquer consulta voltada para a gestação. 

Dessa forma, podem apresentar patologias relacionadas ao uso abusivo de drogas, 

associado ao companheiro também usuário e ao descuido com seu próprio corpo. Além 

do comprometimento fisiopatológico de vários sistemas é importante salientar as 

comorbidades mentais tais como: transtorno distímico, fobias, transtorno de pânico, 

transtorno de somatização, dismórfico corporal e hipocondria e transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade, transtorno de humor e ansiedade (HESS; ALMEIDA; 

MORAES, 2012).   

As gestantes correm mais risco de sangramento vaginal, abortamento 

espontâneo, parto prematuro (SILVEIRA et al., 2000; CUNHA, 2007), descolamento da 

placenta, ruptura prematura das membranas, arritmias cardíacas e acidente vascular 

encefálico (CUNHA, 2007). Outro ponto importante é o desenvolvimento de 

hipertensão arterial sistêmica em usuárias de drogas durante a gestação e o risco de 

evolução para pré-eclâmpsia, bem como complicações respiratórias graves, assim, como 

no período peri-parto, em que há a probabilidade de intoxicação aguda, podendo 

provocar complicações clínicas e riscos anestésicos (CECIN; STUMPF; MARTINS 

COSTA, 2010).  

Em relação ao feto, as drogas podem afetar a formação e o remodelamento do 
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cérebro através do efeito nos neurotransmissores, ocasionando alterações no 

crescimento cerebral e na arquitetura do córtex (CUNHA, 2007). Especula-se que uma 

criança em condições de risco para drogas, ao nascer, sendo retirado dessa situação 

inicialmente, não reduz os efeitos deletérios ao sistema nervoso central, já lesionado. 

Rugolo et al. (2000) explicam que o nascimento provoca uma queda abrupta nos níveis 

circulantes da droga do compartimento fetal para o recém-nascido, podendo levá-lo a 

Síndrome de Abstinência.  

Estudo realizado em banco de dados na Austrália Ocidental, entre os anos de 

1980-2005, demonstrou um aumento na prevalência de nascidos com síndrome de 

abstinência neonatal de 0,97 para 42,2 por 10.000 nascidos vivos, tendo seu ápice no 

ano 2002 (WANG et al., 2012). Os sintomas da crise de abstinência podem estar 

presentes desde o período fetal até o neonatal, manifestando-se desde as primeiras 

horas, atingindo o pico entre o 3º e o 14º dia de vida. Em casos extremos, podem ser 

percebidos sinais clínicos e sintomas da presença da droga e metabólitos na circulação 

do RN. Tais sinais podem persistir por cerca de três a sete dias (RUGOLO et al., 2000; 

ZAVASCHI, 2014).  

Com a exposição do feto às substâncias psicoativas, podem ocorrer 

malformações e deformidades. Outras complicações possíveis são: anemia, hipertensão 

neonatal persistente, hemorragia intraventricular, isquemia miocárdica transitória e 

arritmias (CUNHA, 2007), taquidispneia transitória, apneias e retinopatia. Podem ser 

percebidos também sucção inadequada, hipertonia, tremores, punho cerrado, 

mioclonias, convulsões e outras alterações neurológicas. Quanto ao comportamento: 

choro intenso e estridente de difícil consolação, irritação alternando com longos 

períodos de sono profundo, bem como sinais cutâneos, visuais, autonômicos e 

fisiológicos relativos ao estresse e abstinência podem estar presentes. Também pode 

ocorrer a morte súbita no RN (KOPELMAN et al., 2004; OBID, 2012).  

Estudos realizados pela Brown University School of Medicine, que 

acompanharam o desenvolvimento de crianças expostas a drogas durante a gestação, 

evidenciaram a presença de alterações em longo prazo, como o baixo Quociente de 

Inteligência, dificuldades cognitivas, baixo nível de atenção, dificuldades escolares, 

emocionais e interativas, bem como complicações neuromotoras. Autores como Silva 

(1997), Amiel-Tirson & Gosselin (2009) e Brazelton (2011) destacam o 

acompanhamento do desenvolvimento de crianças, com riscos para problemas 

neurocomportamentais, com o intuito de minimizá-los.  
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Existem muitos instrumentos que tem como objetivo a detecção das alterações 

neurocomportamentais. Na busca por dados padronizados dessas alterações alguns 

autores desenvolveram métodos facilitadores de achados clínicos. Algumas escalas são 

apropriadas para detecção de alterações neuromotoras e comportamentais ainda no 

período neonatal. Os resultados obtidos podem apontar aspectos suspeitos ou mesmo 

identificação de prejuízos ao neurodesenvolvimento (RODRIGUES, 2012).  

Existem vários métodos de avaliações neonatais. A escala proposta por 

Dubowitz e Dubowitz (1984) é reconhecida internacionalmente e amplamente utilizada 

em pesquisas por ser aplicável tanto em recém-nascidos prematuros (RNPT) quanto em 

recém-nascidos a termo (RNT). A sensibilidade para predição de alterações 

neurocomportamentais é de 88% e a especificidade de 46%. Inúmeras pesquisas 

realizadas validam o uso desse método para identificar pacientes expostos a lesões 

neurológicas no período pré-natal, perinatal e neonatal, bem como no desenvolvimento 

da criança nascida até 42 semanas de idade gestacional (WOODWARD, 2004; GOLIN 

et al., 2009). 

Apesar de exigir experiência na área da neonatologia bem como o conhecimento 

do desenvolvimento normal e anormal, o método possui algumas vantagens: fácil 

aplicação, instruções para realização de cada item e pode ser utilizado por qualquer 

profissional da saúde com conhecimento na área da neurologia, mesmo sem certificação 

(WOODWARD, 2004). Desse modo, a aplicação rotineira de um instrumento de 

avaliação neurocomportamental nas maternidades, em RNs expostos às drogas no 

período gestacional, poderia sugerir possíveis comprometimentos atuais e no futuro da 

criança. 

Conforme já citado, a cidade de Fortaleza possui uma demanda para combate de 

drogas entre mulheres. Essa realidade vem sendo refletida nas maternidades da cidade. 

Em 2015, uma maternidade de referência que possui um programa específico para 

atendimento de mulheres com transtornos mentais, atendeu 877 mulheres. Dessas, 150 

estavam gestantes, em trabalho de parto ou puérperas e relataram uso problemático de 

drogas (MEAC, 2015).  

Assim surgiu o problema: Quais as alterações neurocomportamentais e o padrão 

postural de recém-nascidos expostos às drogas ilícitas durante o período gestacional em 

uma maternidade referência no estado do Ceará? 
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

Do ponto de vista biológico a mulher é mais vulnerável à droga e a sua 

dependência pela associação com os hormônios femininos. Durante a gestação as 

mulheres têm grande dificuldade em buscar tratamento para controle da dependência 

química e para realizar o pré-natal o que deixa seus conceptos ainda mais vulneráveis às 

consequências da droga. Na MEAC/UFC, havia em 2012, 18 mulheres com relato de 

uso problemático de drogas, esse número cresceu para 77 em 2014 e 150 em 2015 

(REMDA, 2014; MEAC, 2015). Esse panorama justifica aprofundar os estudos de 

avaliação neurocomportamental em recém-nascidos expostos às drogas ilícitas que é o 

objetivo primordial neste estudo. 

Os instrumentos de avaliação neurocomportamentais são ferramentas muito úteis 

e sensíveis para conhecer melhor o perfil desses RNs, identificar as alterações 

neurológicas e comportamentais. A partir do conhecimento pormenorizado dos efeitos 

mais frequentes das drogas às mulheres gestantes e principalmente aos RNs, objeto 

principal deste estudo, a equipe multiprofissional de saúde envolvida direta e 

indiretamente no atendimento ao binômio mãe-bebê, poderá traçar um plano de 

prevenção e controle além de prestar uma assistência mais adequada a estes, 

contribuindo assim para a redução dos efeitos adversos e da incidência de 

morbimortalidade associadas e, por conseguinte, para a melhoria da qualidade de vida 

em longo prazo desses recém-nascidos. 

Esse contexto caracteriza-se, na atualidade, como um grave problema de Saúde 

Pública (OBID, 2012; PORTELA et al., 2013). É de grande relevância aprofundar os 

conhecimentos em torno dessa problemática a fim de preparar a equipe para 

diagnóstico, atendimento adequado e tratamento. Além disso, poderá ser útil como 

incentivo ou parâmetro para o surgimento ou melhoramento de políticas públicas 

voltadas para assistência específica, no que se refere a prevenção ainda no pré-natal e 

dos seus conceptos. 

A 5ª edição do livro Prevenção do Uso de Drogas (SENAD, 2013) destacou a 

importância dos estudos epidemiológicos na área de drogas e a necessidade da 

implantação de programas efetivos para prevenção. De modo que o presente estudo 

possui grande relevância no que concerne aos cuidados da mãe usuária de drogas e seus 

conceptos trazendo visibilidade para a população local acerca do problema exposto e 

suas consequências para o RN. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Caracterizar as alterações neurocomportamentais e o padrão postural de recém-

nascidos expostos às drogas ilícitas durante o período gestacional. 

 

3.2 Específicos 

 Apresentar o perfil sociodemográfico e clínico de mulheres gestantes ou 

puérperas usuárias de drogas ilícitas; 

 Descrever a prevalência das alterações neurocomportamentais em recém-

nascidos de mães usuárias de drogas ilícitas; 

 Caracterizar o tipo de substância ilícita, intensidade de uso e exposição pela mãe 

durante o período gestacional. 
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4 HIPÓTESES 

 

Recém-nascidos expostos a drogas ilícitas, durante o período gestacional, 

apresentam alterações neurológicas e comportamentais que podem ser refletidos através 

de alterações no padrão postural que foge a postura flexora típica do RN.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Epidemiologia 

 

De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas de 2015, do UNODC, a 

prevalência do uso de drogas continua estável; no entanto, Yury Fedotov observou que 

somente uma em cada seis pessoas tem acesso ao tratamento.  Em relação às mulheres, 

especificamente, apenas uma em cada cinco está em tratamento.  

O crack é uma droga dominadora capaz de controlar o individuo que a consome. 

Nos Estados Unidos da América mais de 5 mil pessoas foram consideradas culpadas por 

crimes relacionados ao crack, seja por tráfico (95%) ou por crimes por consequência do 

uso de drogas. Ainda nos Estados Unidos, em 2006, mais de 178 mil pessoas deram 

entrada em clínicas de reabilitação, principalmente da dependência do crack. (DEA, 

2008) 

Na Europa o consumo de drogas está muito relacionado a pobreza e a falta de 

emprego e condição de vida precária. O Centro de Monitoramento de Drogas e 

Dependência Química relatou que em 20 Países Europeus o crack ficou representado 

por 2% dos usuários de drogas ilícitas, grande parte desses no Reino Unido (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2008). 

Apesar de o consumo de substâncias psicoativas ilícitas não ser um problema 

recente no Brasil os holofotes não atingiam essa população drogadicta até então 

marginalizada pelo sistema de saúde. Na década de oitenta a polícia brasileira registrou 

um aumento considerável nas apreensões de cocaína e no final do século XX a maconha 

caiu no gosto dos usuários. Na sequência houve o “bum” do crack, na cidade de São 

Paulo e no Rio de Janeiro, uma droga com poder destrutivo para o usuário, seus 

familiares e meio sociocultural e econômico onde o indivíduo está inserido 

(ANDRADE; ESPINHEIRA, 2014).  

Identificando a gravidade do problema a Secretaria Nacional de Políticas Sobre 

Drogas – SENAD em parceria com outros centros de pesquisa como o CEBRID, a 

UNIFESP, a UNIAD, a UFRGS, o GREA e a FMUSP resolveram estudar a situação da 

população usuária de drogas no País. Realizaram levantamentos populacionais em 

algumas cidades estratégicas de onde poderiam extrair um panorama geral 

(GALDUROZ, 2013). 

O I Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil foi 

realizado em 107 cidades e publicado em 2001. O Levantamento entrevistou pessoas 
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com idade entre 12 e 65 anos de ambos os sexos, onde 19,4% fizeram uso de drogas. 

Em 2005 foi publicado o II Levantamento Domiciliar que entrevistou pessoas 

entre 12 e 65 anos. A comparação entre os dois levantamentos mostrou um aumento 

importante no consumo de drogas como Crack e álcool, 22,8%. A pesquisa estimou 

mais de 7 mil usuários de álcool, tabaco e outras drogas. Mostrou também que a idade 

do primeiro contato tornou-se mais precoce, uma média de 12 anos para a primeira 

experiência com a idade mínima podendo chegar a 8 anos. Em relação ao sexo foi 

observado uma predominância para o consumo de drogas no sexo masculino na faixa 

etária de 12 a 34 anos, no entanto acima dessa faixa 53,4% dos usuários de drogas são 

mulheres. 

A maconha foi a droga mais citada como preferência no levantamento realizado 

em 2005, com um aumento de 1,9% em relação a 2001. A cocaína e seus subprodutos 

são a quinta droga mais consumida no país e teve um aumento de 0,6% de 2001 para 

2005 (SENED, 2013). 

No Brasil as drogas ilícitas são um problema antigo que vem crescendo a cada 

ano. Em um estudo realizado por Nappo e colaboradores, em 1996, apontaram o crack 

como uma substancia com um grande potencial para danos sócio-biológicos. 

A Pesquisa Nacional sobre uso de Drogas (2012) retratou a situação geral das 

capitais brasileiras e constatou que a idade média dos usuários de drogas é de 30,3 anos 

e que estes são predominantemente do sexo masculino, 78,7%. Apenas 20% dos 

usuários são de raça branca, sendo o restante qualificados como não brancos. O crack e 

a maconha se mostraram como a maior preferencia dos consumidores brasileiros, 97% e 

67%, respectivamente.  

Em 2015, o OBID mostrou que 30 mil pessoas foram autuadas pela Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), em 2014, por conta do consumo de álcool – uma quantidade 

menor do que a registrada em 2013, que corresponde a 33.712 mil pessoas. Em 

contrapartida a maconha vem crescendo em termos de passagem, de modo que em 

2014, mais de 168 mil pessoas foram autuadas.  

Em relação a taxa de mortalidade em todo o Brasil, o consumo de drogas ilícitas 

corresponde a 2,5% das causas de morte. O nordeste é responsável pela maior taxa do 

país, 5,2%.  O levantamento nacional realizado pelo OBID mostrou ainda que no Brasil 

a causa mais frequente de morte é a overdose, seja acidental ou não. A Pesquisa 

Nacional Sobre o Uso de Crack (2012) traz um alerta em relação ao nordeste e apontou 

a cidade de Fortaleza como uma das capitais brasileiras com maior índice de 

23 



 

 

comportamento violento causado por drogas, onde 0,024% em relação a uma população 

de 2.447.409 milhões de pessoas podem ser dependentes químicas.  

Há muitas décadas abuso e dependência de álcool e outras drogas são mais 

frequentes entre homens, mas essa diferença vem se estreitando ao longo dos anos, 

especialmente entre os mais jovens. Um exemplo é o álcool que acomete 19,5% dos 

homens e 6,9% das mulheres, indo para 7,3% e 6,0%, respectivamente, entre 12 e 17 

anos. Além do álcool, outras drogas vêm ganhando a preferencia entre mulheres 

brasileiras. Uma pesquisa realizada pela OBID (2013) mostrou que 54% dos usuários de 

cocaína ou seus subprodutos são mulheres. Outra pesquisa realizada em uma 

maternidade do interior do Rio Grande do Sul mostrou que naquela população a 

substância mais consumida foi o álcool (41,7%), seguido do tabaco (22,6%), maconha 

(3,2%) e cocaína e/ou crack (1,6%).  

 

5.2 Uso de Drogas entre Mulheres/Gestantes 

 

No Brasil, a população feminina possui índices de aumento do uso de drogas, 

principalmente, álcool e cocaína, sendo consumida na forma de pó ou impura, como o 

crack e merla. Nesse contexto, o uso de SPA pelas mulheres está ligado ao 

empobrecimento, situação social, falta de moradia, situação de rua, violência doméstica, 

transtornos mentais, multiparidade e comorbidades obstétricas (MARANGONI et al. 

2012). 

O United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), afirma que 246 

milhões de pessoas, correspondendo a cerca de 5% da população mundial, com idade 

entre 15 e 64 anos tenha feito uso de drogas ilícitas, com 187.100 mortes por drogas em 

2013.  

Dados epidemiológicos de um relatório brasileiro sobre drogas de 2009 que tem 

como base de dados um levantamento domiciliar feito em 2005 feita pela Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), afirma que houve um aumento da 

prevalência de mulheres na faixa etária de 12 a 17 anos que relataram ter consumido 

bebida alcoólica ao menos uma vez na vida. Estudo também relata que os homens 

apresentam maior prevalência de uso de maconha, solventes e cocaína; enquanto o 

gênero feminino apresenta maior uso de estimulantes e benzodiazepínicos. Os homens 

apresentam maior uso de alucinógenos, esteroides, crack e anticolinérgicos e as 

mulheres, de orexígenos, xaropes, barbitúricos e opiáceos (SENAD, 2009). 

24 



 

 

O levantamento também relata que o gênero masculino apresenta maior número 

de usuários comparado ao sexo feminino, em todas as faixas etárias. Na região 

Nordeste, a relação entre os gêneros é semelhante, porém quanto à percepção do risco 

do uso de drogas é maior no gênero feminino, ou seja, as mulheres tem maior 

consciência dos riscos do consumo de drogas para a saúde (SENAD, 2005; SENAD, 

2009)  

O uso de drogas pelo sexo feminino, em geral, está associado a situações 

específicas, como prostituição, violência física e sexual vivenciados na infância ou 

adolescência, ou ainda, problemas crônicos de saúde física ou mental. Tal fato não é 

levado em consideração nos serviços de atenção a usuários de drogas, em razão que o 

planejamento e a implantação de programas de intervenção para os usuários do sexo 

feminino são baseados nas necessidades masculinas. As práticas nesses serviços são 

realizadas de forma homogênea para ambos os sexos, não levando em consideração as 

diferenças entre os gêneros, sejam fisiológicas, psicológicas ou sociais (OLIVEIRA et 

al., 2006; PRADO et al., 2012). 

Na atualidade, tem-se notado que a subordinação às drogas acomete populações 

com características divergentes. Transtornos relacionados ao consumo de álcool e outras 

drogas, historicamente, eram mais comuns no gênero masculino, porém mudanças na 

posição da mulher na sociedade tem ocasionado diminuição dessa diferença. Aspectos 

em relação ao aumento do consumo dessas substâncias na população feminina são os 

incentivos atribuídos às drogas lícitas como álcool, tabaco e anorexígenos pelos meios 

de comunicação que induzem sua utilização associado a fatores como a beleza, sedução, 

sucesso profissional e riqueza. Levando em consideração também que a influência das 

mídias pode influenciar de forma negativa, especialmente as adolescentes 

(MARANGONI et al., 2013). 

O uso de tabaco e álcool tem início prematuro no ambiente familiar ou entre 

grupos de amigos. Os aspectos sociais que desencadeiam a adesão do uso de drogas 

estão sujeitos ao contexto sociocultural e familiar da mulher inserida, pois as causas 

diferem de cada ambiente, dentro da sociedade e nas famílias (MARANGONI et al., 

2013). Muitas vezes, mulheres abandonam suas famílias, os filhos, o emprego, praticam 

relação sexual sem uso de dispositivos protetores e se envolvem em situações de 

violência em decorrência da dependência química (SOARES et al., 2012). 

Nos últimos anos tem-se observado o aumento substancial de admissões em 

hospitais da rede pública de mulheres usuárias de álcool e outras drogas, com 
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complicações clínicas, cirúrgicas e obstétricas decorrentes de tais comportamentos. 

Assim, conhecer os fatores estimulantes do uso abusivo de drogas pelo gênero 

feminino, ainda desconhecidos pela sociedade, contribui para a fomentação de ações em 

saúde para o binômio mãe/filho, principalmente, pela inserção de políticas públicas que 

englobem esse grupo populacional (MARANGONI et al., 2013). 

 

5.3 Interferência das Drogas na Gestação 

 

Qualquer droga tem ações diferenciadas no organismo grávido em comparação 

ao não grávido, pois a gestante metaboliza substâncias de forma diferenciada. Tomando 

em consideração que o período gravídico em si é acompanhado por um conjunto de 

variações emocionais e alterações orgânicas que compõem esse ciclo de forma natural. 

Essas modificações ocorrem especialmente na absorção do sistema gástrico e intestinal, 

respiratório (dinâmica ventilatória e volume respiratório), mudanças hemodinâmicas 

(transporte e distribuição) e queda nos níveis de albumina no primeiro trimestre da 

gestação. Todo o processo de mudança no organismo grávido modifica a absorção e 

distribuição de substâncias (NEME, 2006). 

Intervenções e comportamentos do meio social nesse período desencadeiam 

alterações, podendo ser negativas na saúde mãe-feto. Pois além do estado fisiológico 

alterado pela própria gestação, qualquer agressão externa poderá desorganizar o 

andamento natural do processo gravídico (SILVA, 2002). 

A exposição de substâncias pela gestante se reflete no feto e os efeitos irão 

depender do fármaco, do período de exposição durante a gravidez, da frequência e da 

dose; podendo resultar em abortamento, morte ou malformação fetal. Assim, o uso de 

medicamentos durante a gravidez deve ser totalmente evitado; pois ainda não se tem 

conhecimento claro dos níveis seguros do uso dessas substâncias no período gestacional 

(ROCHA et al., 2013). 

A vulnerabilidade da gestante ao uso de substâncias psicoativas pode ocasionar 

complicações perinatais, como a hipoperfusão uterina e placentária, a qual desencadeia 

restrição do desenvolvimento intrauterino, descolamento prematuro da placenta e 

ruptura prematura de membranas ovulares. Nesse contexto, o uso dessas substâncias 

durante a gestação pode levar a alterações estruturais e fisiológicas fetais, bem como 

abortamentos, morbimortalidade materna e neonatal (LOPES et al., 2010). 

Nos dias atuais, conceitua-se que o álcool é a substância lesiva mais comum que 
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atinge o feto. Sua exposição ao ambiente intrauterino, resultante do consumo de bebidas 

alcoólicas pela gestante, leva a vários efeitos patogênicos ao feto. Deformidades físicas, 

mentais, comportamentais ou mesmo cognitivo possuem vasta probabilidade de 

perdurarem por toda a vida, aumentando o risco dos indivíduos se tornarem dependentes 

químicos, adquirirem transtornos mentais, dificuldades escolares e no trabalho e 

condutas de atividade sexual inapropriadas (MESQUITA et al., 2009). 

Esses métodos de ação do álcool ainda não estão totalmente definidos. Supõe-se 

que a substância ultrapasse a barreira placentária, expondo o feto a concentrações 

similares à do sangue materno. Em virtude do metabolismo e da eliminação do álcool 

serem mais tardios, o líquido amniótico fica preenchido pela substância, tornando o 

ambiente desagradável para o feto e propiciando a ocorrência da Síndrome Alcoólica 

Fetal (SAF) (MESQUITA et al., 2009; KASSADA et al., 2013). 

A maioria dessas substâncias psicoativas ultrapassam a barreira placentária e 

hematoencefálica sem haver um processamento prévio, atuando, principalmente, sobre o 

sistema nervoso central, causando alterações cognitivas ao recém-nascido, 

malformações ou síndromes de abstinência neonatal (KASSADA et al., 2013). 

O uso de drogas por gestantes é considerado um problema social e de saúde 

pública. As gestantes com dependência química tem menor adesão ao pré-natal, não 

participam de grupos de gestantes e apresentam maior risco de intercorrências 

obstétricas e fetais. Além disso, grande parte das usuárias abandonam os filhos 

(KASSADA et al., 2013). 

A partir dessas afirmações, o fato de haver poucos estudos brasileiros relatando 

os contextos em que há seguimento do comportamento de risco durante a gestação, 

torna-se relevante sensibilizar os profissionais de saúde quanto à importância de uma 

assistência à saúde de forma integral, humanizada e qualificada às mulheres grávidas, 

fomentando a utilização de promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento precoce e a reinserção social (KASSADA et al., 2014).
 

Segundo a equipe do Núcleo Einstein de Álcool e Drogas (NEAD, 2012) o 

principal mecanismo pelo qual o Crack modifica o andamento da gestação, e o 

desenvolvimento fetal, é sua ação sobre o sistema nervoso central, estimulando o 

sistema noradrenérgico causando aumento da frequência cardíaca e vasoconstricção. 

Esta reação promove uma redução da concentração de oxigênio e nutrientes para a 

placenta e o feto. Além disso, o Crack atravessa facilmente a barreira placentária, 

podendo atingir a formação fetal dependendo da fase de desenvolvimento que se 
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encontre. Pode também causar ações e reações no feto semelhantes as que ocorrem na 

mãe. 

Uma inferência importante, é de que as mulheres dependentes químicas e seus 

conceptos, apresentam risco iminente para DSTs/AIDS. Estudo realizado por Bertoni et 

al. (2009) em Minas Gerais, que relacionou o consumo de drogas à prática sexual, onde 

pode ser percebido que as drogas lícitas e ilícitas parecem modular o uso do 

preservativo entre os jovens inseridos em relacionamentos casuais. Nappo et al. (2004) 

associam as drogas à prostituição, com relações inconsequentes de alto risco, na maioria 

das vezes, para troca do sexo pela substância, expondo ainda mais estas mulheres a 

doenças, gravidez inesperada e exposição de seus conceptos às drogas, doenças e 

violência. 

Entre as drogas lícitas o tabaco e o álcool são os mais comuns durante o período 

gestacional. Já dentre as drogas ilícitas, a maconha é a de maior frequência seguida pelo 

Crack e cocaína (PORTELA, 2013; RENNER et al., 2015). 

Mulheres no período gravídico, sendo usuárias de substâncias psicoativas, tem 

acompanhamento irregular, início tardio ou não realizam assistência pré-natal; podem 

apresentar patologias relacionadas ao uso de drogas de abuso; companheiro usuário de 

drogas e descuido com seu próprio corpo. Atenção especial deveria ser dada em todo 

período gestacional (CECIN; STUMPF; MARTINS COSTA, 2010).  

As gestantes correm mais risco de sangramento vaginal, abortamento 

espontâneo, parto prematuro (SILVEIRA et al., 2000; CUNHA, 2007), descolamento da 

placenta, ruptura prematura das membranas, arritmias cardíacas e acidente vascular 

encefálico (CUNHA, 2007; RENNER, 2015). Outro ponto importante é o 

desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica em drogadictas durante a gestação, 

evolução para pré-eclâmpsia, bem como complicações respiratórias graves. No período 

periparto há a probabilidade de intoxicação aguda, podendo provocar complicações 

clínicas e riscos anestésicos (CECIN; STUMPF; MARTINS COSTA, 2010).  
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Tabela 1. Drogas/substâncias, seus efeitos no organismo e a interferência na gestação e 

desenvolvimento fetal e neonatal. 

Substância Ação imediata Em longo prazo Interferência na 

gestação 

 

Ação no 

feto/desenvolvimento 

neonatal 

Álcool Droga inicialmente 

euforizante seguido 

de depressão do SNC.  

Redução da atividade 

motora, reatividade a 

dor, ansiedade e 

aumento da 

sonolência. 

 

Interfere no sistema 

cardiovascular, 

digestivo, fígado, 

SNC. Prejudicando a 

cognição e a 

capacidade de 

julgamento e 

raciocínio. 

Afeta a imunidade, os 

rins e os pulmões. 

Pode levar a morte. 

Parto prematuro, 

aborto, 

interferência na PA 

e FC. Pode piorar 

os sintomas 

gastrointestinais 

comuns nas 

gestantes. 

 

CIUR, síndrome 

alcoólica fetal, 

malformação, 

prematuridade, maior 

suscetibilidade para 

doenças congênitas de 

transmissão sexual. 

 

Cigarro Efeito relaxante 

inicial. 

Prejudica o pulmão e 

as funções 

cardiovasculares. 

Pode levar a um IAM 

ou AVE. 

Foram relatados 

diversas formas de 

câncer associado 

(pulmão, boca, 

faringe, laringe, 

esôfago, estômago, 

pâncreas, rim, bexiga 

e útero). 

Prejudica a função 

pulmonar e 

vascular. 

Doenças pulmonares, 

baixo peso ao nascer, 

doenças cardíacas 

congênitas, 

enterocolites, 

malformação 

congênita. 

 

Maconha  Efeito relaxante, 

depressor do SNC, 

alucinógeno, aumento 

do apetite alimentar. 

Principalmente 

vasodilatação 

sistêmica. 

Bradicardia. 

Parto prematuro, 

placenta prévia, 

hemorragias. 

Prematuridade, 

comprometimento do 

SNC e gastrointestinal, 

convulsões. 

Crack Substância 

alucinógena, 

euforizante, excitante 

para o SN. Falta de 

apetite e autocuidado. 

Excitação 

neuropsicomotora. 

 

Desnutrição, 

taquicardia, 

vasoconstricção, 

comprometimento 

importante do SNC 

(piora da cognição e 

capacidade de 

julgamento e 

aprendizado). Efeitos 

gastro–intestinais, 

comprometimento da 

imunidade, maior 

suscetibilidade a 

violência e DST. 

Desnutrição mãe-

feto, placenta 

prévia, aumento da 

PA, hemorragias, 

parto prematuro, 

aborto. 

 

Comprometimento do 

SNC, sangramento 

periintraventricular, 

hiperexcitabilidade 

psicomotora, 

prematuridade, baixo 

peso ao nascer. Pode 

ocorrer abstinência 

neonatal. 

 

Cocaína Substância 

alucinógena, 

euforizante, excitante 

para o SN. Excitação 

neuropsicomotora. 

 

Taquicardia, 

vasoconstricção, 

comprometimento 

importante do SNC 

(piora da cognição e 

capacidade de 

julgamento). Efeitos 

gastro–intestinais, 

maior suscetibilidade 

a violência e DST. 

Placenta prévia, 

aumento da PA, 

hemorragias, parto 

prematuro, aborto. 

 

Comprometimento do 

SNC, sangramento 

periintraventricular, 

hiperexcitabilidade 

psicomotora, 

prematuridade, baixo 

peso ao nascer. Pode 

ocorrer abstinência 

neonatal. 

Fonte: Elaborado pelos autores, modificado (WILLIAMS, 2014). 
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5.4 Interferência das Drogas no Desenvolvimento Embrionário e Fetal  

 

 

5.4.1 Desenvolvimento Embrionário e Fetal Normal 

 

A evolução do concepto é um processo rápido e muito dinâmico onde partindo 

de uma célula ovo pesando aproximadamente 0,51mcg chega a 40ª semana pesando, em 

média, 3200g. Durante todo esse percurso o feto passa por 44 divisões celulares e várias 

diferenciações e processos de alta complexidade (SILVA, 2002). 

O desenvolvimento que ocorre em até 42 semanas, dentro do útero, pode ser 

didaticamente dividido em períodos os quais apresentam características específicas para 

a idade gestacional daquela fase. Os períodos são 3: Implantação; Período embrionário 

(organogênese); Período fetal (crescimento). Cada período tem características 

específicas conforme pode ser observado na Figura 1. Sendo o período embrionário o de 

maior risco para múltiplas complicações; no entanto, o sistema nervoso central fica 

susceptível a complicações durante toda a gestação podendo ser afetado por agressores 

externos e modificando o desenvolvimento. 
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5.4.2 Interferência das Drogas no Desenvolvimento Fetal e Neonatal 

 

5.4.2.1 Como as Drogas Alcançam o Feto/Neonato  

 

Ao avaliar a exposição da gestante a qualquer tipo de agente químico, não se 

deve considerar apenas seus efeitos sobre o organismo materno, mas sim, os efeitos 

sobre uma nova unidade, denominada unidade materno-placentária-fetal. Dessa forma o 

uso de substâncias pela gestante pode gerar ações adversas sobre o organismo 

embriofetal (OGA SEIZI, 2008; RODRIGUES, 2011). 

Algumas drogas, quando administrado em mulheres entre a 8ª e a 14ª semanas 

de gestação, podem ser detectadas na placenta e na massa encefálica fetal. Estudos 

mostram que substâncias como o fentanil, uma vez que esteja na massa encefálica se 

acumula. Drogas como a cocaína/crack e a maconha podem, da mesma forma, 

impregnar no sistema nervoso fetal em desenvolvimento (COOPER, 1999).  

Testes realizados em animais mostram sensibilidade diferente quando expostos a 

uma mesma substância química, podendo essa sensibilidade ser diferente da apresentada 

pela espécie humana. No entanto, estudos como aqueles tem extrema relevância para o 

conhecimento de efeitos teratogênicos, neurocomportamentais e o potencial de 

transporte ou difusão através da barreira placentária (DAMASCENO, 2002; MÖLLER, 

2004; PONCI et al., 2015). No campo da teratogênese, não é ético e legal a realização 

de experiências humanas. Muitos resultados obtidos nos testes com animais são 

extrapolados para a espécie humana. 

A exposição intra-uterina aos agentes agressores pode resultar em diferentes 

manifestações de desenvolvimento anormal no concepto, dependendo do período da 

gestação no qual ocorra. De modo que nas duas primeiras semanas o embrião apresenta 

células indiferenciadas, totipotentes, e com a possibilidade de serem lesadas 

quimicamente, essas podem ser repostas por células normais. Dependendo do número 

de células lesadas, a reposição pode suprir a necessidade para o desenvolvimento de um 

indivíduo normal, havendo condições para isso, caso a reposição seja ineficiente ou não 

ocorra pede levar a morte embrionária precoce e aborto (HORT; LEMONICA, 2002). 

Cessado esse período inicial da gestação, inicia-se um período caracterizado por 

intensa proliferação e diferenciação celular, quando serão formados todos os órgãos e 

sistemas embrionários. Somente neste período, é que se pode dizer que qualquer 

alteração no desenvolvimento normal do embrião pode resultar em malformações fetais. 
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No homem, o período de maior sensibilidade embrionária aos agentes químicos 

compreende do 17º ao 60º dia de gestação. Porém, considerando-se as variações 

individuais, consideram-se os três primeiros meses da gestação humana como o período 

de maior susceptibilidade (HORTA; LEMONICA, 2002; WILLIAMS, 2014). 

A esse período de maior organogênese segue-se o período fetal, durante o qual a 

exposição intra-uterina a agentes químicos pode interferir no crescimento fetal e/ou no 

desenvolvimento dos sistemas, dentre os quais o sistema nervoso central. Drogas podem 

afetar a formação e o remodelamento do cérebro através do efeito nos 

neurotransmissores, ocasionando alterações no crescimento cerebral e na arquitetura do 

córtex (CUNHA, 2007). Consequentemente a exposição nesse período, pede provocar 

manifestações como retardo de desenvolvimento e alterações funcionais no recém-

nascido (HORTA; LEMONICA, 2002; CUNHA, 2007). 

Estudos mostram que a dose de substâncias químicas pode influenciar no grau 

de agressão e comprometimento. Sabe-se que para cada agente químico existe uma dose 

limite abaixo da qual pode-se administrar com segurança e acima da qual começam a 

aparecer efeitos tóxicos sobre o organismo embriofetal (OGA SEIZI, 2008; RODRIGES 

et al., 2011). Como informado anteriormente, para as drogas ilícitas esse nível de 

segurança não é totalmente conhecido. 

Substâncias como anfetaminas, cocaína e nicotina podem ser transferidas, 

juntamente com os transportadores de nutrientes, favorecendo a competição 

desfavorável, o que reduz a distribuição de nutrientes para o feto, e contribui para o 

déficit de crescimento (PINHEIRO, 2005). Silva (2002) afirma que substâncias como 

álcool, cocaína, sedativos e hipnóticos são lipofílicos e de baixo peso molecular. Essas 

substâncias não passam pelo sistema hepático da gestante de modo que podem 

desembocar diretamente na circulação fetal. 

 

 

5.4.2.2 Comprometimento Neonatal Causado pelo uso de Drogas no Período 

Gestacional 

 

As drogas ilícitas podem atravessar a barreira placentária e hematoencefálica 

fetal, com repercussões também no período pós-natal. 

 

5.4.2.2.1 Síndrome de Abstinência Neonatal  
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Uma criança em condições de risco para drogas, ao nascer, sendo retirada dessa 

situação inicial, não tem reduzido os efeitos deletérios ao sistema nervoso central, já 

lesionado. Rugolo et al. (2000) explicam que o nascimento provoca uma queda abrupta 

nos níveis circulantes da droga do compartimento fetal para o recém-nascido, podendo 

levá-lo a Síndrome de Abstinência. Estudo realizado em banco de dados na Austrália 

Ocidental entre os anos de 1980-2005 demonstrou um aumento na prevalência de 

síndrome de abstinência neonatal de 0,97 para 42,2 casos por 10.000 nascidos vivos, 

tendo seu ápice no ano 2002 (WANG et al., 2012). Os sintomas da crise de abstinência 

podem estar presentes desde o período fetal até o neonatal, manifestando-se desde as 

primeiras horas atingindo o pico entre o 3º e o 14º dia de vida (FERREIRA; 

FERNANDES, 2008). Em casos extremos, podem ser percebidos acentuados sinais 

clínicos e sintomas da presença da droga e metabólitos na circulação do RN. Tais sinais 

podem persistir por cerca de três a sete dias (RUGOLO et al., 2000).  

A apresentação de sinais atípicos compatíveis com abstinência ou privação de 

drogas pode variar de acordo com o período, intensidade e tipo de droga consumida pela 

gestante, de modo que o quadro de Síndrome de Abstinência Neonatal ocorre com 

maior frequência em recém-nascidos a termo (FERREIRA; FERNANDES, 2008). 

 

5.4.2.2.2 Malformações 

 

Existe consenso a respeito da ocorrência de malformações congênitas causadas 

pelo consumo de drogas lícitas e ilícitas. Segundo a equipe do Sistema para Detecção de 

uso Abusivo e Dependência de Substâncias Psicoativas – SUPERA (2014), o consumo 

de álcool, tabaco e outras drogas durante o período gestacional pode causar muitos 

prejuízos para o binômio mãe-bebê. As malformações congênitas são apontadas como 

as maiores consequências para o uso de drogas.   Para que isso aconteça especula-se que 

o consumo deve ocorrer durante o período de proliferação celular. 

O álcool é uma das substâncias mais bem estudadas e seus prejuízos para o feto 

estão bem estabelecidos na literatura. O uso dessa substância pode acarretar o Distúrbio 

do espectro da Síndrome Alcoólica Fetal – DESAF. DESAF é uma expressão utilizada 

para descrever uma diversidade de deficiências e diagnósticos. Dentre os possíveis 

diagnósticos estão a Síndrome Alcoólica Fetal – SAF e o Distúrbio de Desenvolvimento 

neural Associado ao Álcool – DDNA (NANSON, 2012).  
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A exposição regular do feto ao álcool tem sido associada a complicações como: 

malformação facial (depressão vertical acima do lábio superior ausente ou indistinta, 

lábio superior fino e hipotelorismo ou aproximação dos olhos) e retardo mental. 

Em relação ao tabaco, pode causar baixo peso no nascimento, redução da 

circunferência craniana, síndrome da morte súbita infantil, asma, infecções respiratórias, 

redução de QI (Quociente de Inteligência) e distúrbios do comportamento (NANSON, 

2012).  

A cocaína, o crack e seus derivados também podem ocasionar problemas no 

processo gestacional e ao desenvolvimento do feto. O uso regular pode levar a 

prematuridade e restrição no crescimento intrauterino. Também foi observada uma série 

de anomalias congênitas, como hidrocefalia, microcefalia, problemas cardíacos, fissura 

palatina, alterações no aparelho digestivo e urinário e deformidades distais. Mostrando 

assim que a cocaína tem uma ação tóxica direta sobre o desenvolvimento fetal 

(ALENCAR; ALENCAR JUNIOR; MATOS, 2011). 

Outras complicações possíveis são anemia, hipertensão neonatal persistente, 

hemorragia intraventricular, isquemia miocárdica transitória e arritmias com alterações 

eletrocardiográficas (CUNHA, 2007). 

 

5.4.2.2.3 Comprometimento respiratório 

 

Em relação aos comprometimentos respiratórios podemos destacar taquidspneia 

transitória, apneias e desconforto respiratório e edema agudo de pulmão (PORTELA et 

al., 2013). Outras complicações comumente encontradas na literatura são retinopatia, 

icterícia e sofrimento fetal podendo chegar a morte súbita, em casos mais graves 

(KOPELMAN et al., 2004; OBID, 2012; PORTELA et al., 2013).  

 

5.4.2.2.4 Comprometimento neurocomportamental 

 

No feto, as drogas podem afetar a formação e o remodelamento do cérebro 

através do efeito inibitório dos neurotransmissores (noradrenalina, dopamina e 

serotonina) nos terminais pré-sinápticos, os quais aí se acumulam e persistem por tempo 

maior junto aos receptadores dos órgãos efetores, levando a respostas exageradas. 

Posteriormente, poderá haver depleção deles, principalmente da dopamina 

(CORRADINI, 1996). Esta cascata de acontecimentos pode levar a alterações no 
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crescimento cerebral e na arquitetura do córtex, principalmente com a imprecisão da 

laminação cortical, sugerindo desordens na diferenciação e migração neuronal e no 

desenvolvimento prosencefálico (CUNHA, 2007; ALENCAR; ALENCAR JUNIOR; 

MATOS, 2011).  

Os RNs podem apresentar perturbações neurológicas observadas através da 

postura, reflexos e movimentação. Estudos mostram que crianças podem apresentar 

sucção inadequada (dificuldade em alimentar-se), hipertonia ou hipotonia, tremores, 

punho cerrado, mioclonias, sudorese, convulsões, reflexos hiperreativos e outras 

alterações neurológicas (CUNHA, 2007; MARGOTTO, 2012).  

Quanto ao comportamento podem ocorrer nos primeiros dias de vida: choro 

intenso e estridente de difícil consolação, alterações do sono, irritação alternando com 

longos períodos de sono profundo. Sinais cutâneos, visuais, autonômicos e fisiológicos 

relativos ao estresse e abstinência podem estar presentes (KOPELMAN et al., 2004; 

MARGOTTO, 2012; OBID, 2012). Sinais como esses podem apontar sutis morbidades 

neurológicas (ALENCAR; ALENCAR JUNIOR; MATOS, 2011). 

Perturbações no sistema nervoso central podem refletir diretamente sobre outros 

sistemas, por exemplo: musculoesquelético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório 

(FERREIRA; FERNANDES, 2008) e sistema regulador (subsistemas). Desse modo 

podem surgir sintomas como vômitos, diarreia, desidratação e febre. Tais sintomas são 

inespecíficos e podem estar presentes em outros problemas médicos. 

Não se sabe, até o momento, quais os mecanismos causadores desses efeitos, 

mas supõe-se que a hipoxemia, as alterações na síntese do Ácido Desoxirribonucleico 

(DNA) em algumas regiões cerebrais e as alterações nos neurotransmissores possam 

estar envolvidas (CUNHA, 2007; NEAD, 2012).  

Não pode ser negligenciado o fato de que as alterações encontradas em recém-

nascidos em situação de risco para exposição pré-natal a drogas, podem ser causadas 

pela droga em si ou pela negligencia nutricional, violência ou doenças sexualmente 

transmissíveis que geralmente estão presentes neste contexto.  

 

5.5 Drogas e o Desenvolvimento da Primeira Infância 

 

A gestação é um período de intenso desenvolvimento fetal e mudanças no corpo 

da mulher. Qualquer situação que atrapalhe o andamento normal da evolução dessa 

gestação pode acarretar consequências graves sobre o RN. Essas consequências, a 
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depender da gravidade podem perdurar pela infância, adolescência e até a idade adulta 

(BRASIL, 2005; BRASIL, 2013). 

Segundo Pechanscky et al. (2014), crianças submetidas às drogas durante o 

período gestacional, podem apresentar patologias ligadas, direta ou indiretamente a 

situação dos pais e mais especificamente da mãe quando grávida. As crianças podem 

evoluir com doenças cardíacas, distúrbios na PA e metabólicos, desnutrição, distúrbios e 

malformações no aparelho digestivo e gênito urinário. Malformações na face, dedos e 

membros podem estar presentes e dificultar o desenvolvimento e convívio sócio 

emocional destas crianças. 

Além de trazer prejuízos visíveis ao desenvolvimento as drogas podem acarretar 

dificuldades escolares na primeira infância que acompanharão a criança prejudicando 

seu processo de aprendizado. Esses são de difícil avaliação e qualificação o que torna 

ainda mais prejudicial pela demora na procura de ajuda especializada (ALENCAR J. C. 

G.; ALENCAR JUNIOR C. A.; MATOS A. M. B., 2011). 

Estudos realizados pela Brown University School of Medicine, que 

acompanharam o desenvolvimento de crianças expostas a drogas durante a gestação, 

evidenciaram a presença de alterações em longo prazo, como o baixo QI, dificuldades 

cognitivas, baixo nível de atenção, dificuldades escolares, emocionais e interativas, bem 

como dificuldades neuromotoras. Autores como Silva (1997), Amiel-Tirson & Gosselin 

(2009) e Brazelton (2011) destacam o acompanhamento do desenvolvimento de 

crianças, com riscos para problemas neurocomportamentais, com o intuito de minimizá-

los. 

 

5.6 Avaliação Neuromotora e Comportamental 

 

 

A tentativa de avaliar e acompanhar o desenvolvimento de crianças surgiu na 

década de 20 com o teste de Gesell que tinha como objetivo diagnosticar desvios 

neuromotores. As escalas de avaliação neurocomportamental neonatais foram 

desenvolvidas a partir da preocupação no desenvolvimento de crianças que sofreram 

algum tipo de agressão no período gestacional ou prematuridade. No Brasil pediatras e 

neonatologistas passaram a se preocupar com o acompanhamento de bebês de risco a 

partir da década de 80, quando surgiu um programa de acompanhamento para 

desenvolvimento de bebês de risco, o chamado “follow-up”, originado do inglês 

(VIEIRA et al., 2009) 
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De modo geral as escalas de avaliação neurocomportamental levam em 

consideração o padrão postural e reações posturais dos RNs, coordenação sensório 

motora (quantidade e qualidade), tônus, reflexos primitivos, comportamento (habituação 

qualidade versus quantidade do sono, transição entre estados comportamentais, choro, 

consolabilidade, alerta, atenção), habituação e padrões anormais de modo que podem 

ser extremamente eficazes na busca por achados clínicos de abstinência neonatal e 

alterações neurológicas e comportamentais transitórias ou permanentes.  

Existem muitas escalas para avaliação neurocomportamental, entre estas se 

destacam O Exame Neurológico do Bebê a Termo de Prechtl e Beintema publicada em 

1964. Tem como objetivo identificar sinais neurológicos anormais no período neonatal 

(VIEIRA et al., 2009).  

A Escala de Avaliação do Comportamento do Neonato - NBAS de Brazelton e 

col. de 1973, tem como objetivo é delinear o estado comportamental da criança e a 

performance reflexa (BRAZELTON; NUGENT, 2011). 

A avaliação Neurológica do Recém-nascido e do Bebê desenvolvida por Amiel-

Tison e Granier em 1985 com o objetivo de avaliar o comportamento neuromotor de 

bebês a termo e descrever padrões de desenvolvimento em RNs com 28 semanas a 12 

meses de vida (AMIEL-TIRSON; GOSSELIN, 2009). 

Uma das escalas de avaliação mais completa é a Avaliação Neurológica do Bebê 

Prematuro e a Termo, desenvolvida por Brazelton et. al., e publicada pela primeira vez 

em 1980. A escala pode ser aplicada em crianças com idade de 0 a 12 meses de vida, 

com a correção da idade para prematuros. Possui o objetivo de identificar 

anormalidades neurológicas através do comportamento, tônus e reflexos levando em 

consideração os estados de consciência preconizados por Brazelton (DUBOWITZ et al., 

1984).  

A escala de Avaliação Neurológica do Bebê Prematuro e a Termo de Dubowitz 

foi alvo de investigações e estudos, assim sofreu melhorias e atualmente é uma das 

escalas mais completas no que se refere a avaliação neurocomportamental. Tem boa 

sensibilidade para comprometimentos neurológicos com valor preditivo negativo de 

92%. Além disso, tem fácil aplicabilidade na prática clínica, sendo um exame prático e 

rápido podendo ser realizado em até 30 minutos (VIEIRA; RIBEIRO; FORMIGA, 

2009). O examinador pode se guiar por desenhos de posturas e possíveis reações 

descritas de forma visualmente simples (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2. Exemplo de desenhos (tônus: controle de cabeça 1 e 2) para direcionamento 

do examinador, facilitando a comparação com o RN examinado.  

 

 

 

 
Fonte: Dubowitz, 1980. 

 

 

Figura 3. Comparação do desenho contido na escala com um RN no momento da 

avaliação. 

 
Fonte: Dubowitz, 1980. 
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Atualmente a escala de avaliação Neonatal Neurological Examination de 

Dubowitz possui 33 itens divididos em 6 seções descritas no quadro a seguir: 

 

Tabela 2: Distribuição dos itens por seção. 

SEÇÃO ITENS 

Postura e tônus Postura, recuo de braços, tração de braços, recuo de pernas, tração de pernas, 

ângulo poplíteo, controle de cabeça (1 e 2), queda de cabeça, suspensão ventral. 

 
Padrão de tônus Tônus flexor (1 e 2), tônus extensor de perna, tônus extensor de pescoço, tônus 

extensor aumentado (horizontalmente). 

 
Reflexos Reflexos tendinosos, sucção/vômito, reflexo palmar, reflexo plantar, placing, 

reflexo de moro. 

 
Movimentação Movimentação espontânea (quantidade e qualidade), elevação da cabeça em 

pronação. 

Sinais e padrões 

anormais 
Posturas anormais de mãos e pés, tremor, susto. 

Orientação e 

comportamento 
Aparência dos olhos, orientação auditiva, orientação visual, alerta, irritabilidade, 

consolabilidade, choro. 

Fonte: Elaborado pelos autores, modificada (DUBOWITZ, 1980). 

 

A escala foi validada com RNs de termo ingleses, inicialmente. Muitas 

pesquisas, utilizando a escala vem sendo publicadas desde então. As pesquisas 

englobam avaliações de RNs a termo e pré-termos e embora não seja validada no Brasil 

muitas pesquisas brasileiras estão sendo publicadas e amplamente aceitas pela sociedade 

científica. Alguns serviços brasileiros também usam a escala como método coadjuvante 

para diagnósticos e acompanhamentos do desenvolvimento e aquisições de neonatos e 

lactentes bem como detecção de comprometimentos neurológicos (NASCIMENTO; 

CASAGRANDE; GOLIN, 2011). 
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 Tipo de estudo 

 

O presente estudo é do tipo prospectivo, descritivo, quantitativo e transversal. 

 

6.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

(MEAC), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, localizada na 

cidade de Fortaleza, Ceará. 

A MEAC é uma instituição cuja missão é realizar assistência, ensino e pesquisa 

para o cuidado com excelência à saúde da mulher e do recém-nascido. Seus valores 

reúnem: compromisso com a vida; o acolhimento das pessoas; a formação para o 

cuidado em saúde; a realização de pesquisas de excelência e a governança corporativa. 

A instituição está centrada na prestação de uma assistência interdisciplinar junto 

à população feminina portadora de enfermidades ginecológicas e/ou obstétricas, bem 

como aos recém-nascidos por meio de uma investigação diagnóstica, internação e 

execução do plano de tratamento de tais pacientes nas enfermarias, unidades de terapia 

intensiva materna e neonatal, além de atuar como instituição de pesquisa, ensino e 

extensão (MEAC, 2006). 

 A MEAC também é referência na rede de hospitais que constituem “Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança” e do “Método Mãe-Canguru”, programas que buscam a 

humanização no cuidado ao binômio mãe-bebê. Atrelado ao projeto foi desenvolvido o 

REMDA – Rede de Cuidados às Mulheres Dependentes de Álcool Tabaco e outras 

Drogas. Esse programa se dispõe a tratar mulheres gestantes e puérperas com 

problemáticas para a droga, bem como seus conceptos e suas famílias. Os RNs de mães 

dependentes químicas são avaliados e direcionados para tratamento específico mediante 

relatório de avaliação.  
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6.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída por RNs oriundos do Centro Obstétrico e 

da emergência da MEAC que atendeu 877 mulheres com transtornos mentais no 

programa Rede de Cuidados às Mulheres Usuárias de Drogas e seus Conceptos - 

REMDA, no período de fevereiro de 2012 a dezembro de 2015. Dessas, 150 mulheres 

estavam grávidas e relataram uso problemático de álcool, tabaco e outras drogas. Desse 

número foram extraídas 79 mulheres puérperas e seus RNs, por meio do cálculo 

amostral com 95% de confiança e 5% de precisão.  

 

6.4 Critérios de inclusão  

 

 Embora a escala avalie RNs a partir de 28 semanas de idade gestacional de 

nascimento, foram inclusos nesta pesquisa apenas RNs com idade gestacional ao nascer 

entre 36 e 40 semanas, em virtude de ser a idade gestacional preconizada pelos autores 

para a aplicação da escala de avaliação neurocomportamental, para padrão de 

normalidade a termo a qual foi utilizada no estudo, e suas respectivas genitoras que 

concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

A) e que afirmaram ter feito uso de drogas ilícitas durante qualquer fase do período 

gestacional. 

 

6.5 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos da avaliação neurocomportamental, os RNs submetidos à 

reanimação e intubação na sala de parto, sob ventilação mecânica ou oxigenoterapia por 

até 48 horas após o nascimento. 

RNs com nota de Apgar menor que 7 no quinto minuto e com diagnóstico de 

malformações congênitas também foram excluídos da avaliação neurocomportamental, 

embora que sua descrição torna-se importante.  

 

6.6 Variáveis estudadas 

 

Foram abordadas questões sobre tipo(s) de droga(s) relatada(s); tempo e 

frequência de exposição a essas drogas pela mulher durante o período gestacional. 
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Outras variáveis foram: perfil do RN (IG, peso e estatura, classificação de 

adequação do peso à idade gestacional, escores de Apgar no primeiro e quinto minutos, 

intercorrências neonatais); avaliação do estado neurocomportamental após as primeiras 

72 horas de vida, tempo necessário para adaptação do RN ao ambiente, conforme 

sugerido por Dubowitz (1980).  

A avaliação foi realizada por um único observador levando em consideração: 

irritabilidade, choro, estado de vigília, tempo e qualidade do sono, capacidade de 

autoconsolo e aceitação de consolo, movimentos corporais: frequência e aspecto, 

postura, habituação visual e auditiva.  

 

6.7 Estratégia e instrumentos para coleta de dados 

 

A captação das pacientes foi realizada na emergência, sala de parto ou 

enfermarias obstétricas, buscando mulheres grávidas e puérperas. O pesquisador contou 

com o apoio da equipe local e através de perguntas breves contidas na ficha de 

acolhimento institucional, que é inicialmente preenchida na emergência e compõe o 

prontuário da paciente.  

Para busca dos dados maternos da história de drogas na vida, foram utilizadas as 

informações contidas em ficha específica (ANEXO A) de um programa institucional, 

Rede e Cuidados às Mulheres Dependentes de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 

(REMDA), que é usada desde 2012 para acompanhamento das pacientes dependentes 

químicas. Conforme as informações contidas na ficha, o consumo de drogas entre as 

mulheres pode ser classificado em dependência, uso abusivo, uso social e uso 

controlado, seguindo a DSM-IV e a CID-10, onde se define: 

1. Dependência: Padrão mal adaptativo do uso, levando a prejuízos clinicamente 

significativos manifestado por 3 ou mais dos seguintes critérios em 12 meses: 

tolerância, abstinência, consumo em cada vez maior quantidade, desejo 

persistente, muito tempo gasto na busca da droga, abandono de atividades 

sociais e ocupacionais importantes e uso contínuo apesar de saber que tem um 

problema. 

2. Uso abusivo: em um período de 12 meses, uso recorrente resultando em fracasso 

em cumprir tarefas importantes, uso em situações que represente perigo físico, 

problemas com as leis e policiais, problemas pessoais e interpessoais. 

3. Uso social: consumo induzido pela coletividade. 
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4. Uso controlado: capacidade de decidir se irá consumir drogas ou não 

independente de estar entre pessoas que estejam fazendo uso (SENAD, 2012; 

SENAD, 2013).  

 

Essa categorização foi registrada com o intuito de comparações com o estado 

neurocomportamental do seu respectivo concepto.  

Foi utilizado o prontuário para busca de dados sobre o parto, avaliação neonatal 

do RN e intercorrências.  

Após 72 horas de nascimento o RN era submetido a avaliação 

neurocomportamental de Dubowitz. Muitos dos itens do exame são influenciados pelo 

estado do bebê, portanto seguiu-se a seguinte sequência: começando por aqueles que 

requerem um estado de sono (estados 1 e 2 de Brazelton), seguido por aqueles que são 

menos influenciados pelo estado e , termina, com a aplicação dos itens comportamentais 

de Brazelton que requerem um estado de alerta (3 a 5). A cada item do exame procurou-

se registrar o estado de consciência do bebê.   

O exame era aplicado entre 30 a 60 minutos antes da mamada seguinte, a fim de 

garantir um estado inicial de sono leve (evitando-se o período de sono profundo que 

geralmente segue a mamada) e evitar irritação e/ou choro de fome durante o exame. 

Prematuros em nutrição parenteral ou alimentação por sonda em bomba de infusão 

poderiam ser examinados a qualquer hora, porem não foi objeto direto desse estudo para 

avaliação neurocomportamental.  

A sequência de exame é ideal para o bebê que esteja dormindo ao início do 

exame, garantido um acordar gradual durante o exame. Os sinais referentes a tônus, 

reflexos e comportamentos estão agrupados. No entanto na prática esta ordem pode não 

ser possível ou ótima, e, portanto, a sequência do exame pode ter sido modificada de 

acordo com a necessidade.  Por exemplo: Se o bebê já estivesse completamente 

acordado no início do exame, a sequência poderia se inverter iniciando pelos itens 

comportamentais.  No caso de prematuros extremos ou com patologias (toleram apenas 

um manuseio mínimo) o exame pode ser feito por partes, respeitando-se as condições 

clínicas e o manejo necessário (posturas, etc). Muitos dos itens podem ser realizados até 

em bebês em respiradores artificiais servindo de comparação para exames futuros.    

Os itens de atenção desta escala são: habituação, movimento, tônus, reflexos e 

itens neurocomportamentais. 

O ambiente foi propositalmente adequado com o mínimo de ruídos o quanto 
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possível e o mínimo de barulhos para evitar distrações no RN. De modo que foi 

realizada uma explicação prévia do exame e a necessidade da adequação do ambiente 

não só para a mãe como para as acompanhantes e companheiras de quarto. Em algumas 

situações o RN foi levado a uma sala mais adequada do que a que estava naquele 

momento. 

Alguns recursos foram utilizados para realizar o exame: além da escala, uma 

bola vermelha de 30 centímetros, uma lanterna pequena de luz amarela, um contraste 

preto e branco em formato de “olho de boi”, um chocalho de plástico com grãos dentro, 

um sino e uma flanela ou fralda.  

 

6.8 Análise dos dados 

 

Como primeiro passo os questionários foram sucessivamente lidos e analisados. 

As respostas foram transcritas para um questionário exatamente igual ao impresso, no 

Google formulários, onde foram automaticamente organizadas, agrupadas e 

categorizadas pelo docs.google. 

Como observado anteriormente a escala é dividida em 6 seções, cada seção 

possui 5 itens de avaliação. Cada item da escala de avaliação esta dentro de uma 

categorização sendo colunas 1, 2 e 3 considerados prematuros/limítrofes ou suspeitos, 

coluna 4 a termo e coluna 5 considerado anormal. Em relação a análise dos resultados 

da escala de avaliação, cada seção foi cuidadosamente observada individualmente 

categorizando cada RN conforme cada item. 

 Os dados foram transportados para o programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), Web report – saída1,spv. Os resultados da avaliação foram 

descritos em números e frequências bem como os dados maternos e o perfil neonatal.  

6.9 Aspectos éticos 

 

A pesquisa seguiu os preceitos éticos que regem a beneficência, a não 

maleficência e a justiça regulamentadas pela Resolução n.466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). O projeto foi avaliado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand (MEAC), sob número: 156.641. 

As mães ou responsáveis legais foram abordadas e informadas sobre a pesquisa, 
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esclarecendo-os devidamente acerca dos objetivos do estudo, os benefícios da pesquisa 

e riscos que são considerados mínimos, todos os aspectos éticos sobre pesquisa 

envolvendo seres humanos, da isenção de riscos sobre intervenção por parte dos 

pesquisadores, do sigilo das informações cedidas e que este poderia desistir de 

participar da pesquisa em qualquer momento sem que isso lhe cause algum prejuízo. 

Após o esclarecimento foi solicitada a assinatura do TCLE. 

Por se tratar de um estudo também realizado em fontes secundárias, através de 

pesquisa aos prontuários, foi preenchido o termo de fiel depositário (ANEXO A) e, 

mesmo com a autorização, foi omitida a identificação dos participantes. 
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7. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

7.1. Artigo 

 

ALTERAÇÕES NEUROCOMPORTAMENTAIS E PADRÃO POSTURAL DE 

RECÉM-NASCIDOS A TERMO EXPOSTOS ÀS DROGAS ILÍCITAS 

DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL  

 

 

RESUMO 

Objetivo: Caracterizar as alterações neurocomportamentais e o padrão postural de 

recém-nascidos expostos às drogas ilícitas durante o período gestacional. Metodologia: 

Estudo descritivo realizado em uma maternidade de referência da cidade de Fortaleza-

CE, com 43 RNs entre 36 e 40 semanas de idade gestacional, submetidos a algum tipo 

de droga ilícita durante a gestação. Foi utilizada a escala de avaliação 

neurocomportamental de Dubowitz para obter os parâmetros neurocomportamentais e o 

padrão postural. Resultados: Todos os RNs foram expostos a drogas ilícitas no primeiro 

trimestre da gestação, 88,6% no segundo e 68,4% no terceiro. A droga de preferência 

foi o Crack (73,4%). 53% dos RNs apresentaram postura patológica. Ao exame 

neurocomportamental, no bloco de movimentação observou-se alterações mais 

relevantes, indicando dificuldade hipertônica na quantidade (51,2%) e qualidade 

(48,8%), além da incoordenação dos movimentos. Conclusão: Identificou-se tendência 

ao padrão de tônus patológico hipertônico global, destacando-se maior intensidade nos 

membros inferiores A hipertonia muscular, o comportamento irritado de difícil 

consolação e os reflexos primitivos dentro dos parâmetros patológicos foram os achados 

mais prevalentes.  

 

Palavras-chave: Drogas Ilícitas; Gravidez; Exame Neurológico; Síndrome de 

Abstinência Neonatal; Postura; Crack/Cocaína. 
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NEUROCOMPORTAMENTAL CHANGES AND POSTURAL PATTERN OF 

NEWBORN TERMS EXPOSED TO ILLEGAL DRUGS DURING THE 

GESTATIONAL PERIOD 

 

ABSTRACT 

Objective: To characterize the neurobehavioral alterations and the postural pattern of 

newborns exposed to illicit drugs during the gestational period. Methodology: A 

descriptive study performed at a reference maternity hospital in the city of Fortaleza, 

Brazil, with 43 infants between 36 and 40 weeks of gestational age submitted to some 

type of illicit drug during gestation. The Dubowitz neurobehavioral assessment scale 

was used to obtain the neurobehavioral parameters and the postural pattern. Results: All 

newborns were exposed to illicit drugs in the first trimester of gestation, 88.6% in the 

second and 68.4% in the third. The drug was preferably Crack (73.4%). 53% of the 

newborns presented pathological posture. On neurobehavioral examination, more 

relevant changes were observed in the movement block, indicating hypertonic difficulty 

in quantity (51.2%) and quality (48.8%), as well as incoordination of movements. 

Conclusion: A trend towards the pattern of global hypertonic pathological tone was 

identified, with greater intensity in the lower limbs. Muscle hypertonia, irritated 

behavior of difficult consolation and primitive reflexes within the pathological 

parameters were the most prevalent findings. 

 

Keywords: Street Drugs; Pregnancy; Neurologic Examination; Neonatal Abstinence 

Syndrome; Posture; Crack/Cocaine. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente o consumo de substâncias ilícitas é um grave problema de saúde 

pública
1
. Paralelo a isso se percebe um crescente número de mulheres em idade fértil, 

em situação de vulnerabilida, expondo seus conceptos a consequências negativas, 

podendo comprometer seu desenvolvimento biopsicossocial
2
. 

Mundialmente o consumo de drogas parece ser um evento comum na gestação. 

A prevalência do uso da cocaína, assim como o Crack, tem aumentado nessa 

população
3
. Estima-se que 10% das mulheres norte-americanas consumiram cocaína 

durante a gravidez, o que pode provocar um comprometimento irreversível da 

integridade do binômio, mãe-feto
4
.  

As drogas podem atravessar a barreira placentária e afetar a formação fetal, 

dependendo do estágio de desenvolvimento
5
, bem como a formação e o remodelamento 

do cérebro através do efeito nos neurotransmissores, ocasionando alterações no 

crescimento cerebral e na arquitetura do córtex
6
.  

O nascimento provoca uma queda abrupta nos níveis circulantes da droga 

podendo levar o recém-nascido à Síndrome de Abstinência Neonatal (SAN). Estudo 

realizado em banco de dados na Austrália Ocidental, entre os anos de 1980-2005, 

demonstrou um aumento na prevalência de nascidos com SAN de 0,97 para 42,2 por 

10.000 nascidos vivos
7
.  

Com a exposição do feto às substâncias psicoativas, podem ser percebidos 

diversificadas alterações neurológicas
8,2

. Para detecção das alterações 

neurocomportamentais e busca por dados padronizados dessas alterações, escalas de 

avaliação neurocomportamentauis vem sendo utilizados e adaptados a essa população, 

facilitando assim os achados clínicos. Os resultados obtidos podem apontar aspectos 

suspeitos ou mesmo identificação de prejuízos ao neurodesenvolvimento
9
.  

 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo, quantitativo e transversal, o qual 

avaliou alterações neurocomportamentais e o padrão postural de recém-nascidos cujas 

mães são usuárias de drogas ilícitas e fizeram uso durante o período gestacional. 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao programa REMDA (Rede de Cuidados às 

Mulheres Dependentes de Álcool, Tabaco e Outras Drogas), de RNs oriundas da 

emergência ou sala de parto da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), 
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referência na rede de hospitais que constituem Iniciativa Hospital Amigo da Criança e 

Projeto Mãe-Canguru, o qual faz parte do complexo hospitalar da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará, localizada na cidade de Fortaleza, Ceará. 

Foi desenvolvida no período de fevereiro de 2012 a setembro de 2015 e seguiu os 

preceitos éticos regulamentados pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde/ Ministério da Saúde
10

. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

MEAC, sob o parecer: nº 156.641. 

No período da coleta de dados, o programa atendeu 877 mulheres com 

transtornos mentais, dessas 150 mulheres estavam grávidas e relataram uso 

problemático de álcool
11

, tabaco e outras drogas. Desse número 79 RNs foram 

avaliados, no entanto foram selecionados 43 os quais atendiam o objetivo proposto: - 

avaliar as alterações neurocomportamentais causadas pelo consumo de drogas pela mãe, 

ou seja, eram a termo 36 e 40 e sem qualquer intercorrências neonatais como: intubação 

na sala de parto, sob ventilação mecânica ou oxigenoterapia por até 48 horas após o 

nascimento. RNs com nota de Apgar < 7 no quinto minuto e com diagnóstico de 

malformações congênitas. 

Como variáveis foram obtidos dados sobre a substância mais citada entre as 

mulheres em relação ao trimestre da gestação. 

A avaliação do estado neurocomportamental foi realizada após as primeiras 72 

horas de vida, tempo necessário para adaptação do RN ao ambiente, conforme sugerido 

por Dubowitz
12

. Foi levada em consideração a irritabilidade, choro, estado de vigília, 

tempo e qualidade do sono, capacidade de autoconsolo e aceitação de consolo e 

interferencia do ambiente no momento da avaliação.  

O exame foi realizado entre 30 a 60 minutos antes da mamada seguinte, a fim de 

garantir um estado inicial de sono leve (evitando-se o período de sono profundo que 

geralmente segue a mamada) e para evitar irritação e/ou choro de fome durante o 

exame. Muitos dos itens do exame são influenciados pelo estado do bebê; portanto, a 

sequência de exame começava por RNs que estavam em estado de sono (estados 1 e 2 

de Brazelton), seguido por aqueles que são menos influenciados pelo estado e terminava 

com a aplicação dos itens comportamentais de Brazelton em um estado de alerta (3 a 

5)
13

.  

A sequência de exame é ideal para o bebê que esteja dormindo ao início do 

exame, garantindo despertar gradual.  
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Os sinais referentes a tônus, reflexos e comportamento estão agrupados em 

organização dos itens para observação da postura, movimento, tônus, reflexos e itens 

neurocomportamentais. 

O ambiente foi propositalmente preparado com o mínimo de ruídos possível para 

evitar distrações no RN.  

Cada item da escala de avaliação foi categorizado em colunas: 1, 2 e 3 

considerados prematuros/limítrofes ou suspeitos, coluna 4 a termo e coluna 5 

considerado anormal. Em relação a análise dos resultados da escala de avaliação, cada 

seção foi cuidadosamente observada individualmente categorizando cada RN conforme 

itens em separado. 

Os parâmetros da avaliação neurocomportamental e do padrão postural foram 

apresentados em frequência absoluta e percentual. 

 

RESULTADOS 

Foram extraidos os dados de 43 RNs onde: a média de idade gestacional de 

nascimento foi de 37,5 (+/-2,3) semanas. Em relação às medidas antropométricas, o 

peso médio foi 2.590,8 (+/- 739,2) gramas; estatura de 45,5 (+/- 3,9) cm, perímetro 

cefálico médio de 32,8 cm (+/- 3) e perímetro torácico de 31 cm (+/- 3,4).  

Em relação à exposição de drogas ao feto, 100% foram submetidos a algum tipo 

de droga durante o primeiro trimestre da gestação. No segundo trimestre houve um 

declínio para 88,6% de contato intrauterino com algum tipo de droga ilícita e, no 

terceiro, um percentual de 68,4%. A droga mais citada foi o Crack (73,4%), seguido da 

cocaína (70,9%), maconha (38%) e o mesclado (5,1%). 70% do total são polidrogas.  

A tabela 1 mostra a perspectiva geral do tônus do RN, no qual foi classificada 

em adequado e inadequado e subclassificado em qualificado em padrões normal, 

hipotônico para a IG e patológico em extensão, referindo-se a hipertonia. 53% dos RNs 

foram enquadrados em postura patológica (Figura 1). Nos demais itens analisados foi 

identificado uma tendência pelo padrão de tônus patológico hipertônico, destacando-se 

maior intensidade nos membros inferiores.   
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Tabela 3 - Qualificação de tônus de RNs expostos a drogas ilícitas durante o período 

gestacional (avaliados pela Escala de Dubowitz). MEAC-UFC, 2012-2015. 

Classificação Adequado Inadequado 

Padrões Normal para a IG Hipotônico para a 

IG 

Patológico em 

extensão e 

hipertonia 

 N (%) N (%) N (%) 

Postura 13 (30,2%) 7 (16,3%) 23 (53,5%) 

Tônus - Recuo dos braços 11 (25,6%) 15 (34,9%) 17 (39,6%) 

Tônus - Tração dos braços 11 (25,6%) 12 (27,9%) 20 (46,5%) 

Tônus - Recuo de pernas 13 (30,2%) 10 (23,3%) 20 (46,5%) 

Tônus - Tração de pernas 8 (18,6%) 10 (23,3%) 25 (58,13%) 

Tônus - Ângulo poplíteo 7 (16,3%) 10 (23,3%) 26 (60,4%) 

Tônus - Controle da cabeça 

(1) 

16 (37,2%) 18 (41,9%) 9 (%) 

Tônus - Controle de cabeça 

(2) 

16 (37,2%) 16 (37,2%) 11 (25,6%) 

Tônus - Queda de cabeça 11 (25,6%) 15 (34,9%) 17 (39,5%) 

Tônus - Suspensão ventral 19 (44,2%) 11 (25,6%) 13 (30,2%) 
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Figura 4 – Postura patológica em extensão hipertônica de membros inferiores e 

superiores e tronco, extensão e abdução dos dedos e dos artelhos durante a observação 

do item postura de RN exposto a drogas ilícitas durante o período gestacional (avaliação 

da Escala de Dubowitz). 

 
Fonte: Arquivo do próprio autor (Autorizado pelos responsáveis). 

 

Em relação ao padrão extensor e flexor de tônus observou-se uma constância 

para o padrão de tônus uniforme o que mostra que os RNs com hipertonia localizada em 

um determinado grupo muscular examinado, também apresenta hipertonia em toda a 

cadeia a qual ele pertence. Então quando o RN apresentou hipertonia para ângulo 

poplíteo e tração de pernas (Tabela 1) mostra um padrão de tônus extensor de perna 

para hipertonia (Tabela 2). De modo que os RN examinados mantiveram-se em um 

padrão de tônus uniforme para hipertonia global marcado principalmente pelo Padrão de 

tônus. Tônus extensor do pescoço sentado (74,4%), como pode ser observado na 3ª 

coluna da Tabela.1.  

Observa-se um percentual expressivo também pode ser observado para o padrão 

de tônus extensor da perna (60,46%) e tônus extensor do pescoço aumentado 

horizontalmente (48,8%), esse achado sugere uma tendência à posição conhecida como 

opstótono.   
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Tabela 4 - Padrão de tônus global flexor e extensor de RNs expostos a drogas ilícitas 

durante o período gestacional (avaliados pela Escala de Dubowitz). MEAC-UFC, 2012-

2015. 

Padrões Padrão de tônus 

uniforme 
Padrão de tônus 

disforme ou 

localizado 

Patológico 

 N (%) N (%) N (%) 

Padrão de tônus – Tônus flexor 

(1) 

26 (60,5%) 11 (25,6%) 6 (13,9%) 

Padrão de tônus – Tônus flexor 

(2) 

20 (46,5%) 2 (4,7%) 21 (48,8%) 

Padrão de tônus – Tônus extensor 

da perna 

27 (60,5%) 5 (11,6%) 11 (25,6%) 

Padrões de Tônus - Tônus 

extensor do pescoço (sentado) 

32 (74,4%) 8 (18,6%) 3 (7,0%) 

Padrões de Tônus - Tônus 

extensor do pescoço aumentado 

(horizontalmente) 

21 (48,8%) 11 (25,6%) 11 (25,6%) 

 

 

Em relação aos reflexos, constatou-se inadequação para o reflexo plantar 

(90,7%) e de placing (86%), não o realizando ou efetuando de forma incompleta ou 

incoordenada. 62,8% apresentaram reflexo de Moro incompleto por presença de 

hipertonia, rigidez de tronco e tremor (Tabela 3). 
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Tabela 5 - Padrão de reflexos em RNs expostos a drogas ilícitas durante o período 

gestacional (avaliados pela Escala de Dubowitz). MEAC-UFC, 2012-2015. 

 

Classificação Adequado Inadequado 

Padrões Normal para a IG Hipotônico para a 

IG 

Patológico/hipertô

nico/hiperreativo 

 N (%) N (%) N (%) 

Reflexos - Reflexo 

tendinoso 

13 (30,2%) 12 (27,9%) 18 (41,9%) 

Reflexos - Sucção/vômito 30 (69,8%) 7 (16,3%) 6 (13,9%) 

Reflexos - Preensão palmar 12 (27,9%) 23 (53,5%) 8 (18,6%) 

Reflexos - Preensão plantar 4 (9,3%) 39 (90,7%) 0 

Reflexos – Placing 6 (14%) 37 (86%) 0 

Reflexos – Moro 1 (2,3%) 15 (34,9%) 27 (62,8%) 

 

 

O bloco de movimentação apresentou alterações mais relevantes, indicando 

dificuldade hipertônica na quantidade (51,2%) e qualidade (48,8%), além da 

incoordenação dos movimentos.   
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Tabela 6 - Padrão de movimentação em RNs expostos a drogas ilícitas durante o 

período gestacional (avaliada pela Escala de Dubowitz). MEAC-UFC, 2012-2015. 

Classificação Adequado Inadequado 

Padrões Normal para a IG Hipotônico para a 

IG 

Patológico/Hipertô

nica/incoordenada 

 N (%) N (%) N (%) 

Movimentação - 

Movimentos espontâneos 

(quantidade) 

8 (18,6%) 13 (30,3%) 22 (51,1%) 

Movimentação - 

Movimentos espontâneos 

(qualidade) 

8 (18,6%) 14 (32,6%) 21 (48,8%) 

Movimentação - Cabeça 

eleva em pronação 

10 (23,3%) 30 (69,8%) 3 (6,9%) 

 

 

DISCUSSÃO 

Diante do estudo pode ser observado importantes alterações 

neurocomportamentais e no padrão postural de recém-nascidos cujas mães são usuárias 

de substâncias psicoativas e fizeram uso durante a gestação, tema de ampla relevância 

para a saúde pública. 

Martins-Costa e colaboradores
14

 chamaram atenção para o crescente número de 

mulheres gestantes, dependentes químicas. Afirmam ainda, o Crack como a droga mais 

utiliza. Nesse estudo, 73,4% dessas eram dependentes de Crack, corroborando com o 

autor citado. Outros estudos afirmam, ainda, que o Crack é a última droga em uma 

escala crescente na busca por alucinógenos e vem sendo a droga mais utilizada devido 

ao seu baixo custo, facilidade de aquisição e alta potência para dependência
3,15,16

. 

Esse estudo afirma a preferência das gestantes pelo crack e que embora tenha 

ocorrido um decréscimo no consumo correlacionado ao avanço da gestação, a 

56 



 

 

incidência de uso permanece alta por todo o período. O Brasil é um dos maiores 

consumidores de drogas ilícitas de ação direta no sistema nervoso central (1,4%), sendo 

que no nordeste 5,9% da população já fizeram uso desse tipo de droga
17,18

. Paralelo a 

isso, mundialmente, o consumo de cocaína e seu subproduto, o Crack, tornaram-se 

habitual por mulheres gestantes. Nos Estados Unidos estima-se que no grupo de 

gestantes dependentes químicas (4%), 1,1% fazem uso regular de cocaína
14

. Essa 

estatística corrobora com estudo realizao por Melo
19 

e colaboradores que obtiveram 

dados semelhantes no Brasil.  

Fetos expostos à cocaína sofrem efeitos em diversos órgãos, relacionados às 

relações vasculares produzidas pela droga, desencadeando no neonato 

comprometimentos cognitivos como dificuldade de atenção e malformações em 

diferentes órgãos
20

. 

É sabido que o crack traz graves prejuízos à saúde do dependente que 

apresentam respostas psicomotoras acentuadas. No estudo podemos destacar um 

acentuado número de RNs enquadrados em uma postura patológica, representado por 

53,5% do total.  Nos demais itens pode ser percebido uma tendência pelo padrão de 

tônus patológico, no qual destaca-se a hipertonia mais acentuada de membros inferiores.   

Estudo realizado por Cunha
6
 afirma que os RNs prematuros ou a termo expostos 

a cocaína durante o período gestacional apresentam exame neurológico e testes de 

função motora alterados para coordenação e tônus, apresentando tremores e hipertonia. 

Assim como Abraham 
21

 relatam que além da hipertonia e tremores, recém-nascidos 

podem apresentar, ainda, rigidez e microcefalia. 

O padrão de tônus permaneceu predominantemente dentro da faixa permitida 

para a normalidade. Apenas o padrão de tônus flexor (2) apresentou desvio para a faixa 

de padrão patológico, porém de forma pouco frequente. Em relação aos reflexos, pôde 

ser percebido uma variação intensa, porém foi observado um número expressivo de RNs 

que não apresentaram o reflexo plantar ou que apresentaram de forma incompleta ou 

incoordenada (90,7%) e placing (86%), não o realizando ou executando de forma 

inadequada e/ou retardada. Em contrapartida, 62,8% dos RNs avaliados apresentaram 

reflexo de Moro incompleto por presença de hipertonia, rigidez de tronco e tremor. 

 Lucca
3
 relata que o uso pré-natal de crack foi relacionado a mais desfechos 

neonatais negativos do que o uso de cocaína. Irregularidades no exame neurológico, 
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como agitação, reflexo de Moro exagerado e hipertonia muscular foram alguns dos 

achados, porém não foram encontradas alterações na ultrassonografia transfontanelar. 

O uso de cocaína e crack pode acarretar danos ao sistema nervoso central (SNC) 

ocasionando convulsões tônico-clônicas. A agitação psicomotora intensa e a 

vasoconstrição periférica, em alguns pacientes, podem levar a hipertermia maligna, 

principalmente, na intoxicação aguda. Essa intercorrência clínica é incomum, mas se 

torna importante devido a sua alta mortalidade, que pode chagar a 33%
14

. De modo que 

a cocaína e seu subproduto, o crack, interfere na movimentação do indivíduo exposto a 

elas. Esses achados podem ser estendidos aos RNs submetidos as drogas durante a 

gestação. 

Segundo o exame, a movimentação em bloco apresentou as maiores alterações, 

apontando dificuldade hipertônica na quantidade (hipercinesia) (51,2%) e qualidade 

(incoordenação) (48,8%). Rugolo
22

 afirmam que ao nascer o RN passa da condição de 

“consumidor” para abstêmico. Esse evento não reduz os efeitos deletérios que a 

substância possa ter causado e, além disso, a queda abrupta nos níveis circulantes da 

droga leva a Síndrome de Abstinência, a qual pode causar hipercinesia e alteração de 

tônus. 

O perfil populacional abordados neste estudo é de elevada especificidade, 

importância para a saúde pública e para o enfrentamento das diversidades advindas do 

baixo investimento em políticas públicas envolvendo esta população. Dessa forma, 

nosso estudo efetivou uma baixa parcela de participantes desse grupo populacional, 

visto que se trata ainda de um perfil com poucos estudos de amplas abordagens. 

Entretanto, ao confrontar com estudos que abordaram semelhante temática, o presente 

estudo obteve um número de participantes sugestivo para a obtenção de resultados 

relevantes. Optou-se também, por avaliar somente RNs a termo e sem qualquer 

intercorrência que possa interferir na avaliação neurocomportamental, o que foi outro 

fator limitante para o quantitativo de RNs avaliados.  

A dificuldade em ter acesso a informações fidedignas acerca das rotinas das 

mulheres dependentes químicas e a autoproteção, limitam uma entrevista detalhada no 

delineamento do estudo proposto no acompanhamento às mulheres/mães. Os estudos 

com RNs ainda são limitados às projeções da fisiopatologia do adulto, o que dificulta a 

discussão; além disso, o grau de complexidade em idealizar pesquisas envolvendo RNs 

torna, ainda mais, desfavorável o interesse a direcioná-los. Para tanto, estudos visando 
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não somente o estado neurocomportamental como o desenvolvimento dessas crianças 

deve ser priorizado para que a sociedade científica da saúde possa melhor trabalhar no 

tratamento dessas crianças. 

Em contrapartida, nosso estudo aborda uma temática de relevância indubitável, 

pois se norteia por uma busca ativa de mulheres usuárias de drogas ilícitas, através do 

REMDA, programa institucionalizado dentro da MEAC, tornando-a uma maternidade 

de referência no atendimento desse perfil de mulheres gestantes e denominando-a como 

instituição prenunciadora e divulgadora de ações e políticas públicas envolvendo esta 

temática. 

Destaca-se, no entanto, a importância em desenvolver outros estudos que 

abordem a temática, porém em investigação de combinações das variáveis não 

abordadas neste estudo, como a correlação do RN pré-termo e a termo, tipo de drogas 

utilizadas por essas mulheres gestantes e sua relação com a complexidade das alterações 

para o RN, assim como quantidade de uso e sua conexão com o período gestacional 

empregado, para que sejam identificados outras possíveis variáveis e complicações para 

o binômio mãe/bebê. 

Diante disso, conhecer a realidade e o perfil sociodemográfico desse grupo 

populacional, assim como suas condições de atenção à sua própria gestação torna-se 

importante para a busca de alternativas de projetos e ações em saúde voltadas para essas 

mulheres. Destaca-se a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas com ações 

educativas e psicossociais no enfrentamento ao uso abusivo de substâncias psicoativas, 

principalmente, por mulheres durante o período gestacional. 

 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que embora o Crack seja a droga mais consumida entre mulheres 

gestantes na amostra estudada o consumo não é feito de forma isolada de modo a 

caracterizar a polidrogadição. Esse consumo tende a reduzir sua frequência de com o 

avançar da gestação, mas não é abolido pelas gestantes dependentes químicas. 

Na avaliação neurocomportamental destaca-se o surgimento de um padrão 

postural patológico dos RNs apresentando extensão contínua dos membros superiores e, 

mais intensamente, nos membros inferiores e no tronco. Esse padrão tem ligação direta 

à hipertonia muscular que foi um achado frequente. O comportamento e os reflexos 
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denotam e confirma que as drogas ilícitas possuem elevado poder de acarretar 

modificações no desenvolvimento fisiológico e neurocomportamental destes recém-

nascidos. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Concluiu-se que embora o crack seja a droga mais consumida entre mulheres 

gestantes na amostra estudada o consumo não é feito de forma isolada de modo a 

caracterizar a polidrogadição. Essa característica torna difícil determinar o prejuízo 

causado por uma substância específica, in vivo.  

O consumo de drogas entre as mulheres é de difícil combate pois, embora em 

situação gravídica e com todas as informações midiáticas a respeito do consumo de 

drogas ilícitas as gestantes poderão reduzir o consumo da variedade de drogas e a 

frequência mais o absenteísmo é algo raro, possivelmente pelo poder de dependência das 

drogas e o meio socioeconômico em que essas estão inseridas. 

Na avaliação neurocomportamental chama a atenção o padrão postural dos RNs 

em extensão contínua dos MMII e MMSS e tronco, a hipertonia muscular. Essa 

característica nos leva a inferir lesão em nível de sistema nervoso central (SNC). O 

comportamento e os reflexos denotam e confirma que as drogas ilícitas possuem 

elevado poder de acarretar modificações no desenvolvimento fisiológico e 

neurocomportamental destes recém-nascidos. 

Percebeu-se que a prematuridade é uma condição que embora possa se 

apresentar dentro do contexto da drogadição pela puérpera outros fatores devem ser 

levados em consideração para melhor compreensão da ocorrência do nascimento pré-

termo. A ocorrência das consultas pré-natais parece ser um fator determinante para o 

nascimento pré-termo, no entanto sabe-se que por motivos psicossociais as gestantes 

dependentes químicas não procuram ou temem represália ao procurar o serviço de 

saúde.   

Outro fato que deve ser levado em consideração é pouca consistência existente 

na literatura em geral sobre a relação da dependência química com a prematuridade. 

Estudos sobre dados socioeconômicos e demográficos dessas mulheres devem ser 

intensificados, bem como otimizar a aplicação e estudos de avaliação nos RNs 

submetidos à drogas na gestação.  

O estudo apresentou limitações importantes. Muitas gestantes ou puérperas se 

recusaram a participar do estudo por temerem expor sua rotina ou por vergonha por, 

segundo elas, estar praticando ato ilícito, embora tenha sido explicado que a 

participação teria o mais absoluto sigilo. Outras temiam que seus filhos fossem 

“tomados” delas.  
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Outra limitação importante foi o fato de que alguns dos partos ocorreram na rua 

ou no domicílio dificultando a coleta de informações ou mesmo a captação do RN e da 

puérpera. 

As limitações aqui apresentadas contribuíram para o numero reduzido de 

mulheres e RNs avaliados dentro do tempo de coleta. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ECLARECIDO 

(TCLE) 

 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntário, da pesquisa intitulada: 

ALTERAÇÃO NEUROCOMPORTAMENTAL E PADRÃO POSTURAL DE 

RECÉM-NASCIDOS EXPOSTOS ÀS DROGAS DURANTE O PERÍODO 

GESTACIONAL EM UMA MATERNIDADE REFERENCIA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

 

 

Este estudo pretende descrever a influência do uso de drogas durante a gestação 

avaliando o efeito sobre o comportamento do bebê após seu nascimento.   

Esses recém-nascidos tem maior risco para um desenvolvimento social, 

comportamental e motor atrasado. O reconhecimento precoce deste problema descrito 

na literatura como Síndrome da Abstinência no Recém-Nascido levará a equipe a tomar 

medidas mais adequadas para reduzir o comprometimento destas crianças já a partir dos 

primeiros dias de vida.  

A pesquisa consistirá na coleta de dados da mãe, mais especificamente durante o 

período gestacional e em seguida a observação e avaliação dos recém-nascidos (RNs) e 

coleta de dados do prontuário. Todos os dados serão mantidos em sigilo e somente 

utilizados para esta pesquisa e não existirá nenhum tipo de identificação 

individual.  

Os riscos deste estudo são mínimos tanto para você como para seu bebê, também 

não trará nenhum benefício. O estudo não tem fins lucrativos, portanto, a sua 

participação não será remunerada ou compensada financeiramente. Você poderá ter 

todas as informações que quiser a qualquer momento da pesquisa e estes dados estarão 

disponíveis para seu livre acesso através do contato com o pesquisador. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, localizado na 

Rua Cel. Nunes de Melo, S/N, Rodolfo Teófilo, ou no telefone (085) 3366-8569, das 

8:00 às 16:00 horas.  

Assim, gostaríamos de contar com a sua participação nesta pesquisa, contudo 

você tem total liberdade de não participar deste estudo, sem a necessidade de qualquer 

explicação e sem que isto venha interferir no atendimento assistencial a você e ao seu 

bebê. Também poderá retirar seu consentimento a qualquer momento do estudo. Você 

receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa, agora ou a qualquer momento. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL POR ESTE 

TRABALHO: 
Sandra Mary Silva Barbosa 

Rua 501, 72, 2ª et. Conjunto Ceará/Fortaleza-CE 

Telefone: 85 88988381 



 

 

Tendo sido informado sobre a pesquisa ALTERAÇÃO 

NEUROCOMPORTAMENTAL E PADRÃO POSTURAL DE RECÉM-

NASCIDOS EXPOSTOS ÀS DROGAS DURANTE O PERÍODO 

GESTACIONAL EM UMA MATERNIDADE REFERENCIA NO ESTADO DO 

CEARÁ., concordo em participar da mesma. Ressaltando que estou ciente de que terei 

garantido os direitos, segundo a resolução 196/96 do conselho nacional de Saúde e 

ministérios da saúde. 

Fortaleza ___ de ______________de 2012.  

 

Nome: _____________________________________________________________, 

Idade: _____ anos, R.G. :_____________________ 

Residente e domiciliado à : _____________________________________________ 

___________________________________________________________________.                                                                                                     

 

 

 

_____________________________   ___________________________ 

        Participante do estudo     Pesquisador que obteve o termo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APENDICE B - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO 

 

Eu, Sandra Mary Silva Barbosa, fisioterapeuta funcionária da Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand lotada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal solicito a 

esta instituição a permissão para o uso das informações constantes nos prontuários dos 

binômios mãe e recém-nascidos no período de janeiro a julho de 2013, com o intuito de 

utilizá-los na pesquisa intitulada “ALTERAÇÃO NEUROCOMPORTAMENTAL E 

PADRÃO POSTURAL DE RECÉM-NASCIDOS EXPOSTOS ÀS DROGAS 

ILÍCITAS NO PERÍODO GESTACIONAL EM UMA MATERNIDADE 

REFERÊNCIA NO ESTADO DO CEARÁ”. Informamos que estes dados serão usados 

para fins científicos e serão resguardados o sigilo e o anonimato dos sujeitos da 

pesquisa. 

 

 

_______________________________ 

Sandra Mary Silva Barbosa 
(PESQUISADORA) 

 

Eu, _____________________________________, fiel depositário dos 

prontuários médicos dos pacientes da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, autorizo 

Sandra Mary Silva Brabosa a colher dados dos prontuários para fins de seu estudo 

intitulado “ALTERAÇÃO NEUROCOMPORTAMENTAL E PADRÃO POSTURAL 

DE RECÉM-NASCIDOS EXPOSTOS ÀS DROGAS NO PERÍODO GESTACIONAL 

EM UMA MATERNIDADE REFERÊNCIA NO ESTADO DO CEARÁ”., cujo 

objetivo principal é observar e avaliar os efeitos da droga sobre o RN, analisar o estilo 

de vida das mães e quantificar este público específico assistido na MEAC. Deixo claro 

também que caso não sejam cumpridos os preceitos éticos da pesquisa, esta poderá ser 

suspensa.  

 

 

                                                                  Fortaleza,          de                             de            . 

 

 

_______________________________________________ 

Dr. Carlos Augusto Alencar Júnior 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APENDICE C – TABELA DE PADRÃO COMPORTAMENTAL DE RNS (N 72) 

EXPOSTOS A DROGAS ILÍCITAS DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL 

(AVALIADOS PELA ESCALA DE DUBOWITZ). MEAC-UFC, 2012-2015. 

 

 

Itens 

RESPOSTAS 

Alerta 

 

Não 

responderá ao 

estímulo  

Quando alerta, 

olha por alguns 

instantes 

Quando alerta 

olha os estímulos 

mas os perde  

Mantêm interesse 

nos estímulos 

 

Não se cansa 

(hiper-reativo) 

 

N % N % N % N % N % 

 

5 7 17 24 23 32 16 22 11 15 

Irritabilidade 

 

Quieto todo o 

tempo, não 

irritável a 

qualquer 

estímulo  

Alerta, chora às 

vezes quando 

segurado  

Chora 

frequentemente 

quando segurado 

Chora sempre 

quando segurado 

Chora mesmo 

quando não 

segurado 

 

N % N % N % N % N % 

 

5 7 23 32 13 18 7 10 24 33 

Consolabilidade 

Não chora ; 

consolo 

desnecessário 

Chora por pouco 

tempo; consolo 

desnecessário 

Chora ; torna-se 

quieto quando 

conversa-se com 

ele 

Chora; precisa ser 

pego no colo para 

ser consolado  

Chora; não pode ser 

consolado 

 

N % N % N % N % N % 

 

6 8 14 19.5 17 24 14 19.5 21 29 

Choro 

 

Sem choro Só choraminga Chora a estímulos 

mas com 

intensidade 

normal 

 Choro de alta 

intensidade; 

frequentemente 

contínuo 

 

N % N % N % N % N % 

 

5 7 16 22 17 24 4 5 30 42 



 

 

ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

QUESTIONÁRIO

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B –AVALIAÇÃO NEONATAL NEUROCOMPORTAMENTAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


