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RESUMO 

Objetivo: Conhecer a intervenção do enfermeiro em gestantes usuárias de 

drogas no período gestacional. Método: pesquisa bibliográfica, averiguando as 

pesquisas recentes com o tema aqui apresentado. Resultados: Foram 

analisados 7 artigos, os quais apontavam fortemente os preconceitos e 

discriminações que vem ocorrendo com este público. Conclusão: O enfermeiro 

precisa estar atento e procurar proporcionar essa experiência da melhor forma 

possível. 

Palavras-chaves: Gestantes, Drogas licitas e ilícitas, Cuidados  de enfermagem. 

 

ABSTRACT 

Objective: To know the intervention of the nurse in pregnant women who use 

drugs in the gestational period. Method: bibliographic search, checking recent 

researches with the theme presented here. Results: Seven articles were 

analyzed, which strongly pointed out the prejudices and discriminations that have 

been occurring with this public. Conclusion: The nurse needs to be attentive and 

try to provide this experience in the best possible way. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, o abuso e a dependência de drogas no Brasil, tornaram-se 

relevantes problemas de saúde pública, agravados, ainda mais pela associação 

entre maternidade e substâncias químicas. Mesmo sem números oficiais, a 

realidade nas maternidades chama a atenção para o presente problema - o que 
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antes era uma exceção, agora pode ser visto como rotina. (OLIVIO; 

GRACZUKI,2011). 

Gestantes usuárias de drogas possuem muita resistência a procurar 

atendimento de pré-natal, aumentado a incidência de complicações obstétricas e 

ginecológicas. Dai a importância da participação do Enfermeiro nesse processo 

de confiança da gestante, buscando a diminuição dos prejuízos para o binômio 

mãe-filho (KASSADA, 2014). 

O enfermeiro precisa saber diferenciar as diversas fases referentes ao 

uso de drogas na gestação, avaliando seus aspectos de forma a entender o 

impacto dessa na relação de cada gestante e familiar envolvido. para poder 

entender que os desafios são ainda maiores quando essas gestantes se sentem 

vulneráveis. 

 

OBJETIVO 

Conhecer a intervenção do enfermeiro em gestantes usuárias de drogas 

no período gestacional. 

 

METODO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e descritiva, cuja finalidade foi 

contribuir com o assunto em destaque, de forma que o assunto fosse sintetizado 

em poucas palavras. Para Andrade (2015), a pesquisa bibliográfica é 

compreendida como sendo fundamental, pois, quaisquer trabalhos científicos 

necessitam o uso da metodologia bibliográfica. A abordagem descritiva trabalha 

sobre os dados ou fatos colhidos da própria realidade (RAMPAZZO, 2005). 

Foram selecionadas publicações fazendo uso da Rede de Computadores 

como ferramenta de acesso e buscas nas redes de dados da SCEILO (Scientific 

Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências de Saúde) e BDENF (Banco de Dados em Enfermagem), a partir da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

 

RESULTADOS 

 



As publicações foram analisadas e coletadas durante os meses de 

dezembro de 2017 a julho de 2018. Foram pesquisados 20 trabalhos científicos, 

contudo após empregar os critérios de exclusão restam 7 trabalhos, sendo eles: 

 

Tabela 1: Trabalhos analisados 

Nome Autores 
Ano de 
publica

ção 
 
Caracterização das gestantes de 
alto risco atendidas em um centro 
de atendimento à mulher e o papel 
do enfermeiro nesse período 

 
Dandara Maria de Oliveira e Sousaa; 
Francielly Andresa Garahi Salesb; 
Joelson Henrique Martins de Oliveirac; 
Aucely Corrêa Fernandes Chagasd. 

 
2018 

Perfil sociodemográfico das 
mulheres usuárias de álcool e outras 
drogas na gravidez 

Sônia Regina Marangoni; 
Aroldo Gavioli; 
Barbara Reccanello Beraldo; 
Magda Lúcia Félix De Oliveira. 

2017 

Efeitos do uso de drogas ilícitas 
durante a gravidez 

Mirlene Gurgel Monte; 
Valéria Romane Ferreira Teixeira Sérvio; 
Pâmela Alves de Moura 
Santos; 
Jair Alves Maia 

2017 

Percepções de mulheres que 
utilizaram substâncias psicoativas 
durante a gestação quanto ao 
atendimento do profissional 

Vagner Ferreira do Nascimento; 
Ingrid Karla Corrêa; 
Ana Cláudia Pereira Terças; 
Alisséia Guimarães Lemes; 
Margarita Antônia Villar Luís. 

2017 

O papel do enfermeiro durante a 
consulta de pré-natal à gestante 
usuária de drogas 

Luciana Pontes de Miranda Lima; 
Amuzza Aylla Pereira dos Santos; 
Fabiani Tenório; 
Xavier Póvoas; 
Francisco Carlos Lins da Silva. 

2015 

Prevalência do uso de drogas 
de abuso por gestantes 

Danielle Satie Kassada1 
Sonia Silva Marcon1 
Maria Angélica Pagliarini1 
Robson Marcelo Rossi1 

2013 

A influência de uso do crack e 
outras drogas no período 
gestacional: revisão integrativa da 
literatura 

Márcia Maria Pereira Da Silva; 
Mônica Maria Pereira Da Silva; 
Nívea Bezerra Da Silva Rodrigues. 

2013 

Fonte: Brito, 2018 

Ao analisar os sete trabalhos selecionados, nota-se que nem todos foram 

elaborados por pesquisadores da área de enfermagem, algumas vezes em 

parceria com outros autores e profissionais, como alunos de graduação, da pós-

graduação, Médicos, docentes e biomédicos. Quanto ao ano de publicação, 

houve certa homogeneidade na distribuição dos artigos. Em relação à formação 



dos pesquisadores de enfermagem dos estudos apreendidos na revisão, 

evidenciou-se que nem todos eram mestres ou doutores, no entanto, este nível de 

formação não se restringiu apenas à área de enfermagem, constituindo também 

uma característica interdisciplinar na educação e na saúde coletiva. 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível perceber que atualmente as gestantes usuárias de drogas 

ilícitas são marginalizadas, mesmo num período de fragilidade, os servidores as 

tomam com preconceitos, e não fazem um acompanhamento humanizado, com 

pesquisas, informações, acolhimento ou até mesmo indicação ao Caps, ou 

centros de apoio especializados locais. Com isso elas se sentem excluídas, 

deixando o atendimento, concomitantemente os filhos veem a nascer com 

sequelas e aqueles enfermeiros que negligenciaram, terão que tratar a criança. 

Por fim é visível que existe a necessidade de aprofundar a investigação a 

respeito dos conhecimentos que os profissionais de enfermagem têm a respeito 

desse tema demasiadamente polêmico, e os resultados encontrados podem 

auxiliar, tanto em apreensão de informações acerca da cultura e comunidade da 

gestante usuária de drogas quanto à identificação dos fatores de risco para uma 

intervenção efetiva e eficaz. 

Pois o enfermeiro deve focar no processo educativo em todo o processo 

da gestação, como também no anterior a este, como no auxílio de métodos 

contraceptivos, reeducando a comunidade com informativos e campanhas. 

Acompanhamento e orientações também aos familiares da gestantes. Também 

devem identificar as preocupações, interesses, expectativas, percepções, 

dificuldades, potencialidades e necessidades das gestantes, sem julgá-las de 

forma negativa. O enfermeiro precisa estar atento e procurar proporcionar essa 

experiência da melhor forma possível, e não com preconceitos e discriminação, 

gestos ignorantes como põem a vida da gestante e do bebe em risco. 
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