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RESUMO

Atualmente, o consumo de drogas é considerado um problema social e de saúde pública de ordem mundial. Por muito tempo, acreditava-se que 
o uso abusivo de drogas e a dependência química eram fenômenos restritos ao universo masculino. Atualmente, entende-se que o consumo de 
substâncias, sejam elas ilícitas ou lícitas, ocorre em todos os grupos sociais, englobando mulheres, homens, adolescentes, idosos e, até mesmo, 
crianças não existindo, portanto, a ocorrência desse fenômeno em um único grupo social ou em uma faixa etária exclusiva. No caso das mulheres, 
essa “carga social” é permeada pelas construções de gênero na sociedade. Estudos apresentados na literatura apontam para uma possível 
tendência à “igualdade de gênero” no consumo de drogas, o que, tem sido justificado devido a mudanças no estilo de vida das mulheres, 
ocorridas, sobretudo, no século passado. O fato de que as mulheres constituem um subgrupo vulnerável ao consumo de drogas, principalmente 
de pedras de crack, vem se tornando visível nas últimas décadas. Em pesquisa de abrangência nacional realizada pela FIOCRUZ em 2013, estima-
se que, no Brasil, existam cerca de 370 mil usuários de crack, com proporção expressiva de mulheres engajada em trabalho sexual ou troca de 
sexo por dinheiro (55%). Outros estudos apontam para uma prevalência de mulheres adultas jovens, em idade economicamente ativa, e com 
baixa adesão das usuárias aos serviços de saúde especializados, devido à generalização da abordagem de tratamento, que não levam em 
consideração as necessidades específicas femininas. Diversos autores têm relatado a ocorrência de danos individuais e sociais à saúde materno-
infantis causados especialmente no que tange ao uso de crack. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento de um grupo de 
mulheres universitárias sobre os efeitos teratogênicos do crack e sua percepção sobre a atuação dos profissionais de enfermagem na educação 
sobre o tema. Foi realizado um estudo exploratório de abordagem quantitativa e a coleta de dados foi feita através de entrevista estruturada. 
Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA- RJ (Protocolo: CAAE 40599314.1.0000.5284),foram entrevistadas 123 mulheres a 
partir de 18 anos de idade que concordaram em participar do estudo por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo garantido o 
anonimato. As entrevistas foram baseadas em um questionário contendo 6 questões sociodemográficas e 4 questões fechadas sobre o tema, 
elaboradas pelos autores. A coleta dos dados foi realizada entre agosto de 2015 a abril de 2016 no campus da UNESA-Niterói(RJ), e os resultados 
obtidos foram organizados em planilhas Excel e analisados por meio de tabelas de frequência. No que se refere à caracterização da amostra 
estudada, a maioria das participantes encontravam-se na faixa etária de 18 a 25 anos (45,5%), solteira (63,4%), e 33% já havia engravidado, tendo 
curso superior incompleto (91,9%), encontrando-se empregada formal (41%) ou desempregada (43,9%). Identificou-se que 75,6% (n=93) 
desconhece a forma de comercialização do crack, e que apenas 1,6%(n=2) acredita que seja seguro para o bom desenvolvimento do embrião e do 
feto que a gestante use a substância “crack” durante a gravidez. Ainda assim, 32%(n=39) desconhece os efeitos teratogênicos do crack.  Ao serem 
questionadas se já haviam sido orientadas sobre os riscos do uso de crack e outras drogas ilícitas durante a gestação, apenas 24,4%(n=30)  
responderam positivamente, sendo que somente 7(23,3%) destas mulheres foram orientadas por um enfermeiro. Conclui-se existe conhecimento 
sobre a droga, porém falta orientação sobre os efeitos teratogênicos do seu uso. Verificou-se também que o enfermeiro ainda exerce pouco a 
competência de educar a mulher. Sugere-se, portanto, ampliação da participação da enfermagem nas atividades de promoção da educação sobre 
tema em saúde da mulher e da família, sendo esta habilidade desenvolvida desde sua formação acadêmica.
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