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Introdução: Na última década, a exposição de gestantes às drogas tornou-se um problema de saúde pública. Pesquisas alertam 
para o aumento do consumo de drogas de abuso durante a gestação e as consequências destas substâncias tóxicas, tais como  
crescimento intra-uterino restrito, baixo peso ao nascimento, prematuridade, abortamento espontâneo e malformações 
congênitas. Objetivos: Descrever os cuidados de enfermagem ao recém-nascido (RN) prematuro exposto a drogas de abuso 
durante a gestação. Metodologia: Estudo de caso descritivo, realizado durante o mês de março de 2011, em um hospital de 
grande porte de Porto Alegre, RS. A coleta de dados ocorreu por meio do histórico de enfermagem e revisão de prontuário. Para 
discussão dos dados utilizou-se a literatura disponível em livros e artigos científicos. Foram respeitados todos os princípios éticos 
para a realização deste estudo. Resultados: RN de R.V.R., 26 anos, pré-natal com quatro consultas, usuária de cocaína até o 
quarto mês de gestação, em concomitante uso de clorpromazina, fluoxetina e lítio. Nascido de cesárea em 09/03/2011, por 
descolamento prematuro de placenta e apresentação pélvica, bolsa rota no momento, com líquido amniótico meconial. Sexo 
masculino, com idade gestacional de 33 semanas, Apgar 07/09, peso 1940g, presença de gastrosquise com sofrimento de alça e 

perfuração. A partir desta situação foram implementados cuidados de enfermagem específicos ao RN. Conclusão: A conduta 
relacionada com o RN exposto a drogas de abuso é um desafio aos profissionais da saúde. Neste contexto, percebeu-se a 
necessidade de preparo da equipe multiprofissional para identificar os sintomas da síndrome de abstinência neonatal, que 
incluem sucção desorganizada, irritabilidade, entre outros. Em face ao exposto, conclui-se que o enfermeiro assume um papel 
importante e deve reforçar a atenção junto à mãe e ao neonato, contribuindo para a redução da mortalidade neonatal.   




