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Resumo: Vários medicamentos e produtos químicos são conhecidos por serem teratogênicos 

para o embrião humano quando administrados durante a gravidez, especialmente durante o 

período de organogênese. Devido à sua natureza solúvel, o álcool não se liga a qualquer 

tecido nem é ligado às proteínas plasmáticas, mas pode atravessar a barreira 

hematoencefálica e placentária. A ingestão de etanol durante a gravidez pode causar defeitos 

congênitos graves nas crianças devido à interrupção do desenvolvimento embrionário 

normal, dos quais a síndrome alcoólica fetal (FAS) é uma das mais importantes. Reconhecida 

pelas anormalidades craniofaciais e deficiência de crescimento, esta condição produz graves 

danos no cérebro em desenvolvimento induzido pelo álcool. A administração de álcool causa 

a migração defeituosa dos neurônios imaturos, o que leva a uma anormalidade da 

citoarquitetura neuronal e das células ectópicas, mas pouco se sabe sobre os mecanismos que 

cercam esta anormalidade. Crianças com FAS apresentam ataxia (falta de coordenação), 

déficits no funcionamento intelectual e dificuldades de aprendizagem, memória, resolução de 

problemas e de atenção. Além disso, crianças expostas ao álcool no período pré-natal correm 

o risco de ter de dificuldades na escola. A exposição pré-natal de álcool pode resultar em 

uma ampla gama de consequências negativas a nível do desenvolvimento, incluindo déficits 

no funcionamento cognitivo e acadêmico, distúrbios psicológicos, problemas 

comportamentais e dificuldades com a vida independente. Neste artigo de revisão, vamos 

discutir os riscos do consumo de álcool durante a gravidez e os danos causados pelo álcool 

ao embrião / feto, destacando aspectos celulares, moleculares, comportamentais e sociais da 

Síndrome Alcoólica Fetal (FAS). 
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Abstract: Several drugs and chemicals are known to be teratogenic to the human embryo 

when administered during pregnancy, especially during the period of organogenesis. Due to 

its soluble nature, alcohol does not bind to any tissue nor is it bound to plasma proteins, but 

can cross the blood brain barrier and placenta. Ethanol ingestion during pregnancy can 

cause serious birth defects in children due to disruption of normal embryonic development, of 

which fetal alcoholic syndrome (FAS) is one of most important. Recognized by craniofacial 

abnormalities and growth deficiency, this condition produces severe alcohol induced damage 

in the developing brain. Alcohol administration causes faulty migration of immature neurons, 

which leads to abnormal neuronal cytoarchitecture and ectopic cells but little is known about 

the mechanisms underlying this abnormality. FAS children present ataxia (lack of 

coordination); deficits in intellectual functioning; and difficulties in learning, memory, 

problem solving, and attention. In addition, Children with prenatal alcohol exposure are at 

risk for a spectrum of difficulties at school. Prenatal alcohol exposure can result in a broad 

range of negative developmental consequences, including deficits in cognitive and academic 

functioning, psychological disorders, behavioral problems, and difficulties with independent 
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living. In this review article we will discuss the risks of alcohol consumption during 

pregnancy and damage caused by alcohol to the embryo / fetus, highlighting aspects cellular, 

molecular, behavioral and social of Fetal Alcohol Syndrome (FAS). 

 

Keywords: Fetal alcohol syndrome , Gestation, Alcohol, Ethanol, Central nervous system 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mecanismo fisiológico de nutrição fetal caracteriza, a partir do momento da 

fecundação, a relação de depedência entre a mãe e o novo ser que começa a se desenvolver, 

constituindo a integração de dois seres em um mesmo organismo, suscetível a todas as ações 

ou influências que venham a envolvê-lo. 

De acorcodo com Cobertt (1982), as influências entre organismo materno e fetal são 

recíprocas, porém prevalecem as do organismo materno, caracterizado como fonte nutritiva, 

cujas alterações para mais ou para menos, repercutem sobre o desenvolvimento embrionário. 

No decorrer da gestação, por intermédio da circulação sanguínea materna, se realizará o 

transporte de nutrientes para o feto, após passar pela placenta, mediadora tanto da nutrição, 

quanto da eliminação dos resíduos fetais. Considerando os efeitos deletérios do álcool sobre a 

homeostasia placentária, bem como as necessidades variáveis dos diversos períodos 

gestacionais, o consumo de álcool pode facilitar a quebra da barreira placentária, tornando-a 

permeável e facilitando a absorção desta substância pelo feto (Martins, 1982; Corbett, 1982, 

Harlap e Shorono, 1980; Fabbri, 2002) 

Vários medicamentos e produtos químicos são conhecidos por sua propriedade 

teratogênica para o embrião humano quando administrados durante a gravidez, 

particularmente durante o período de organogênese. A evidência da teratogenicidade destes 

produtos tem sido demonstrada em humanos a partir de estudos clínicos, bem como em 

estudos realizados em modelos experimentias como ratos, camundongos, coelhos e primatas. 

Estes efeitos teratogênicos que ocorrem durante a vida embrionária podem estar presentes 

imediatamente após o nascimento, na infância ou eté mesmo mais tarde na vida adulta, 

especialmente se o dano envolve o Sistema Nervoso Central (SNC) (Ornoy, 2003). Por outro 

lado, parte dos danos causados ao SNC pode ocorrer no segundo e terceiro trimestres de 

gravidez quando a maioria dos órgãos já passou da fase de organogênese. 

Resumidamente, as principais etapas do desenvolvimento do SNC humano compreende a 

formação das cristas neurais e o seu fechamento para formar o tubo neural que se fecha 

completamente no final da quarta semana pós-fertilização. Por volta da 5ª e 6ª semanas de 

desenvolvimento, ocorre a formação das principais vesículas cerebrais (romboencéfalo, o 

mesencéfalo e o prosencéfalo) e do tecido ao redor do canal central que se desenvolve para 

formar as diferentes vesículas cerebrais. No entanto, a camada ou placa cortical começa a se 

desenvolver principalmente entre 8-9 semanas pós-fertilização e o córtex cerebral desenvolve 

um pouco mais tarde, principalmente durante o segundo e terceiro trimestres da gravidez. O 

córtex cerebral continua se desenvolvendo durante toda a gestação, até mesmo durante vida 

pós-natal, através da formação de diferentes camadas corticais, pelo crescimento neuronal e 

pela formação de sprouting, sinapses e mielinização. Agentes psicotrópicos, como o etanol, 

são capazes de afetar o desenvolvimento do SNC quase durante toda a gravidez (Ornoy, 2002 

and 2003), porém o efeito tardio não será necessariamente manifestado por alterações 

morfológicas no SNC, mas sim por mudanças mais sutis no perfil intelectual como na 

capacidade de aprendizagem, de atenção e de comportamento (Ornoy, 2010). Estas 

características são descritas coletivamente como Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) (Ripabelli 

et al., 2006). 
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Dessa maneira, uma avaliação adequada do problema durante a gestação, assim como o 

acesso a informações sobre os riscos para a mãe e a criança sobre o consumo de álcool é 

fundamental para o desenvolvimento de um tratamento adequado bem como para a pesquisa 

de problemas relacionados com o álcool e da efetividade das intervenções. 

 No presente artigo de revisão abordaremos os riscos do consumo de bebidas alcoólicas 

durante a gravidez e os prejuízos do álcool provocados ao embrião/feto, enfatizando 

principalmente aspectos celulares, moleculares, sociais e comportamentais da Síndrome 

Alcoólica Fetal (SAF). Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em diversas bases 

de dados para a formulação de um texto com alto grau de evidência científica apontando 

estratégias atualmente disponíveis a fim de prevenir a SAF. 

 

Contexto histórico da Síndrome Alcoólica Fetal 

 

A história do alcoolismo materno e seu efeito sobre o desenvolvimento da criança 

regressa à Bíblia e à mitologia da Grécia antiga. Samuel, o profeta, proíbe a mãe de Sansão de 

beber vinho durante a gravidez  porque ela vai dar à luz uma criança abençoada por Deus com 

um poder especial, e os noivos, em Cartago, foram proibidos de beber vinho na noite de 

núpcias para evitar o nascimento de uma criança com defeito. Em 1834, um relatório enviado 

à Câmara dos Comuns indicou que algumas mães alcólatras deram à luz crianças com  olhar 

imperfeito e murcho e em 1900 Sullivan relatou um aumento nas taxas de abortos e 

natimortos, bem como um aumento da freqüência de epilepsia entre os recém nascidos de 

mulheres que abusaram do álcool (Jones e Smith, 1973).  

Embora hajam referências históricas datadas como as de Aristóteles e da Bíblia sobre os 

efeitos deletérios da exposição pré-natal ao álcool (Calhoun e Warren 2007), os estudos 

modernos sobre os efeitos teratogênicos do etanol em fetos humanos foram primeiramente 

relatados por Lemoine et al. (1968), descrevendo um padrão comum de defeitos de 

nascimento em 127 crianças nascidas de mães alcólatras na França. Estes defeitos incluiam 

deficiência de crescimento, retardo psicomotor, baixo QI e eletroencefalograma atípicos 

(Lemoine et al., 2003). Naquela época o álcool era usado para evitar parto prematuro, porém, 

o álcool foi dado às mulheres nos períodos mais tardios da gravidez, após o período de 

organogênese e, por isso, não resultou em alterações morfológicas além de apresentar poucos 

efeitos sobre o comportamento. Embora os efeitos adversos / nocivos do uso de álcool durante 

a gravidez tenham sido sugeridas ao longo de décadas, foi bastante difícil de documentar ou 

diagnosticar os inúmeros problemas observados nessas crianças, pelo menos até as 

orientações para a SAF ser estabelecida (Randall, 2001). 

Desde a descrição inicial da SAF, mais de 3500 artigos foram publicados sobre o tema, 

como demonstrado por uma pesquisa na base de dados PubMed usando o termo inglês “fetal 

alcohol syndrome” que significa “Síndrome alcoólica fetal". Enquanto ainda há muitas 

perguntas sem respostas, vários fatos ficaram claros: 1) o álcool é um teratógeno que pode ter 

efeitos devastadores sobre o desenvolvimento do embrião e do feto, 2) a escala de resultados 

após a exposição gestacional de álcool é maior do que aqueles descritos como SAF; 3) os 

efeitos mais profundos da exposição gestacional do álcool são aqueles relacionados com 

fatores cognitivos, comportamentais e de desenvolvimento do cérebro e 4) as conseqüências 

da exposição pré-natal de álcool representam um grande problema de saúde pública, tendo 

amplos efeitos com um custo econômico surpreendente (Riley et al., 2011 ). 

 

 

 

A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) e suas características 
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A Síndrome Alcoólica Fetal refere-se a inúmeras anomalias neurais e extraneurais 

(Tabela 1) que afetam recém nascidos de mães cronicamente alcólatras. Este distúrbio foi 

descrito primeiramente por Jones e Smith (1973) e os trabalhos posteriores demonstraram que 

a exposição materna ao etanol pode não levar a plena expressão da SAF, mas também resultar 

em uma variedade de efeitos dismórficos, cognitivos e comportamentais menos pronunciadas, 

muitas vezes chamadas de efeitos fetais do álcool (FAE - Fetal Alcohol Effects ). A estimativa 

mundial da incidência de FAS é cerca de 1,9 em 1.000 indivíduos nascidos, enquanto que a 

incidência de FAE é ainda maior atingindo 1 em 300 indivíduos nascidos (Comissão de 

Abuso de Substâncias, 1993, Kumada et al., 2007). 

As características clínicas da SAF são distintas (Clarren et al., 1990) e os critérios 

mínimos para o seu diagnóstico inclui 1) retardo de crescimento pré ou pós-natal; 2) 

alterações no sistema nervoso, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e 

alteração do QI e do comportamento; 3) dismorfismo facial (Autti-Ramo et al., 1992; Leonard 

et al., 1991). 

 

As características faciais (Figura 1) representam um 

dos principais sinais clínicos que torna possível o 

diagnóstico precoce da síndrome, somado às 

manifestações comportamentais (Grinfeld et al., 2000). 

Dentre as principais características faciais observam-se a 

hemiface achatada, fissuras palpebrais curtas, ptose 

(queda das pálpebras), narinas antevertidas, filtro nasal 

apagado e lábio superior fino e liso. Além das 

características faciais, podem-se encontrar outras 

alterações como anomalias digitais, deficiência mental, 

alterações nas habilidades de comunicação, linguística e 

de aprendizagem, além de alterações comportamentais e 

nos aspectos sócio-interacionais (Roccella et al., 2003; 

Mattson et al., 2001; O’Malley et al., 2002). Alguns 

dados revelam que existe uma possível correlação entre 

os dismorfismos faciais e a incidência de alterações da 

linha média, sugerindo que quanto mais grave for o 

dismorfismo, maiores são as alterações do Sistema 

Nervoso Central (SNC), envolvendo a linha média (Swayze et al., 1997). Alterações 

estruturais nos lóbulos frontal e parietal no cerebelo, gânglios basais e no corpo caloso, são as 

mais comuns de serem encontradas, o que justifica a presença de alterações nas habilidades da 

linguagem, na aprendizagem, nas funções cognitivas e também motoras (Bookstein et al., 

2002; Riley et al., 2004), com comprometimento da coordenação bimanual (Roebuck-Spencer 

et al., 2004).   
O diagnóstico da SAF é mais fácil de ser realizado após o período neonatal, quando 

também se associam o retardo mental e o déficit de crescimento (Rosset et al., 1981). No 

entanto, os recém-nascidos de mães alcoólatras devem ser examinados cuidadosamente à 

procura dos sinais da SAF, uma vez que essas crianças podem apresentar sintomas como 

dificuldade de sucção, opistótono (contratura da cabeça, pescoço e coluna vertebral para trás), 

hiperexcitabilidade, e irritabilidade (Ribeiro e Gonzalez, 1995) durante semanas ou meses. 

Através de monitorização eletroencefalográfica em recém-nascidos cujas mães fizeram uso de 

álcool na gestação, Ioffe & Chernick, em 1990 observaram que quando a ingestão materna era 

expressiva no início da gravidez, o sono REM e o desenvolvimento motor dos recém nascidos 

eram afetados, com anomalias no traçado do EEG; quando o uso do álcool pela mãe se fazia 

no final da gestação, o sono não-REM e o desenvolvimento mental eram alterados. Os autores 

Tabela 1 – Síndrome Alcoólica Fetal 

 Crescimento 

    Deficiência no crescimento pré natal 

    Deficiência no crescimento pós natal 

    Microcefalia 

 

Performance 

    Atraso no desenvolvimento 

    Disfunção Motora Fina 

 

Face 

    Fissura Palpebral Fina 

    Filtro liso e alongado 

    Lábio superior fino 

 

Outros 

    Hipoplasia maxilar 

    Anomalias nas articulações 

    Defeitos cardíacos 
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sugerem que esses achados sejam utilizados para a identificação precoce dos recém-nascidos 

afetados pelo álcool durante o período pré-natal. As características faciais da SAF podem se 

modificar com o crescimento, dificultando o reconhecimento da síndrome a partir da 

adolescência (Spohr et al.,1993). No entanto, na maioria dos casos ainda podem ser 

observados a fissura palpebral pequena, o filtro nasal hipoplásico e o lábio superior fino. A 

microcefalia não se altera, o prognatismo é freqüente (Clarren e Smith, 1978) e o déficit 

ponderoestatural persiste no sexo masculino, mas não no sexo feminino (Spohr et al.,1993). A 

puberdade ocorre sem anormalidades e o retardo mental ainda é a maior sequela (Ribeiro e 

Gonzalez, 1995). 

 

 
Figura 1. foto de um bebê com 4 meses de idade (A) e de uma criança com 5 anos (B) com SAF. C, uma figura 

mostrando as principais características para o diagnóstico da SAF. Foto de T. Kellerman publicada no artigo 

Fetal Alcohol Spectrum Disorders: An Overview Edward P. Riley & M. Alejandra Infante & Kenneth R. Warren 

Neuropsychol Ver. v.21, p 73-80, 2011. 

 

Efeitos do álcool sobre o desenvolvimento do embrião e do feto 

  

 Para ajudar a definir os riscos associados ao uso de álcool materno durante a gravidez, os 

pesquisadores estão buscando compreender os mecanismos de efeitos teratogênicos do álcool 

em vários tecidos. Ja foi demonstrado que os efeitos da SAF em camundongos, ratos e 

embriões de galinha são comparáveis com aqueles em seres humanos e estes organismos 

servem como modelos para estudar os efeitos teratogénicos do álcool no desenvolvimento 

fetal (Cartwright e Smith, 1995). 

Alguns autores (Roja e Hicks, 1990) sugerem que o etanol atua como um análogo da 

talidomida e a exposição do embrião ou feto ao álcool em estágios críticos do 

desenvolvimento poderiam resultar em malformações. Outros supõem que os efeitos do álcool 

se devem a uma ação direta da substância ou seus metabólitos (Brown et al., 1979). A 

metabolização do etanol é feita principalmente no fígado e se inicia imediatamente após a 

ingestão e apenas pequenas quantidades são excretadas pela urina. Devido a seu pequeno 

tamanho e suas propriedades de dissociação e polarização, o álcool é solúvel em água e 

relativamente solúvel em solventes não polares. Por esta razão, pode atravessar as membranas 

celulares e se difundir por todos os líquidos e tecidos do organismo. O etanol atravessa 

livremente a barreira placentária e se distribui pelo líquido amniótico, atingindo os tecidos do 

feto (Roja e Hicks, 1990). Os níveis sangüíneos materno e fetal são aproximadamente iguais 

após a ingestão materna de álcool e a difusão passiva do álcool ocorre por gradiente de 

concentração de forma que os níveis materno e fetal são similares até que todo o etanol seja 

metabolizado. As enzimas do feto são imaturas e estão presentes em baixos níveis e por isso 

numerosas hipóteses têm surgido para explicar o mecanismo de ação através do qual o álcool 

causa efeitos deletérios ao organismo. As mais aceitas propõem que: 



 

O Consumo de bebidas alcoólicas pelas gestantes e a Síndrome Alcoólica Fetal - 2011 

1 - devido as enzimas hepáticas do feto serem imaturas, haveria o acúmulo de um ácido graxo 

(FAEE- fatty acid ethyl esters), metabólito do etanol (Bearer et al., 1992). Esse ácido graxo, 

que se acumula em tecidos fetais, coração, placenta e fígado de ratos após a ingestão materna 

de álcool e por até sete dias, poderia causar ou contribuir para a embriopatia da SAF. 

2 - o etanol alteraría o transporte ativo de aminoácidos através da placenta reduzindo a oferta 

de nutrientes essenciais para o feto, retardando o crescimento e a divisão celular. 

3 - quando o etanol está presente na circulação sangüínea, o fígado consome mais de 100% de 

oxigênio para a metabolização do etanol. A falta de oxigênio implica em menor capacidade de 

metabolização e na liberação de catecolaminas pelas glândulas adrenais causando uma 

vasoconstricção, o que aumentaria a deficiência de oxigênio. Em 1982 Mukherjee & Hodgen 

demonstraram, em experimentos com animais, que concentrações elevadas de álcool 

(250mg/100ml) causam um colapso momentâneo na vasculatura umbilical resultando em 

hipoxia fetal. A hipoxia fetal resulta em diminuição do transporte ativo de aminoácidos e 

carboidratos através da placenta, havendo menor incorporação de proteínas e diminuição do 

peso ao nascer. 

4 - O álcool causaria um aumento da liberação de prostaglandinas em vários tecidos, 

aumentando sua concentração na circulação fetal e a produção de AMPc, que em níveis 

elevados afetaria o desenvolvimento do sistema nervoso central. Pennington, em 1988, 

demonstrou que o aumento de PGE e AMPc estava relacionado com a diminuição do peso 

cerebral, e que quando foi administrado ácido acetilsalicílico (inibidor da síntese de 

prostaglandinas) por via subcutánea em ratas, antes da ingestão de álcool, houve uma 

diminuição de 50% no número de conceptos com defeitos ao nascimento. 
O etanol induz a formação de radicais livres de oxigênio que são capazes de danificar 

proteínas e lipídeos celulares, aumentando a apoptose e prejudicando a organogênese. 

Também inibe a síntese de ácido retinóico, que é uma substância reguladora do 

desenvolvimento embrionário. Tanto o etanol, quanto o acetaldeído, tem efeitos diretos sobre 

vários fatores de crescimento celular, inibindo a proliferação de certos tecidos (Riley et al., 

2001).  

A membrana da célula e, principalmente as suas moléculas de superfície, apresentam um 

papel importante na proliferação celular, na comunicação intracelular, na adesão, na migração 

e na maturação das células. O etanol pode interromper estes processos fisiológicos, 

modificando a morfologia da membrana celular. Este efeito ocorre por causa da sua inserção 

na bicamada lipídica, expandindo a área de superfície da membrana, e causando fluidez da 

membrana (Armant e Saunders, 1996). Dessa maneira, o etanol interrompe a função de uma 

série de proteínas, tais como factores de crescimento, seus receptores e canais de íons que 

transferem sinais químicos da superfície da célula para o seu interior (por exemplo, a 

comunicação transmembrana ou intracelular). A interferência nestes processos pode causar a 

activação descontrolada ou inibição das vias comunicação que são vitais para a sobrevivência 

da célula. Entretanto, a suscetibilidade fetal ao álcool é modulada por quantidade ingerida, 

época da exposição, estado nutricional e capacidade de metabolização materna e fetal 

(Dawson et al., 2001). A quantidade segura de álcool que uma gestante pode consumir não 

está definida na literatura, por isto recomenda-se abstinência total durante toda a gravidez. 

Estudos comprovam que o consumo de 20 gramas de álcool já é suficiente para provocar 

supressão da respiração e dos movimentos fetais, observados por meio de ultra-sonografia 

(Kline et al., 1981).  

Uma das hipóteses sugeridas para a interrupção do desenvolvimento do cérebro fetal, 

expostos ao etanol, é a migração celular. No sistema nervoso, a proteólise da matriz 

extracelular (ECM) desempenha um papel importante na migração de células neuronais no 

cerebelo em desenvolvimento, e no crescimento de neurites (Vaillant et al, 1999). A 

degradação da matriz extracelular está sob o controle de metaloproteases de matriz (MMP) 
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enquanto que os inibidores de MMP derivados de tecidos regulam a atividade das MMP. Os 

inibidores de metaloproteases são regulados negativamente pelo etanol (Hard et al., 2005). 

Como resultado, a ausência de inibição das MMP resulta num maior desarranjo da matriz 

extracelular e consequentemente numa maior desregulação da migração celular neuronal. 

 

Deficiências cognitivas e acadêmicas 

 

  A exposição pré-natal ao álcool claramente causa danos no cérebro e as conseqüências 

neuropsicológicas são imensas. Na verdade, a exposição pré-natal ao álcool é uma das 

principais causas de retardo mental (MR) no mundo Ocidental (Abel e Sokol, 1987). Além da 

deficiência na função cognitiva básica, as conseqüências incluem dificuldades de 

planejamento, atenção, organização e incapacidade de aprendizagem e déficit de memória 

(Green, 2007). Para alguns, a fala/linguagem, o funcionamento visuo-espacial e a memória 

espacial também são afetadas pela exposição pré-natal ao álcool (Uecker e Nadel, 1998). 

Segundo Mattson e Riley (1998), altos níveis de exposição ao álcool no período pré-natal está 

relacionado com um aumento do déficits da função intelectual e estes déficits podem ocorrer 

em crianças que não possuem todos os recursos necessários para um diagnóstico de SAF. 

 Os sinais sociais para quem tem SAF são muitas vezes mal compreendidos e uma criança 

com SAF não pode parar o que está fazendo por causa da retratação de um colega. Muitos 

pais também relatam dificuldades com a realização de várias tarefas comuns. Por exemplo, 

uma tarefa simples como pegar seus sapatos, guardar a mochila e arrumar a mesa para o jantar 

pode ser problemático (Green, 2007). O desempenho acadêmico e a aprendizagem também 

são negativamente afetados pela exposição pré-natal ao álcool. A exposição ao álcool no 

primeiro e segundo trimestre de gestação está associado com um menor rendimento 

acadêmico e especificamente, os escores mais baixos de leitura se baseiam pelo consumo 

excessivo de álcool no segundo trimestre de gestação (Goldschmidt et al., 2004). A literatura 

também sugere dificuldades com a memória espacial e verbal e com a aprendizagem 

(Streissguth et al, 1999). Além disso, Streissguth e colaboradores (1999) observaram déficits 

acadêmicos no processamento fonológico e aritimético. Então, as dificuldades de atenção e a 

impulsividade que estão fortemente associados com a exposição pré-natal de álcool poderá 

afetar a aprendizagem das crianças na sala de aula. 

 Crianças com exposição pré-natal ao álcool apresentam um quadro complexo de 

diagnóstico e uma variedade de sintomas psicológicos, incluindo hiperatividade, distúrbios 

emocionais, distúrbios do sono, problemas de comportamento (agressividade, comportamento 

sexual inadequado, delinquência, auto-agressão), déficits de habilidades sociais e habilidades 

e estereótipos anormais (Burd et al., 2003). O'Connor et al (2002) relataram diagnósticos 

psiquiátricos em 87% de uma amostra de pacientes com idade entre 5-13 com exposição pré-

natal ao álcool. Os diagnósticos descritos incluem déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH), depressão, transtorno de conduta, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo 

compulsivo e desordens bipolares. 

 As crianças afetadas pela exposição pré-natal ao álcool também sofrem de sintomas de 

internalização, como auto-estima baixa, isolamento social e disordens de humor (O'Connor et 

al., 2002; Burd et al., 2003). Um fator de proteção para os indivíduos com SAF identificados 

por Streissguth et al (1996) é o diagnóstico precoce e a intervenção. Eles descobriram que 

crianças que foram diagnosticadas aos 6 anos de idade eram menos propensas a ter 

deficiências secundárias. O diagnóstico é o primeiro de muitos passos para ajudar famílias e 

crianças a lidar com esta deficiência. O diagnóstico preciso vai ajudar os membros da família 

e os profissionais da educação a projetar estratégias adequadas, além de ajudar a comunidade 

a compreender o comportamento desconcertante destas crianças (Streissguth et al., 1996). A 

importância de fornecer serviços psicológicos, médicos e educacionais apropriados para 
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crianças com SAF não pode ser esquecida. O diagnóstico  e a intervenção precoce é 

fundamental para ajudar as crianças com SAF a lidar com a grave deficiência 

neuropsicológica, social e emocional que vivenciam. 
 

Intervenções para apoiar as crianças com SAF na escola 

 

As intervenções eficazes devem considerar a interação entre os sintomas 

comportamentais e os efeitos neuropsicológicos da exposição pré-natal ao álcool. Para ajudar 

as crianças com SAF a ter um rendimento na sala de aula, os planos de intervenção vão exigir 

estratégias e idéias baseadas em estudos ja desnvolvidos. 

Watson e Westby (2003) recomendam o uso de exercícios visuais, horários de estudos 

auto-dirigido resolução de fala e de problemas, treinamento de habilidades sociais, 

dramatização, modelagem cognitiva e treino para apoiar dificuldades nas áreas de memória 

não-verbal, auto-regulação da motivação, humor, nível de estimulação e resolução de 

problemas. As intervenções estão focadas na mudança de antecedentes e na configuração de 

um ensino mais adequado e funcional. A colaboração entre os membros envolvidos que inclui 

todos os prestadores de serviços e educadores, bem como familiares do indivíduo e 

o próprio indivíduo é fundamental para desenvolver e implementar o plano de intervenção. 

É importante para os professores, pais e outros profissionais da escola estar conscientes 

de como os aspectos do ambiente, que podem não ser óbvios, podem afetar o comportamento 

de uma criança na escola. A redução de distrações através do uso de cabines de estudo ou 

fones de ouvido são exemplos de modificações ambientais que pode ser usado em escolas. o 

posicionamento da mesa de uma criança longe de uma distração especial (tal como uma porta, 

pareamento do colega, ar condicionado etc) ou próximo a um estímulo que ajuda com atenção 

(o professor, o par) pode ser útil (Green, 2007). A falta de compreensão de conceitos abstratos 

como tempo e de causa e efeito muitas vezes leva a contestar o comportamento. Dificuldades 

de compreensão podem ser abordadas através de exemplos concretos usando fotos e histórias 

para ilustrar relações abstratas. Por exemplo, a relação entre a limpeza de brinquedos, dando 

uma missão, ou levantar uma das mãos antes de falar e receber uma recompensa pode ser 

ilustrado visualmente. O uso do instruções concretas, como temporizadores e cronômetros 

pode ajudar as crianças a compreender os conceitos relacionados com o tempo e espera. 

Sinais verbais e programações visuais ajudam a criança a se sentir mais confortável para 

passar de uma atividade para outra (Green, 2007).  

 

Conclusão 
 

Como teratógeno, o álcool afeta muitos aspectos do desenvolvimento fetal. Embora ainda 

não seja claro o exato mecanismo molecular pelo qual o álcool atua e interfere com o 

desenvolvimento fetal normal, está claro que os resultados podem ser irreversíveis. No caso 

do SAF, em especial, o álcool afeta o desenvolvimento cerebral de uma maneira que leva a 

inibição da função cognitiva e comportamental. Ele também causa a atrofia do 

desenvolvimento e induz características faciais anormais. Todos estes fatores se combinam 

para tornar a vida difícil para os doentes e seus familiares (Ismail et al., 2010). 

Os efeitos do álcool no desenvolvimento fetal representam um grande problema para o 

qual a prevenção continua sendo a melhor saída. O diagnóstico e a intervenção precoce é 

fundamental para ajudar as crianças com SAF ter sucesso em um ambiente escolar. Além 

disso, é importante que todos profissionais da educação e os familiares trabalhem em conjunto 

para desenvolver intervenções únicas que levem em conta as diferenças comportamentais e 

cerebrais da criança que estão associadas com a exposição ao álcool durante a gestação. É 

fundamental reconhecer que a prevenção da SAF exigirá de nós, como sociedade, a 
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responsabilidade de estabelecer programas que vão muito além da educação das mulheres 

grávidas. Em conclusão, pode-se dizer que a SAF é uma tragédia 100% evitável e somente 

olhando para este problema dentro de um amplo contexto social e econômico é que será 

possível entender a razão para o consumo de álcool durante a gravidez e começar a 

desenvolver estratégias que possam impedir este hábito. 
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