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Introdução

A Síndrome do Alcoolismo Fetal (SAF) consiste 
em um conjunto de anomalias físicas, comportamentais 
e cognitivas intimamente ligadas com a exposição do 
feto ao álcool. O álcool principalmente o etanol quando 
consumido vai ser absorvido no intestino delgado pelos 
enterócitos, e levados pela veia porta ao fígado, que vai 
ser então oxidado e transformado em acetaldeído e 
depois será convertido em acetato. O álcool excedente 
vai ser eliminado pelos rins, e se eventualmente voltar 
para o fígado vai ser transformado em água e gás 
carbônico, sendo eliminado pelos pulmões [1]. O 
consumo de álcool excessivo durante a gravidez 
malefícios ao concepto como: o aborto espontâneo, 
malformação, distúrbios mentais, retardo no 
desenvolvimento e da maturação psicomotora, 
alterações faciais, alterações endócrinas fetais,
transporte de aminoácido pela placenta, redução da 
absorção de nutrientes alterações do metabolismo 
hepático materno. O consumo de etanol durante a 
gestação envolve um grande risco devido à 
embriotoxidade e teratogenicidade fetal que a ele estão 
relacionados, de acordo com o que se encontra 
documentados em literaturas transformando – se em um 
sério problema de saúde pública [2,3]. É importante 
salientar os mecanismos fisiológicos do álcool sobre o 
sistema nervoso do feto, isto inclui interferências: do 
processo de maturação neuronal e migração das 
células, como também na mielinização, na adesão 
celular, alterações da membrana celular e na produção 
de respostas aos fatores que regulam o crescimento e a 
divisão celular, e interfere também na regulação do 
Cálcio intracelular e produções de radicais livres. O 
mecanismo fisiológico de nutrição fetal caracteriza – se 
a partir do momento da fecundação, na relação de 
dependência entre a mãe e o novo ser que começa a se 
desenvolver, o que constitui, na realidade, a integração 
de dois seres em um mesmo organismo, suscetível a 
todas as ações ou influências que venham envolve – lo 
[2]. 

O objetivo deste projeto é conscientização com 
relação aos problemas causados pelo uso de álcool 
durante o período gestacional. Utilizando – se da 

fisiologia, entre outros, como mecanismos para o melhor 
entendimento sobre a SAF.

Material e métodos

    O presente estudo foi realizado no mês de maio no ano 
de 2008, na Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), na cidade do Recife – Pernambuco (PE). Como 
material de apoio foram utilizado revistas cientificas, 
artigos, livros, monografias, dissertação de mestrado, como 
também conversas informais com professores de 
Bioquímica e Química Orgânica para compreendermos 
melhor os efeitos do álcool no nosso organismo, tendo em 
vista uma abordagem mais significativa com relação às 
conseqüências fisiológicas do álcool no feto. Realizou – se 
uma entrevista (composta por quatro perguntas) no Posto 
de Saúde da Família do Alto Dois Irmãos, município de 
Paudalho – PE, no dia 21 de maio de 2008. Teve – se como 
objetivo registrar as respostas obtidas com base nelas 
elaborar os resultados. 
    Este estudo fará uma abordagem qualitativa procurando 
conscientizar a população, principalmente as gestantes, 
sobre os prejuízos que o consumo do álcool oferece ao feto. 
Por outro lado, se fez uso dos conceitos da fisiologia para 
explicar as características clínicas da síndrome.

Resultados e Discussão

Após a conversa informal com os Professores Doutores 
em Química Orgânica da UFRPE, pode – se notar que, 
como o álcool é um solvente apolar, ele interage com os 
lipídeos dissolvendo – os, ocasionando uma destruição das 
membranas celulares e da bainha de mielina. Já a 
Professora da UFRPE, afirmou nunca ouviu falar sobre a
doença, mais disse que a doença pode trazer fortes 
conseqüências no fígado materno e havendo uma disfunção 
do tecido nervoso da mãe e do feto. Por outro lado, a 
entrevista realizada com as gestantes de uma comunidade 
carente do município de Paudalho, permitiu identificar 
(tabela 1) que o consumo de álcool é presente entre as 
gestantes. Contudo, nenhuma delas reconhece os perigos 
que o consumo da substância oferece a mãe e ao feto. 
Outro fator preocupante é a faixa etária que varia de 15 aos 
28 anos de idade, e também por serem de uma comunidade 



carente, às vezes não tem acesso a várias informações 
sobre o tema, colocando em risco a vida do concepto. 
Verificou – se que boa parte das mulheres encontram –
se no início da gravidez, onde está acontecendo a 
organogênese fetal, e com o consumo do etanol pode 
trazer efeitos na malformação de órgãos vitais. A 
realização deste estudo e principalmente da entrevista 
com as gestantes, possibilitou concluir que, a falta de 
informação e conscientização são os fatores principais 
para que a SAF, seja mais freqüente entre as mulheres, 
principalmente jovens oferecendo um risco a saúde 
tanto do feto quanto da mãe.             
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Tabela 1. Resultados da entrevista com gestantes.

Idade Mês da gestação Ingestão de 
bebidas

Freqüência do 
consumo

 15 anos 2 meses sim Só nos fins de 
semana

17 anos 5 meses sim Regularmente

 18 anos 7 meses não               -

 19 anos 6 meses sim 3 dias na semana

 19 anos 3 meses e meio não               -

 24 anos 3 meses sim Só nos fins de 
semana

28 anos 2 meses sim 4 dias na semana




