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GRUPO DE ESTUDOS SOBRE OS EFEITOS DO ÁLCOOL  

NA GESTANTE, NO FETO E NO RECÉM-NASCIDO 



1968 (França)   
Reconheceram as anormalidades que o álcool, consumido pelas gestantes, 
pode causar sobre o desenvolvimento fetal. 

 

 

 

1973 (EUA) – 
 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

Síndrome alcoólica fetal 

Álcool é o agente teratogênico fetal mais comum, tendo-se tornado um 
problema de saúde pública. 

 

                                            Bearer, 2001; Thackray, 2001; Riley et al., 2003 

"De todas as substâncias de abuso (incluindo cocaína, heroína e maconha),  
 o álcool produz os efeitos neurocomportamentais mais graves no feto“ 
 
                                                                                                                              IOM, 1996 

HISTÓRICO 



O álcool é a principal causa de retardo 
mental e de anomalias congênitas não      

hereditárias no EUA 
  
(NOFAS, 2003; Mattson et al., 2003) 

 
 
 

                       
NO BRASIL ? 

É pouco provável que um único mecanismo explique todos os efeitos nefastos da 
exposição fetal ao etanol na vida intra-uterina. 

Ainda não se identificaram marcadores que possam determinar a ação do álcool 
etílico nos tecidos fetais.  



Metabolismo do Álcool 

O álcool é metabolizado no fígado e estomago 
pela enzima (ADH) álcool desidrogenase. 

 

• Mulheres secretam < ADH: > etanol na 
corrente sangüínea  

• Tecido  das  mulheres tem – água=20%  e    
+ gordura =11% : etanol dilui menos e 
mantém nível mais alto por mais tempo. 

• Mulheres comem menos 



Metabolismo do álcool no feto 

ADH = álcool desidrogenase  nas mulheres e no feto  absorve   

30% + 

NAD = dinúcleotideo de adenina nicotinamida 

ALDH = aldeido desidrogenase 

NADH2 = dinucleotideo de adenina nicotinamida  reduzido 

risco de aborto espontâneo > 2 a 4 vezes 

          > Baixo peso 

          > CIUR 



              Metabolismo  do álcool no feto 

Corrente sanguínea 

rins, pulmões, suor, leite 

              9-24 h 

Circulação fetal 

liquido amniótico 
reservatório 

>>>>>>>> 

mucosa do TGI e respiratório  

60 minutos 

60-90 minutos 

Metabolização hepática 
(3,5 a 10mL/h) 



Efeitos do álcool no feto – fatores de risco 

• dose do álcool 

• modo de exposição: bebedeiras x crônico 

• época da gestação 

• características nutricionais maternas 

• reações sinérgica com outras drogas ou fumo 

• variação genética 

 

 
A quantidade de álcool lesivo 

ao desenvolvimento 

embriológico / fetal não é 

conhecida ! 

 

Existe nível seguro de 

consumo de álcool ? 

     

  

qualquer dose de álcool 

 poderá levar a alterações 

 no desenvolvimento fetal  
 



Ações do álcool na gestante e no feto 

 

 

 
Ação direta 

 Ação indireta 

Altera a função, multiplicação e 
migração celular 

Interfere no apetite materno  má 

nutrição  vaso constrição 
placentária e umbilical  dificuldade 
na passagem de nutrientes e O2 

AINDA OBSCURA 



Por que o feto sofre mais os efeitos do álcool ? 

• Nível fetal = materno 

• Liquido aminiótico = reservatório de 

etanol e acetaldeido 

• Metabolismo mais baixo 

• Imaturidade  níveis enzimáticos  



Efeitos do etanol na organogênese 

• Período embrionário: nidação até a 8ª sem: 

alteração de divisão, proliferação, migração e 

diferenciação celular  malformações grosseiras. 

 

• Período fetal: 9ª a 40ª semana:  alterações  

                                                               sutis do SNC      



               

         

    

 
 
 
• Morte celular  

 
• Geração de radicais livres de oxigênio e lesão das mitocôndrias  
 
• Alteração dos fatores de crescimento 
 

• Efeitos na adesão celular 
 
• Efeitos adversos na formação dos astrócitos 
 
• Desenvolvimento anormal do sistema de neurotransmissores 
 
• Alteração do transporte de glicose  
 
• Interferência na ação do ácido retinóico  
 
• Alteração do desenvolvimento regulada pela expressão de genes  

Mecanismos  dos efeitos do álcool no feto 
                       ( ? ) 



Álcool e o cérebro fetal 

1º trimestre: cérebro se forma anatomicamente 

2º e 3º trimestre: neurônios amadurecem 
estabelecem as conexões e mielinização 

Locais de lesões: corpo caloso, cerebelo, gânglios 
da base, cortex, hipotálamo, tálamo, hipocampo e 
área septal 

Período de maior risco: 5 primeiras semanas 



***     
**    

Cérebro Cerebelo 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

EAF 

SAF < p  0.001 

p  < 0.010 

Cérebro 

Mattson et al., 1994 

Mudança no tamanho cerebral 



Períodos de desenvolvimento fetal –  

alguns dos orgãos que podem ser 

afetados pelo álcool 

(SAMHSA, 2013) 



         

    

 

 

  Morte celular  

 

                                                                  Etanol 
 

 

             fluxo sanguíneo                                                         alteração mitocôndrias  

 
  apoptose celular 

            estresse oxidativo   
 
                                                       necrose celular 
            óxido nítrico                                                           < fatores de crescimento  
 

 

 

 

 

 

Goodlett et al., 2001; Farber  et al., 2003; Nash et al., 2012 ; SAMHSA, 2013 

Possíveis mecanismos de ação do álcool  



                                                 Etanol 

 

 

      radicais livres               antioxidantes 

 
                                             
                                                       
 
     lesão das membranas                                                          lesão do DNA               
         
 
                          lesão das proteínas         lesão dos lipídios 
 
   
                                                           apoptose     
 
     

                                   PREJUÍZO DA ORGANOGÊNESE 

                                              
  

 

 

               

         

    

 

 

Geração de radicais livres de oxigênio e lesão das mitocôndrias  
 

 

Chen et al.,1996; Guerri,1998;  Moscatello  et al., 1999; Goodlett et al., 2001; Farber  et al., 2003; Nash et al., 2012 

Possíveis mecanismos da ação do álcool  

Estresse oxidativo 



Efeitos do álcool sobre o feto 

Altera a formação dos astrócitos 

Interrompe ou altera a migração dos 
neurônios 

ETANOL 

Neurônios não estão nos seus 
lugares apropriados 

Alterações no cérebro 

Os astrócitos orientam 

        a migração  

      dos neurônios 



Efeitos do álcool sobre o feto 

Inibe a enzima retinol-desidrogenase 

 Produção de ácido retinóico 

ETANOL 

Alterações crânio-faciais 

Ácido retinóico é essencial 
para a formação de novos 
tecidos/orgãos e padrões 

craniofaciais 



Efeitos do álcool sobre o feto 

Estresse oxidativo altera  
a função das mitocondrias 

 permeabilidade: libera Ca e citocromo  

para o intracelular 

Induz a geração de radicais livres 

Mitocôndria gera 
energia e regula o 

Ca intracelular  

ETANOL 

 Ca ativa as caspases 

Destroi proteínas no intracelular 

apoptose 



Efeitos do álcool sobre o feto 

Alterações cognitivas e comportamentais 

 Ca dentro do neurônio 

Glutamato  Serotonina  GABA 

 Liberação de neurotransmissores 



Efeitos do álcool sobre o feto 

 Peptídeos opióides nas terminações nervosas do TGI 

 Motilidade intestinal 

ETANOL 

Altera o transporte da glicose para as células 

Deficiência de crescimento  Lesão do SNC 

diminui transportadores de glicose 



Efeitos do álcool sobre o feto 

Bloqueia a ação do fator de 
crescimento epidérmico  e          

IGF1 e IGF2 

Divisão celular alterada 

ETANOL 

Crescimento restrito 



               

         

    Alteração do desenvolvimento regulada pela expressão de genes  

  

 

 

 

  altera a regulação e a expressão de genes 

 
 
 

  alteração do desenvolvimento do SNC 

Goodlett et al., 2001; Michaelis et al., 2004 

ETANOL 

Possíveis mecanismos de ação do álcool  

ETANOL 



Corpo caloso – 
conexão entre os 

hemisférios cerebrais, 
funções motoras e 
cognitivas  

Gânglios da base 
– funções motoras e 

cognitivas 

Cerebelo – 
postura, 
coordenação, 
equilíbrio, cognição 

  

 

Microcefalia 

 

 

 

Microencefalia 

Roebuck et al., 1998 

Archibald et al., 2001 

Ações do álcool no recém-nascido 



Mattson, et al., 1994; Mattson & Riley, 1995; Riley et al., 1995 

 

Anormalidades do corpo caloso 



EFEITOS DO ALCOOL: estudos experimentais  

 Em ratos com 9 dias de gestação: após 12 h de administração do     

etanol observou-se;  do tamanho do coração;  

•  Posteriormente: dos coxins endocárdicos atrioventriculares, 

  CIV, dupla via de saída do VD e interrupção do arco aórtico 

    Daft PA, Johnton MC, Sulik KK.,1986 

 
 

Etanol  > nível das prostaglandinas   prostaciclinas:  desequilíbrio de 

funções  altera circulação umbilical 

       

 

 

 

 
Randall CL, Saulnier JL., 1995  

 

Inibidores de prostaglandinas:  

AAS, ibuprofeno, indometacina 

? 



O que é o espectro de alterações fetais 
alcoólicas ? 

“É um termo abrangente que descreve os efeitos que podem ocorrer 

em um indivíduo que foi exposto no período pré-natal ao álcool” 

 Síndrome alcoólica fetal – SAF 

 Alterações do neurodesenvolvimento relacionadas ao álcool  

    (alcohol-related neurodevelopmental   disorder – ARND) 

 Defeitos congênitos relacionados ao álcool 

    (alcohol-related birth defects – ARBD) 
4 características principais: 

Anormalidades faciais; 

Deficiência de crescimento 

Dano cerebral 

Dificuldades cognitivas 



SAF – APENAS A PONTA DO ICEBERG 

 
• Síndrome alcóolica fetal - SAF 
 
 
• Efeitos do álcool no feto - EAF 
 
 
• Suspeita clinica, mas parece 

normal 
 
 
• Normal, mas nunca atinge seu 

potencial 

Adaptado de Streissguth 



   não  existe 

   nível seguro para o 

   consumo de álcool 
    

 qualquer dose  

 poderá levar a alterações 

 no desenvolvimento  
  

http://hypescience.com/wp-content/uploads/2011/03/cerveja.jpg


Obrigada! 

Se beber  
não engravide. 



Obrigada! 

Se estiver grávida: 
 
Não beba. 

Obrigada 


