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Qual o seu futuro? 



 O prognóstico para os indivíduos com síndrome 
alcoólica fetal (SAF) é muito variável.  

 Indivíduos com dificuldades de aprendizado e/ou 
comportamentais, sem alterações físicas ou 
dismórficas e com a exposição pré-natal ao álcool 
conhecida, precisam ser avaliados para que seus 
problemas sejam identificados e tratados 
precocemente 

 Indivíduos com alterações dismórficas sugestivas de 
SAF e com a exposição pré-natal ao álcool 
desconhecida, precisam ser avaliados para que seus 
problemas sejam identificados e tratados 
precocemente 
 



Estudos em 1985 encontraram:  

 o Problemas de saúde mental (95%) 

 o Confinamento na prisão, um centro de tratamento 
 de drogas ou álcool, ou uma instituição para 
 doentes mentais (55%) 

 o Problemas com  a lei (60%) 

 o Comportamento sexual inadequado (52%) 

     



 

 o Incapacidade de viver de forma independente 
 (82%) 

 o Problemas com o emprego (70%) 

 o Problemas de álcool e drogas (> 50% dos 
 indivíduos do sexo masculino, 70% dos indivíduos 
 do sexo feminino)  

   



 

 Transtorno do deficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) – 40% 

 Retardo mental – 15-20% 

 Distúrbios de aprendizado – 25% 

 Distúrbios de fala e linguagem – 30% 

 Deficiência sensorial – 30% 

 Paralisia cerebral – 4% 

 Epilepsia – 8 a 10%  
 

                    Burd et al.; 2003 



 Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) 

 Há diferenças com a apresentação do TDAH  genético e 
TDAH considerado co-morbidade do FASD. 

 No TDAH genético as maiores dificuldades estão no 
focar a atenção em tarefas. 

 No TDAH do FASD as maiores dificuldades estão 
relacionadas ao processamento visual/espacial e na 
adaptabilidade para completar tarefas. 

     Pruett et al.; 2013  



 

 Várias comorbidades que demandam seguimento 

 

 Altos índices de doenças mentais 

  Quadros depressivos 

  Desordem bipolar 

     Pruett et al.; 2013 



 Estudos canadenses: adolescentes com FASD  

   apresentam 19 vezes mais a probabilidade de serem   

   presos do que adolescentes não portadores de FASD. 

                                                 Popova et al.; 2011 

 

 Crianças e adolescentes com FASD – sentem-se  

  “diferentes” – sentimentos de solidão, dependência,  

    necessidade de vencer as limitações 

                             Stade et al.; 2011 

 



 Outros problemas 
  O consumo de álcool materno acha-se associado a 

problemas dentários relacionados a alterações dos 
tecidos moles. 

    O'Leary, Slack-Smith; 2013 

  Deficiência auditiva – identificada por   

     magnetoencefalografia; disfunção vestibular 

    Stephen et al.; 2012 

 Problemas oculares – deficiência visual, hipoplasia do nervo 
ótico, alterações de vasos  retinianos 

                           Pruett et al.; 2013 



 Outros defeitos congênitos (6,5%) 

     O'Leary et al.;2010 

 Estudo brasileiro  analisando 1964 recém-nascidos 
(Mesquita e Segre; 2010) 

  Entre 76 crianças com FASD (38,7/1000 nascidos vivos) –  
10 com malformações (13,1%)  

 Malformações – SNC; pálato fendido ; orelhas de 
implantação baixa ; aparelho osteo-articular; sistema 
geniturinário 

 

 



Defeitos cardíacos -  ex. defeitos de septo ventricular, 
defeitos de septo atrial, alterações de conetronco 

Defeitos renais – ex. duplicação de ureter, hipospádia 

Alterações musculoesqueléticas – ex. escoliose; pé 
torto congênito 

 

 



 Álcool na gravidez e o desenvolvimento até os 9 anos 
 

 Estudo com 85 mães alcoolista e seus filhos - 
seguimento até os 9 anos de idade 

 

 Restrição de crescimento permanece 

 

 Diminuição do Perímetro Cefálico 

                                             Colin-Carter; 2012 

 



 Mortalidade de crianças com FASD é maior que a 
da população geral 

 

 Irmãos de indivíduos com FASD apresentam 
maiores taxas de mortalidade  infantil   

      

      

      Burd et al., 2008 



 Estudo na Dinamarca – 79.216 mães (1996 a 2002) – 
279 óbitos no 1º. ano de vida 

 

 Crianças de termo –  aumento da mortalidade infantil 
associada com a ingestão pela mãe de  > de 4 “drinks” 
por semana ou “binge” em mais de 3 ocasiões  durante 
a gestação  

   Strandberg-Larsen et al.;2009 

 



 Cuidados com as crianças com FASD envolvem – 
atendimento médico, psicológico, social, ações legais, 
prevenção (custos diretos e indiretos) 

 USA –– Harwood; 2012 (ref. 2003)  

                 US$ 5,4 bilhões/ano  

 Canadá - Can$ 6,7 bilhões/ano (ref.2008-9)                        
(Popova et al.; 2012) 

 Brasil - ??? 

 



Síndrome Alcoólica Fetal 

como prevenir, diagnosticar e acompanhar 
   Efeitos do álcool no recém-nascido – Considerações finais 

Os efeitos do álcool no recém-nascidos      

são frequentes e graves  

levando a danos permanentes. 

Como médicos e conhecedores desses efeitos 

 temos a obrigação  

de tentar mudar essa situação. 





Há esperança! 

 

Há futuro! 
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