
 

 
 

NOTA TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS (ABEAD) SOBRE A SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL (SAF) E O 

PL4259/2020 

 

O que é a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF)? 

A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) e os transtornos do espectro do álcool fetal ocorrem 

devido ao consumo de álcool durante a gestação. O uso de álcool pela mãe durante a gravidez 

parece ser bastante prevalente, uma vez que entre 12% a 22 % das mulheres grávidas apresentam 

históricos de consumo de álcool durante este período. A ingestão de álcool pode variar desde um 

padrão de beber ocasional, ao consumo excessivo de álcool semanal (binge) e ao uso crônico de 

álcool durante a gravidez (Popova et al., 2019). Todo e qualquer padrão de ingestão de álcool na 

gestação representa risco e não existem, até o momento,evidências que garantam um padrão de 

consumo de álcool seguro durante a gestação. Daí a necessidade demedidas preventivas, 

triagens direcionadas e intervenção precoce para o uso de álcool em todas as mulheres grávidas pelo 

risco de desenvolvimento da SAF (Wozniak et al., 2019). 

 

Quais as principais consequências da SAF para o bebê? 

As evidências científicasmostram que o cérebro no bebê é o órgão mais severamente 

afetado. No entanto, a exposição pré-natal ao álcool causa também várias mal formações crânio 

faciais, microcefalia, anormalidades no coração, nos rins, no fígado, no trato gastrointestinal e 

nos sistemas endócrinos (Tsang et al., 2016). Além disto, a SAF é uma das principais causas não- 

genéticas de déficit cognitivo nas crianças em idade escolar, associado a diversos prejuízos 

comportamentaise do neurodesenvolvimento (incluindo chances aumentadas de transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade), os quais tendem a gerar um alto custo para as esferas da saúde, 

social e econômica do país, além do alto impacto psicológico e afetivo para muitas famílias 

(Mattson et al., 2019; Pagnin et al., 2019). 

 

A SAF é um importante problema de saúde pública 



A Síndrome Alcoólica fetal (SAF) e os transtornos do espectro do álcool fetal compõem um 

grave problema de saúde pública, mas ainda subdiagnosticado e subinvestigado em vários lugares 

do mundo. Soma-se o fato de que esta condição não vem recebendo a devida atenção no 

Brasil,considerando-seestimativas deque cerca de 1.500 a 6.000 crianças nascem com SAF todos 

os anos no Brasil (Rocha et al., 2020). Outros pesquisadores são mais enfáticos, considerando 

sub-diagnósticos e sub-registros dos casos, garantindo que a incidência está em torno de 10 a 

15 casos para cada 1000 nascimentos vivos, o que representa cerca de 45 a 50 mil por ano, ou ainda 

dizer que a cada hora nascem cerca de 4 a 5 crianças portadoras de SAF (Lima, 2008). Essa 

estimativa deve-se ao fato de que o Brasil tem perfil de consumo de bebidas alcoólicas semelhante a 

países como França, Portugal, Canadá e Estados Unidos da América (EUA) sendo que o segmento 

da população de jovens e mulheres estar entre os maiores consumidores de álcool no país (Lima, 

2008; McQuire et al., 2019). 

 

A SAF é passível de prevenção 

Trata-se, portanto, de uma condição que é 100% passível de prevenção. Daí decorrendo a 

importância de programas de acompanhamento psicológico e cuidados em saúde para as 

gestantes e mulheres consumidoras de bebidas alcoólicas,dentro da óptica da saúde pública, 

acolhendo e acompanhando estas mulheres e não criminalizando ou promovendo punições legais 

para as mesmas. A atenção primária no Brasil, como porta de entrada do sistema de saúde no 

nosso país, tem a capacidade e, sobretudo, a vocação para ampliar o rastreio, o acolhimento e 

os cuidados para as gestantes que por ventura estiverem fazendo uso de álcool na gestação, desde 

que haja treinamento, dentro de uma política pública continuada (Black et al., 2017; Messina et 

al., 2020). 

 

Qual a importância dos rótulos de alerta sobre a SAF em todas as embalagens de álcool? 

Além disto, sugere-se a obrigatoriedade das advertências de risco de desenvolvimento da 

SAF nas embalagens de bebidas e em qualquer propaganda no caso de consumo de álcool durante a 

gravidez. Vários países, tais como França e Reino Unido, por exemplo, já possuem rótulos com tais 

advertências nas bebidas alcoólicas (Dossou et al., 2017). Os rótulos de advertência sobre o 

álcool devem ser vistos como ferramentas para aumentar a conscientização sobre os riscos 

relacionados ao álcool, fazendo parte de abordagens mais amplas de políticas públicas para o 

controle do consumo do álcool, uma vez que sabemos que somente as advertências não são 

capazes por si só de mudar comportamentos (Dumas et al., 2018; Parackal et al., 2010). As 

evidências mostram que os rótulos devem conter os alertas de forma bem visível e com informações 

direcionadas ao público- alvo e específicas sobre o beber na gestação (Kokole et al., 2021). 



 

Qual a contribuição da PL 4259/2020? 

Neste momento que está tramitando na câmara dos deputados em Brasília o Projeto de Lei 

4259/2020 o qual institui o sistema de prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, bem como dispõe 

sobre a obrigatoriedade de advertência dos riscos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas 

durante a gravidez e dá outras providências, merece o nosso apoio. Isto porque uma vez aprovado 

tem a chance de colocar o nosso país na vanguarda dos cuidados em saúde para com os portadores 

de SAF e as gestantes que consomem bebidas alcoólicas na gestação e, sobretudo, melhorar o 

sistema de vigilância epidemiológica desta condição ao mesmo tempo promover ações de 

prevenção para evitar novos casos. 

 

Por que a ABEAD apoia a PL 4259/2020? 

A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (ABEAD) acredita que esta é 

uma causa que merece o envolvimento de toda a sociedade e pedimos ao relator e demais políticos 

aprovem a mesma observando os itens mencionados nesta nota técnica que abordam a prevenção, o 

cuidado em saúde, o rótulo de advertência nas embalagens e a melhoria da vigilância 

epidemiológica. 
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