ÁLCOOL, GRAVIDEZ E
TRANSTORNO DO ESPECTRO ALCOÓLICO FETAL (TEAF)
O ÁLCOOL CAUSA EFEITOS À
SAÚDE E SEU USO NA GRAVIDEZ
AUMENTA O RISCO DE:
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• natimorto
• aborto espontâneo




  
    
 

• prematuridade
• retardo de crescimento
intrauterino
• baixo peso ao nascer
• transtorno do espectro
alcoólico fetal
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O transtorno do espectro alcoólico fetal (TEAF) compreende um
grupo de problemas nas crianças decorrentes do uso de álcool
pela gestante, a saber: malformações congênitas cardíacas, renais
e ósseas; anomalias craniofaciais; alterações cerebrais; déficit de
crescimento; deficiência intelectual; e distúrbios de
comportamento e aprendizado. Elas também podem ter deficiência
visual, auditiva e de fala.
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Identificar e diagnosticar de forma precoce:
• possibilita realizar intervenções, dar apoio
e prevenir deficiências secundárias (como
problemas de saúde mental, abuso de
substâncias químicas, experiência escolar
negativa e dependência na vida diária)
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1.
2.

• está associado a um risco de deficiências
secundárias quatro vezes menor e
• fornece um contexto para entender o
comportamento da criança e do adulto
com transtornos.

3.

Melhorar a atenção materna e reprodutiva: avaliar,
nas consultas de pré-natal, o consumo de álcool e
orientar a gestante a não ingerir álcool durante a
gravidez.
Facilitar o tratamento e
serviços de apoio à
gestante para reduzir ou
parar o consumo de álcool
em caso de transtornos
relacionados ao uso de
álcool.
Informar a população sobre
os riscos do uso de álcool
durante a gravidez.
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