
Síndrome Alcoólica Fetal



O que é a Síndrome Alcoólica 

Fetal (SAF)?

A SAF é o transtorno mais grave do

espectro de desordens fetais

alcoólicas (fetal alcohol spectrum

disorders – FASD) e constitui um

complexo quadro clínico de

manifestações diversas que podem

ocorrer em quem cuja mãe consumiu

bebida alcoólica durante a gestação.



Prevalência de casos de SAF no 

Brasil e no mundo 

 Mundialmente, acredita-se que a

prevalência média encontre-se entre 0,5 a

2 casos para 1.000 nascidos vivos,

superando índices de outros distúrbios

do desenvolvimento como síndrome de

Down e espinha bífida.



Mecanismo de ação do álcool 

sobre o feto

 Após o consumo, o álcool entra na

circulação em direção ao fígado, onde

passa por um processo de oxidação e

transforma-se em acetaldeído, substância

com alta capacidade de difusão em

tecidos e líquidos corporais.



Transmissão de álcool para o

feto

http://www.cisa.org.br/userfiles/Image/SAF-Fig1.png



Prevenção

 A SAF é 100% atribuída ao álcool e 

100% evitável. Por isso, a única forma 

de evitá-la é evitar totalmente a 

ingestão de bebidas alcoólicas 

durante a gestação, ao tentar 

engravidar ou após relações sexuais 

desprotegidas.



Efeitos do uso de álcool na

gestação
 Morte de uma série de tipos celulares, o que pode causar 

desenvolvimento anormal de diferentes partes do corpo do 
feto;

 O álcool pode interromper o desenvolvimento normal de 
células responsáveis por diferentes funções do cérebro;

 Devido à constrição dos vasos sanguíneos interfere no fluxo 
sanguíneo da placenta, dificultando o fornecimento de 
nutrientes e oxigênio para o feto e prejudicando seu 
desenvolvimento natural;

 Subprodutos tóxicos do metabolismo do álcool podem 
permanecer concentrados no cérebro e contribuir para o 
desenvolvimento da SAF.



Áreas passíveis de lesão secundária à

presença de álcool durante a gestação

http://www.cisa.org.br/userfiles/Image/SAF-Fig1.png



Quadro clínico

Para a identificação da SAF é 

necessário a presença de três 

categorias primárias: 

 1) alterações faciais; 

 2) restrição de crescimento pré e/ou 

pós-natal ; 

 3) evidências de alterações estruturais 

e/ou funcionais do SNC associadas à 

exposição intrauterina ao álcool. 



Importante:

 O diagnóstico da SAF só pode ser 

admitido se houver confirmação do uso 

de bebida alcoólica na gravidez e presença 

de características das três categorias 

primárias citadas.



Tipos de Alterações



https://fissuraeaudicao.wordpress.com/fissura-labiopalatina/1-1-3-tipos-de-fissura/



Fissura Palpebral Pequena

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492003000300013



Ptose Palpebral

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-



Lábio Superior fino

http://www.jped.com.br/conteudo/04-80-S71/image_02.htm



Fissuras 

https://fissuraeaudicao.wordpress.com/fissura-labiopalatina/1-1-3-

tipos-de-fissura/



Menina de 5 anos com síndrome de 

alcoolismo fetal

Bruno de 9 anos com síndrome 

alcoólica fetal

https://www.tuasaude.com/sindrome-do-

alcoolismo-fetal/



Alterações Estomatognáticas

 Na deglutição

 Na Fonação

 Na respiração

 Sucção



Intervenção fonoaudiológica

Pro e pré cirúrgica.

Para estabelecer 
Mobilidade,relaxamento, postura.

Garantir segurança e eficiência 
durante deglutição. 

Bom desenvolvimento da fala. 
Restabelecer coordenação 
pneumofonoarticulatória. 

(equilíbrio das funções)



Tratamento
Não existe cura para a SAF, apenas 
intervenções propostas para crianças e 
para a família capazes de minimizar os 
danos causados. 

O diagnóstico precoce da doença é 
considerado fator protetor já que 
melhores resultados são obtidos por 
pacientes que tiveram diagnóstico feito 
ainda na primeira infância. 



Conclusão

Por afetar gravemente diversos aspectos 
físicos, comportamentais, cognitivos e sociais 
da criança com reflexos no contexto familiar 
e resultando em prejuízos significativos na 
saúde e nos âmbitos social e econômico, 
políticas públicas devem ser direcionadas 
para a prevenção do uso de álcool por 
gestantes e lactantes, considerando que é 
um problema 100% evitável. 

Sendo assim, conclui-se que o uso de álcool 
durante a gestação e amamentação constitui 
uma forma de consumo inaceitável.



Referência: 

 http://www.cisa.org.br/artigo/4763/sind

rome-alcoolica-fetal.php




