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Carta Internacional pela prevenção dos Transtornos do  

Espectro Alcoólico Fetal 
 

A primeira conferência internacional sobre prevenção dos 

transtornos do espectro alcoólico fetal (do inglês: Fetal Alcohol 

Spectrum Disorders, FASD) foi realizada em Edmonton, AB, 

Canadá, de 23 a 25 de Setembro de 2013. A conferência 

resultou na preparação, aprovação, e adoção da seguinte carta 

internacional pela prevenção dos transtornos do espectro 

alcoólico fetal (TEAF), por mais de 700 pessoas de 35 países de 

todo o mundo, incluindo altos funcionários governamentais, 

acadêmicos e políticos, clínicos e outros provedores diretos de 

serviços, pais, famílias, e pessoas de origem indígena. A carta é 

apresentada a todos os interessados da comunidade 

internacional como um apelo para ação urgente para prevenir 

os transtornos do espectro alcoólico fetal. Transtornos do 

espectro alcoólico fetal são sérios problemas sociais e de saúde,  

como também, problemas educacionais e legais, que afetam 

indivíduos, famílias e sociedades em todo o mundo. Os 

transtornos são causados pelo uso de álcool durante a 

gestação–nenhuma quantidade de álcool é conhecidamente 

segura para o embrião e o feto em crescimento, o qual pode 

desenvolver extensas lesões cerebrais e anormalidades físicas 

pela exposição ao álcool. Apesar de que intervenções precoces 

e cuidados de apoio podem melhorar o desfecho do 

desenvolvimento em indivíduos com TEAF, as deficiências 

associadas, cognitivas, comportamentais e físicas, podem ter 

implicações devastadoras para o indivíduo, a família e outros 

cuidadores.1 Transtornos do espectro alcoólico fetal são 

problemas para toda a vida. 

As causas e consequências dos transtornos do espectro 

alcoólico fetal são conhecidas há 40 anos, ainda assim o 

problema continua a afligir milhões de pessoas em todo o 

mundo–cerca de um em cada 100 nascidos vivos.2 Em países 

onde é comum o consumo de álcool por mulheres em idade 

fértil, a prevalência dos transtornos do espectro alcoólico fetal 

pode ser substancialmente mais elevada. Este problema é de 

extrema preocupação em algumas populações.3
 

Transtornos do espectro alcoólico fetal são evitáveis. 

Entretanto, um dos maiores obstáculos à prevenção é a falta de 

conscientização sobre a existência do problema e dos riscos 

associados com o consumo de álcool durante a gestação. 

Aconselhamentos baseados em opinião e mensagens 

contraditórias de diferentes estudos sobre presumidas 

quantidades seguras para o consumo materno de álcool 

causam confusão e contribuem para a falha em perceber o 

risco dos transtornos do espectro alcoólico fetal (TEAF). 

Resultados de pesquisa básica têm mostrado claramente que 

mesmo o consumo baixo ou moderado de álcool pode 

atravessar a placenta e interferir com o desenvolvimento 

normal do embrião e do feto. Uso de álcool pesado ou 

frequente aumenta o risco de se dar a luz a um bebê com o 

transtorno do espectro alcoólico fetal. 4 

Pessoas com transtornos do espectro alcoólico fetal (TEAF) 

enfrentam desafios adicionais em consequência de seu 

problema, tais como, ruptura das relações familiares, abandono 

escolar, desemprego, indigência e abuso de álcool e drogas.5 

Adolescentes e adultos com transtornos do espectro alcoólico 

fetal também estão em alto risco de envolvimento com o 

sistema de justiça criminal, tanto como infratores quanto como 

vítimas.6 Muitos indivíduos vão para a prisão e tornam-se 

infratores reincidentes e são, eles próprios, frequentemente 

vitimizados.7   O peso financeiro sobre as famílias, comunidades 

e governos, dos transtornos do espectro alcoólico fetal, é 

substancial. Para atender suas necessidades complexas, 

indivíduos com transtornos do espectro alcoólico fetal 

frequentemente necessitam de suporte adicional nos serviços 

de saúde, assistência social, educacional, legal e judiciária. Os 

custos financeiros associados são insustentáveis para muitos 

países. O custo advindo da ignorância das pessoas sobre o 

problema e da ausência de ações para prevenção está 

aumentando a pressão sobre os escassos recursos da 

sociedade.8 

Apesar de que o consumo materno de álcool durante a 

gestação é a causa direta dos transtornos do espectro alcoólico 

fetal, existem muitas causas subjacentes para o ato de beber 

durante a gestação.9 Entre as razões se incluem, pouca 

informação para as mulheres sobre os riscos do beber durante 

a gestação, uso de álcool antes da gestação, dependência ao 

álcool, transtornos mentais não tratados, e pressão social para 

beber. 

Os complexos determinantes da saúde, biológicos e sociais, 

incluindo fatores genéticos, pobreza, má nutrição, carência de 

rede social de suporte e autonomia pessoal, também afetam o 

comportamento de beber e a gravidade de suas consequências 

sobre o feto. O risco de uma gestação com exposição ao álcool 

aumenta com eventos de vida adversos, violência de gênero, 

trauma, estresse, e isolamento social. Independentemente das 

razões para uma mulher beber durante a gestação, as 

estratégias efetivas de prevenção precisam ser identificadas e 

atendidas dentro do contexto social, econômico e cultural de 

cada comunidade. 
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A percepção de que os transtornos do espectro alcoólico fetal 

são afetados apenas pelas escolhas da mulher é uma barreira 

para esforços efetivos de prevenção. Homens também têm 

responsabilidade. O comportamento de beber da mulher e, 

portanto, o transtorno do espectro alcoólico fetal, ocorre, e é 

afetado, dentro de um amplo contexto familiar, cultural e social. 

Companheiros que mostram pouco ou nenhum apoio durante 

a gestação e que também podem abusar de álcool, se tornar 

violentos e querer que sua companheira grávida beba com eles, 

dividem a responsabilidade pelas consequências. Normas 

sociais que incentivam o beber em mulheres gestantes são 

também responsáveis pelo aumento do risco dos transtornos 

do espectro alcoólico fetal. Provedores de atenção de saúde e 

serviços sociais são responsáveis quando não informam sobre 

os riscos do beber durante a gestação, e quando não oferecem 

suporte atencioso para auxiliar gestantes a se abster do álcool, 

ou quando não auxiliam as famílias a assegurar uma adequada 

nutrição durante os períodos cruciais. A propaganda de bebidas 

alcoólicas que é direcionada para mulheres em idade fértil sem 

precaução sobre o uso de produtos durante a gestação é 

também responsável. A sociedade é responsável por falhar em 

ajudar a gestante a enfrentar o medo, a ansiedade, a violência, 

a má nutrição e a saúde precária por outros meios que não o 

uso de álcool. Os riscos associados com os determinantes 

subjacentes da saúde são um desafio para a sociedade. 

Este manifesto apela aos governos para atuarem no aumento 

da conscientização sobre os transtornos do espectro alcoólico 

fetal e sobre os riscos do uso de álcool durante a gestação. Os 

governos devem disseminar uma mensagem consistente, 

baseada em evidências, sobre prevenção através do apoio ao 

desenvolvimento e à circulação de informação de saúde pública 

que seja clara e coerente: abster do uso de álcool durante a 

gestação é o único meio seguro de prevenir os transtornos do 

espectro alcoólico fetal. Esta informação deve estar 

amplamente disponível em cada país, adequada aos contextos 

locais, e preparada de forma a permitir o acesso a serviços de 

apoio para gestantes. Adicionalmente, políticas relacionadas aos 

determinantes sociais da saúde devem explicitamente orientar-

se para os transtornos do espectro alcoólico fetal, suas 

implicações para o indivíduo, família e sociedade, e como estes 

podem ser prevenidos. Acesso a contraceptivos confiáveis e de 

baixo custo é um importante tópico para atenção. Deve ser 

dado um papel maior à prevenção dos transtornos do espectro 

alcoólico fetal no desenvolvimento das políticas sobre o álcool. A 

responsabilidade pela prevenção dos transtornos do espectro 

alcoólico fetal não deve ser colocada apenas nas mulheres. 

Prevenção é uma obrigação compartilhada. As ações devem ser 

focadas na informação sobre os riscos do uso de álcool durante 

a gestação, o acesso a contraceptivos confiáveis, e no apoio 

para lidar com a adicção e a abstinência ao álcool durante a 

gestação. Este apoio inclui o oferecimento de cuidados pré-

natais competentes e compassivos, no momento necessário. 

Apesar de que é alto o conhecimento público sobre os 

transtornos do espectro alcoólico fetal em alguns países, este é 

muito baixo em todo o mundo. A avaliação do grau de 

conscientização em nível populacional é um importante 

fundamento para a tomada de decisões sobre estratégias 

universais ou seletivas de prevenção. A maioria dos países não 

possui dados de prevalência em nível populacional sobre o uso 

de álcool durante a gestação e sobre os transtornos do espectro 

alcoólico fetal; em outros países, os dados são disponíveis 

somente para algumas áreas geográficas e para populações 

específicas. A pesquisa sobre a incidência e a prevalência dos 

transtornos do espectro alcoólico fetal deve ser coordenada intra 

e entre países para orientar os esforços de prevenção e colocar 

referências para a mensuração do sucesso de abordagens 

preventivas específicas. O diagnóstico da gama completa de 

transtornos necessita de competência que não está presente na 

maioria dos países. A colaboração internacional deve ser 

encorajada, portanto, para o diagnóstico dos transtornos do 

espectro alcoólico fetal, como uma etapa importante para 

formar capacidade diagnóstica e conectar este conhecimento 

com a prevenção primária e secundária. 

É necessária muita pesquisa sobre os transtornos do espectro 

alcoólico fetal. Por exemplo, mecanismos genéticos e 

epigenéticos que podem tanto facilitar ou proteger contra o 

desenvolvimento dos TEAF não são completamente 

compreendidos. A pesquisa básica pode levar ao 

desenvolvimento de métodos para identificar mais 

acuradamente os grupos de alto risco e pode levar a novas 

oportunidades para prevenção seletiva. Para a pesquisa aplicada 

e de avaliação são necessários resultados confiáveis de ensaios 

controlados de intervenções preventivas de como reduzir a 

prevalência e incidência dos transtornos do espectro alcoólico 

fetal. Programas de prevenção devem incluir meios de avaliação 

de sua efetividade. Pesquisa básica e aplicada tem o potencial 

de ampliar o conhecimento sobre a prevalência e sobre as 

estratégias preventivas que são verdadeiramente efetivas e 

custo-efetivas.  

Vários métodos práticos e baseados em evidências podem ser 

introduzidos em vários países, regiões ou comunidades para 

ajudar a prevenir os TEAF. Por exemplo, informação geral sobre 

os TEAF pode ser oferecida a ambos, moças e rapazes,  
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em ambientes escolares apropriados através do uso de 

materiais informativos baseados em evidências. O 

rastreamento do uso problemático de álcool em jovens e 

mulheres em idade fértil é também crucial, pois os resultados 

podem sinalizar o risco de uso na gestação. Rastreamento pode 

ser feito na atenção primária usando instrumentos já 

disponíveis, validados e fáceis de usar. Diretrizes baseadas em 

evidências para o tratamento do abuso de álcool em gestantes 

já são disponíveis em trabalhos publicados e em muitos sítios 

da internet. 10 São necessários materiais informativos, em 

idiomas e dialetos locais, e relevantes para culturas e sistemas 

locais, sobre os transtornos do espectro alcoólico fetal. Tais 

materiais devem ser disponibilizados amplamente, 

particularmente em escolas, clínicas e centros de atenção 

materno-infantil. Agências de financiamento, nacionais e 

internacionais, e organizações devem apoiar tais atividades, as 

quais podem ser organizadas em colaboração entre países. 

Quando mais de um milhão de bebês nascem a cada ano 

com lesões cerebrais permanentes provocadas por uma causa 

conhecida e evitável, a resposta deve ser imediata, resoluta, 

contínua e efetiva. Iniciativas e ações políticas de grande 

amplitude, em diferentes níveis de cada sociedade, são 

urgentemente necessárias para encorajar a abstinência ao 

álcool durante a gestação e para prevenir os transtornos do 

espectro alcoólico fetal. 
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Versão traduzida e editada para o idioma português, com aprovação dos autores, pelo Prof. Dr. Erikson F. Furtado [PAI-PAD Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas 

na Comunidade & Área de Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adolescência, Depto. de Neurociências e Ciências do Comportamento, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FMRP-USP) (www.paipad.org).  

O tradutor adotou o termo “Transtornos do Espectro Alcoólico Fetal” a partir da equivalência à versão em espanhol adotada pelo CDC – Centers of Disease Control]. 
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