
Consumo de álcool 
e gravidez:

De olho no

um coquetel perigoso



“O consumo 
frequente de álcool 
durante a gravidez 
pode acarretar 
sérios problemas de 
sáude, cognitivos, 
comportamentais  
e emocionais para  
a criança.”
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O que sabemos? 
n O consumo de álcool durante a gravidez é um problema mundial de saúde.

n Os efeitos negativos do consumo de álcool afetam cerca de 5% das crianças  
em todos grupos raciais e culturais.

n Não foram estabelecidos limites seguros para o consumo de álcool durante a 
gravidez. Portanto, para evitar os efeitos negativos que a exposição ao álcool  
gera para as crianças, mulheres que já estão grávidas ou que pretendem 
engravidar devem parar de consumir bebida alcoólica. 

n O consumo frequente de álcool durante a gravidez pode acarretar sérios 
problemas de sáude a criança:

 – De saúde: baixo peso ao nascer, malformações congênitas e retardo  
 de crescimento.

 – Cognitivos: déficits nas áreas de linguagem, memória e resolução  
 de problemas.

 – Comportamentais: dificuldade de atenção, impulsividade e hiperatividade.

 – Emocionais: irritabilidade, maior reatividade ao estresse e maior tendência  
 a sentimentos negativos.

n Estes problemas podem persistir por muito tempo e levar a outros no decorrer 
da vida (por exemplo, doenças mentais e pouco desenvolvimento pessoal).

n O risco de agravamento dos sintomas é ainda maior quando o consumo de 
álcool é acompanhado por desnutrição durante a gravidez.   
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n Evite o consumo de álcool durante o período em que 
você está tentando engravidar.

n Pare totalmente de consumir bebidas alcoólicas durante  
a gravidez.

n Se você tiver dificuldade em parar de beber, procure 
ajuda profissional e peça ajuda ao seu companheiro ou 
aos membros da família.

n Considere incluir suplementos alimentares na sua dieta  
antes, durante e depois da gravidez, o que pode reduzir 
a gravidade de sintomas em crianças afetadas pelo uso do 
álcool no período pré-natal. 

n Consulte um profissional da área da saúde (médico 
ou nutricionista) antes de tomar qualquer suplemento 
alimentar.

n Aceite a ajuda oferecida por seu sistema de saúde. 
n Se você estiver preocupada com o desenvolvimento 

de sua criança, peça ajuda profissional para conseguir 
cuidados e serviços adequados. Quanto mais cedo os 
problemas forem identificados, melhor. 

n Envolva toda a família em intervenções realizadas em 
grupo. É essencial contar com um ambiente familiar 
estável e de boa qualidade. 

... no seu consumo de álcool antes e  
durante a gravidez.

... mantendo uma dieta saudável durante 
a gravidez.

... a realidade: criar uma criança que 
sofre os efeitos negativos do álcool 
pode exigir esforços de toda a família.

Prestando atenção... O que pode ser feito?
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