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RESUMO 

 

Introdução: a prevalência do consumo de álcool durante a gestação na população global é de 

9,8%. Esse número é preocupante, principalmente, quando se refere aos perigos desse consumo 

no contexto da gravidez. O álcool pode causar efeitos danosos ao feto, pois se difunde 

facilmente pela membrana placentária. A motivação para a realização deste trabalho surgiu no 

intuito de entender as consequências da Síndrome do Alcoolismo Fetal (SAF), mas em um 

órgão específico: no coração. Diante disso, emergiu o seguinte questionamento: qual a 

associação entre o consumo de álcool durante a gestação e as malformações cardíacas 

congênitas? Objetivo: compreender, com base na literatura, como a Síndrome do Alcoolismo 

Fetal está associada às malformações cardíacas congênitas. Metodologia: trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura, de caráter exploratório e abordagem qualitativa. O 

levantamento das produções científicas ocorreu em outubro de 2020 e julho de 2021, por meio 

da BVS, do portal PubMed e da plataforma EBSCOhost. As bases escolhidas foram: Medline, 

Scopus, Embase e CINAHL. Os critérios de inclusão consistiram em estudos no idioma inglês, 

português ou espanhol que foram publicados nos últimos 10 anos (2011-2021). Utilizou-se os 

descritores “Alcohol Drinking”; “Heart Defects, congenital”: Pregnancy; “Fetal Alcohol 

Spectrum Disorders”; “Fetal Alcohol Syndrome”. Os critérios de exclusão foram: publicações 

de outra natureza que não consistiam em artigos; revisões narrativas, editoriais, trabalhos 

duplicados e artigos que não apresentavam relação com a temática proposta. Resultados e 

discussão: dos 100 estudos triados, 19 atenderam os critérios estabelecidos. As publicações 

analisavam possíveis malformações e suas proporções, indicavam prevalência de comorbidades 

em indivíduos com SAF, avaliavam o quantitativo de álcool e período gestacional com os 

defeitos cardíacos e abordavam alterações de sinalização e expressão gênica na cardiogênese. 

Considerações finais: apesar de alguns resultados serem conflitantes e inconclusivos, outros 

evidenciaram a associação do álcool e suas consequências para o desenvolvimento do coração 

fetal, corroborando com o que é apresentado na literatura geral. Formação de coxins e valvas 

defeituosas, defeitos conotruncais, defeito do septo atrioventricular, anormalidade nos 

ventrículos, transposição das grandes artérias, tetralogia de Fallot, estenose e atresia pulmonar 

e dupla via de saída do ventrículo foram as principais malformações identificadas. Necessita-

se de mais pesquisas sobre a temática para melhor compreensão desse fenômeno.  

 

Palavras-chaves: Gravidez; Consumo de Bebidas Alcoólicas; Transtornos do Espectro 

Alcoólico Fetal; Síndrome Alcoólica Fetal; Cardiopatias Congênitas. 



 
 

ABSTRACT  

 

Introduction: the prevalence of alcohol consumption during pregnancy in the global 

population is 9,8%. This number is alarming, especially when it comes to the dangers of this 

consumption in the context of pregnancy. Alcohol can have harmful effects on the fetus, as it 

easily diffuses through the placental membrane. The motivation for this work is based on 

understanding the consequences of the Fetal Alcohol Syndrome (FAS), but in a specific organ: 

the heart. Therefore, the following question emerged: what is the association between alcohol 

consumption during pregnancy and congenital heart malformations? Aim: to understand, based 

on the literature, how Fetal Alcohol Syndrome is associated with congenital cardiac 

malformations. Methodology: this is an integrative literature review study, with exploratory 

nature and qualitative approach. A survey of scientific production took place in October 2020 

and July 2021, through the BVS, the PubMed portal and the EBSCOhost platform. The 

databases chosen were Medline, Scopus, Embase and CINAHL. The inclusion criteria consisted 

of studies in English, Portuguese or Spanish that were published in the last 10 years (2011-

2021). The descriptors “Alcohol Drinking”; “Heart Defects, Congenital”: Pregnancy; “Fetal 

Alcohol Spectrum Disorders” and “Fetal Alcohol Syndrome” were used. Exclusion criteria 

were publications of another nature that did not consist of articles; narrative reviews, editorials, 

duplicated works, and articles that were not related to the proposed theme. Results and 

discussion: of the 100 studies screened, 19 met the established criteria. The publications 

analyzed possible malformations and their proportions, indicated the prevalence of 

comorbidities in individuals with SAF; evaluated the amount of alcohol and gestational period 

with cardiac defects and addressed changes in signaling and gene expression in cardiogenesis. 

Final considerations: although some results are conflicting and inconclusive, others evidenced 

the association of alcohol and its consequences for the development of the fetal heart, 

corroborating what is presented in the general literature. Formation of defective cushions and 

valves, conotruncal defects, atrioventricular septal defect, ventricular abnormalities, 

transposition of the great arteries, tetralogy of Fallot, pulmonary atresia and stenosis and double 

outlet ventricle were the main malformations identified. More research about the theme is 

needed to better understand this phenomenon. 

Keywords: Pregnancy; Alcohol drinking; Fetal Alcohol Spectrum Disorders; Fetal Alcohol 

Syndrome; Congenital Heart Diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2018), o consumo de álcool 

no mundo representa um dos mais importantes fatores de risco em relação à saúde da população. 

No ano de 2016, cerca de 2,3 bilhões de pessoas com 15 anos ou mais ingeriram álcool durante 

os 12 meses (OMS, 2018). Além disso, o continente americano é uma das regiões em que o 

álcool é consumido por mais da metade da população (OMS, 2018). 

Já no Brasil, no mesmo ano, houve uma abstenção da ingestão de álcool por 59,7% da 

população nos 12 meses (OMS, 2018). De acordo ainda com essa pesquisa, homens consomem 

em média 13,4 litros per capita de álcool puro por ano e as mulheres 2,4 litros, sendo a cerveja 

a principal bebida de consumo dos brasileiros. No entanto, em 2010 o consumo per capita de 

álcool puro foi em média de 15,0 litros para os homens e 3,0 litros para as mulheres (OMS, 

2018).  

Nessa perspectiva, pode-se constatar a partir dos dados apresentados que o álcool está 

presente na realidade de uma parte significativa da população, tanto a nível global quanto a 

nível nacional. Porém, nota-se que houve uma redução no seu consumo, tanto para homens 

quanto para mulheres no que tange ao Brasil no ano de 2016 se comparado ao ano de 2010.  

Apesar desses números apresentarem que o consumo tenha sido inferior entre a 

população feminina brasileira no ano de 2016, Popova et al. (2017) trazem, em um estudo de 

revisão sistemática e metanálise, que a prevalência do consumo de álcool durante a gestação na 

população global é de 9,8%. Diante disso, vale ressaltar que é um número preocupante uma vez 

que esse consumo de álcool representa inúmeros riscos, principalmente, quando se é retratado 

no contexto gestacional.  

Dessa forma, essa ingesta na gravidez pode causar efeitos danosos ao feto devido ao 

álcool ter efeito teratogênico potente e frequente, ultrapassando a barreira placentária, e 

expondo o feto as mesmas concentrações do álcool da gestante, porém sua capacidade de 

metabolização e detoxificação ainda são lentas (BAPTISTA et al., 2017).  

Diante do que foi exposto, pode-se compreender que esses efeitos deletérios consistem 

no Transtorno do Espectro Alcoólico Fetal (TEAF). Segundo Mesquita (2010), o TEAF 

abrange alterações que podem ser de ordem neurocomportamental e física podendo uma pessoa 

ao longo da vida apresentar certas dificuldades tanto no seu aprendizado, quanto no seu 

desenvolvimento, na sua trajetória profissional, além de distúrbios sexuais, problemas com a 

lei e tendência ao uso de drogas lícitas e ilícitas. 
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Um outro aspecto refere-se à Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) que corresponde às 

alterações mais graves dentro desse espectro e é caracterizada por restrição do crescimento, 

distúrbios do Sistema Nervoso Central e aspectos faciais bem característicos da síndrome 

(GANTHOUS; ROSSI; GIACHETI, 2015; SANTOS; ESTEFANIO; FIGUEIREDO, 2017).  

Para Souza, Rodrigues e Ciavaglia (1996) a ingestão de álcool está presente em muitos 

cenários sociais sendo um assunto de grande relevância. Eles retratam os seguintes 

comprometimentos que já foram descritos como efeitos do consumo de álcool gestacional: 

atraso do crescimento intrauterino, fissura palpebral, desenvolvimento incompleto das mãos, 

deficiência auditiva, hipoplasia maxilar, problemas cognitivos que afetam desde a fase da 

lactação, alterações faciais específicas, redução do índice de inteligência, tremores nas 

extremidades, além das malformações cardíacas (SOUZA; RODRIGUES; CIAVAGLIA, 

1996). 

Fica evidente, portanto, que apesar da diferença temporal entre os autores, eles abordam 

características muito similares diante das consequências que o álcool pode gerar no recém-

nascido e as dificuldades no decorrer da sua vida, e nota-se que não é de hoje que já são 

conhecidos os inúmeros efeitos teratogênicos do álcool. 

Dentre os acometimentos que estão presentes na SAF, as cardiopatias fazem parte desse 

grupo de malformações. De acordo com Rivera et al. (2007, p.6) “as malformações cardíacas 

congênitas apresentam amplo espectro clínico, compreendendo desde defeitos que evoluem de 

forma assintomática até aqueles que determinam sintomas importantes e alta taxa de 

mortalidade.”   

Jones et al. (1973) apresentaram um dos estudos primários que estabelecia uma relação 

entre anomalias cardíacas e o consumo de álcool gestacional. De um total de 8 crianças que 

constituía amostragem da pesquisa, 5 delas apresentaram alguma evidência relacionada às 

cardiopatias congênitas (JONES et al, 1973). No trabalho de Sandor, Smith e MacLeod (1981) 

76 pacientes que tinham critérios para sua classificação como SAF apresentaram achados de 

alterações cardíacas.  

Esses estudos foram imprescindíveis para o entendimento inicial da associação entre as 

malformações e a SAF, além de evidenciar as cardiopatias como um possível desfecho quando 

retratadas no contexto da exposição pré-natal do álcool.   

É importante salientar que diferentemente de inúmeras outras síndromes, a SAF pode 

ser totalmente evitável por meio da abstinência do álcool pré e pós-concepção (FLOYD et al., 

2007; SOKOl; DELANEY-BLACK; NORDSTROM, 2003). Deste modo, mulheres em idade 

reprodutiva devem ser informadas no que se refere aos riscos e as consequências da ingestão 
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de álcool durante a gestação, pois não há dose considerada segura em nenhum período 

gestacional (FLOYD et al., 2007; O’CONNOR; WHALEY, 2007).  

Diante desse contexto, Oliveira et al. (2016) identificaram em seu estudo exploratório 

uma ampla falta de informações pelas mulheres em idade reprodutiva sobre as consequências 

ocasionadas pelo consumo de álcool na gestação, desconhecendo também a prevenção, 

tratamento e os sintomas referentes ao TEAF.  Apesar disso, grande parte das mulheres que 

participaram do estudo percebeu que se faz necessário uma melhor divulgação do assunto 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

Vale ressaltar que nesse contexto o enfermeiro é uma peça-chave. Suas ações não se 

resumem apenas em atividades técnicas, sendo atitudes primordiais dentro de suas 

competências o estabelecimento de vínculos, promovendo apoio, diálogo e procurando 

conhecimentos no que tange à saúde das gestantes, sendo esse profissional fundamental dentro 

das consultas de pré-natal, principalmente, pela substituição que este faz do modelo biomédico, 

que é centrado na doença (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2017).   

Além disso, é de suma importância que todos os profissionais da área da saúde estejam 

atuantes na triagem das gestantes que ingerem álcool e que identifiquem os neonatos que foram 

expostos, sendo fundamentais na prevenção, pois as consequências relacionadas a esse 

consumo são totalmente evitáveis (MESQUITA, 2010).  

Ao compreender que o consumo do álcool durante a gestação pode ser prejudicial ao 

desenvolvimento da criança, que o conhecimento é essencial para evitar possíveis efeitos 

teratogênicos do álcool e que a enfermagem é fundamental nesse contexto, o presente estudo 

traz como problema de pesquisa: qual a associação entre o consumo de álcool durante a 

gestação e as malformações cardíacas congênitas?  

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

O presente estudo apresenta como objeto as malformações cardíacas relacionadas ao 

uso de álcool durante a gestação. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

• Compreender, com base na literatura, como a Síndrome do Alcoolismo Fetal está 

associada às malformações cardíacas congênitas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever as possíveis alterações cardíacas para o feto que é exposto ao álcool. 

• Identificar as principais malformações cardíacas relacionadas à SAF. 

• Relacionar os cuidados de enfermagem e o papel do enfermeiro com os achados na 

revisão de literatura no que se refere ao recém-nascido com malformações cardíacas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Segundo DeVido et al. (2015), o álcool é um agente teratogênico que quando consumido 

na gestação pode ter consequências físicas, psíquicas e cognitivas ao feto que muitas das vezes 

são sutis e não estão bem definidas. No Brasil, o Ministério da Saúde adota a abstenção no 

primeiro trimestre de gestação (BRASIL, 2012a). Porém, não há um consenso na literatura em 

relação a dose de álcool considerada segura durante a gravidez e devido a isso alguns países 

adotaram a abstinência total na gestação (DEVIDO et al., 2015).  

 Ademais, a ingestão de álcool está associada ao fato de ser uma droga acessível entre 

as diferentes classes e por ser de baixo valor aquisitivo (MORAES et al., 2006). O seu consumo 

abusivo gera impactos significativos no âmbito social, além de ser uma droga lícita de 

preocupação para as diversas esferas da sociedade e, em certos países, é uma responsabilidade 

pública (MORAES et al., 2006). 

Faz-se necessário que as consequências da exposição ao álcool pelo feto sejam 

identificadas para um atendimento adequado e direcionado de forma integral à mulher, ao 

recém-nascido e a sua família (BAPTISTA et al., 2017). Diante disso, quando ocorre a 

identificação e o reconhecimento das características das gestantes que estão mais em risco ao 

consumo de álcool, promove-se implementações de ações mais impactantes que visam a 
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prevenção e a redução dos efeitos deletérios a esse consumo, prevenindo essas alterações 

(BAPTISTA et al., 2017). 

A experiência da autora durante um projeto de extensão sobre o mesmo tema permitiu 

observar que as pessoas desconhecem as reais consequências do álcool na gestação. Além disso, 

sempre houve um interesse por parte da autora deste trabalho de buscar mais profundamente o 

assunto, na tentativa de compreender melhor os efeitos teratogênicos do álcool e, assim, 

melhorar as estratégias e tomadas de decisões enquanto futura profissional da saúde.  Por isso, 

houve uma motivação para realizar esse trabalho no intuito de entender essas consequências em 

um órgão específico, que é o coração.  

E assim, poder levar maior conhecimento produzido no meio acadêmico para as pessoas 

nas futuras apresentações do projeto e para o meio científico como um todo, principalmente, 

fomentando a prática da enfermagem baseada em evidências.  Além de contribuir ativamente 

com as equipes de assistência à gestante a fim de minimizar o consumo de etanol durante a 

gravidez e, consequentemente, os riscos do álcool ao desenvolvimento embrionário e fetal.  

Vale ressaltar também que se faz necessário que o estudante da área da saúde tenha um 

conhecimento bem estruturado sobre o assunto em questão, uma vez que desde sua graduação 

ele desempenha um papel importante de promoção da saúde e prevenção de agravos, e após sua 

formação, será um profissional. Diante disso, esse conhecimento faz com que desde o início de 

sua formação, seja possível identificar e intervir adequadamente quando exposto a essas 

condições apresentadas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRICO DO CONSUMO DE ÁLCOOL  

 

O alcoolismo pode ser definido como “dificuldades repetidas relacionadas com álcool 

em pelo menos duas de 11 áreas da vida que se agrupam no mesmo período de 12 meses” 

(SCHUCKIT, 2017, p. 2726). Algumas dessas áreas consistem em dificuldades no 

cumprimento de obrigações de maneira constante devido ao consumo da bebida, o seu uso 

frequente em situações danosas, a tolerância, a abstinência, consumo em grandes volumes ou 

por mais frequência do que a pretensão, entre outros (SCHUCKIT, 2017).   

O etanol tem sido utilizado em ocasiões festivas, celebrações religiosas e comemorações 

ao longo do tempo por homens e mulheres e seu consumo é propagado em praticamente todos 

os lugares do mundo (GRINFELD, 2009). Trata-se de uma droga lícita, que está ligada a 

dependência em pessoas com predisposição, e/ou em depressão e estresse, que fazem seu uso 

intenso e com frequência, além de situações que motivam seu consumo de forma individual 

(GRINFELD, 2009). 

A sensação de bem-estar é referenciada por pessoas que consomem uma pequena 

quantidade de bebidas alcoólicas, e quando há um aumento dessa quantidade, pode ocorrer 

euforia, perda do equilíbrio e coordenação, fala arrastada, perda de consciência, vômitos, 

diminuição da inibição social e em casos bem severos, pode levar a óbito (PHILLIPS, 2014). 

Um outro aspecto, é a associação do etanol, em muitos momentos históricos, com a área da 

saúde, sendo utilizado de alguma forma para tratamento de algumas patologias. Além disso, o 

álcool também muitas das vezes era associado a divindades (PHILLIPS, 2014). 

A produção de álcool realizada por humanos pode ser evidenciada na história por volta 

de 7000 anos antes de Cristo (PHILLIPS, 2014). Porém, acredita-se que o seu consumo era 

realizado bem antes disso, por meio de frutas e bagas que sofriam o processo de fermentação 

realizado por leveduras (PHILLIPS, 2014). Os registros mais antigos encontrados em relação 

ao álcool pertenceram ao período Neolítico, em que os historiadores identificaram evidências 

de cerveja e vinhos, muito provavelmente devido ao começo da produção de objetos de 

cerâmica, como jarros, por esse povo (PHILLIPS, 2014). 

A cerveja era conhecida no Antigo Egito, além de ser um alimento de grande 

importância nessa civilização. Esse fato pode ser comprovado pelas diversas representações e 

pinturas presentes nas tumbas (FARAG et al., 2019). O vinho também fazia parte da cultura 

dessa sociedade. As plantações de videira eram abundantes e tinham como fruto a principal 
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matéria prima para essa bebida, a uva (BOOTH, 2020). A fruta era coletada, armazenada em 

bacias, esmagada e seu produto era drenado por calhas em direção aos potes para fermentação 

e armazenamento, os quais continham rótulos informando o tipo do vinho e o ano (BOOTH, 

2020). Existiam vinhos de diversas qualidades: vinhos para oferendas, impostos, celebrações e 

misturados com especiarias, o que era muito popular (BOOTH, 2020).  

Nas civilizações clássicas o álcool era um importante objeto no comércio tendo bastante 

impacto econômico para o período (CARNEIRO, 2004). Os gregos transportavam em barcos 

grandes quantidades de vinho sendo um importante comércio, enquanto os romanos consumiam 

180 litros ao ano para uma população de um milhão aproximadamente (CARNEIRO, 2004). 

Na idade Média, as relações de amizades e o estabelecimento de relações eram marcadas 

por celebrações com banquetes repletos de comida e bebida (FLANDRlN; MONTANARI, 

2004). As discussões de assuntos importantes também estavam presentes nessas festas e tinham 

como amparo o consumo do álcool para atingir a satisfação (FLANDRlN; MONTANARI, 

2004). Os religiosos consumiam bebidas alcoólicas para selar as relações, com a perspectiva de 

renovação dos laços ou com o objetivo de lembrar dos que já faleceram, e os monges não 

cumpriam penitência se ficassem embriagados desde que não tivessem passado do consumo 

estipulado por seu superior (FLANDRlN; MONTANARI, 2004).  

Na época do Brasil colônia, o álcool estava associado ao sistema de mercantilismo, 

sendo muitas das vezes comercializado de forma clandestina como forma de aquisição de mão 

de obra escrava (CARNEIRO, 2004). No Brasil, esse álcool para escambo era a cachaça, 

enquanto no Caribe era o rum (CARNEIRO, 2004).  

Grinfeld e Mariani Neto (2017) retratam que a relação do álcool com os efeitos danosos 

ao feto já era conhecida desde os tempos bíblicos, com maior incidência de abortos, 

malformações e deficiência intelectual. Por isso, antigas civilizações não permitiam o uso de 

álcool pelas noivas na festa de casamento pelo possível risco para a provável gestação devido 

ao seu consumo (GRINFELD, 2009). 

Diante disso, pode-se notar, portanto, que o álcool sempre esteve presente nos diversos 

momentos da história e em diferentes continentes, lugares e povos, demonstrando tanto o seu 

valor social quanto econômico. Além disso, essa relação álcool e malformações só se confirmou 

por meio do conhecimento científico, mas já estava difundida por meio do senso comum nas 

civilizações antigas, ou seja, não é de hoje que o seu risco é observado, mesmo que 

empiricamente.       
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2.2 METABOLISMO DO ETANOL 

 

A absorção do álcool começa pela boca e esôfago, acontecendo também no estômago, 

intestino delgado e intestino grosso (SCHUCKIT, 2017).  O local de maior absorção consiste 

no intestino delgado em sua parte proximal (SCHUCKIT, 2017). Cerca de 2% a 10% do etanol 

pode ser excretado pelo pulmão, pela transpiração e urina, mas a maior parte de seu conteúdo 

sofre metabolização hepática, transformando-se em um produto denominado acetaldeído 

devido a ação da enzima álcool desidrogenase (ADH) no citosol das células, que posteriormente 

é degradado pela enzima aldeído desidrogenase (ALDH) em acetato e acetilcoenzima A 

(MACKUS et al., 2020; SCHUCKIT, 2017). 

Uma segunda via de metabolização do álcool é chamada de sistema microssomal de 

oxidação do etanol em que corresponde a uma fração menor da oxidação total que ocorre no 

retículo endoplasmático liso (SCHUCKIT, 2017). Além disso, há um terceiro caminho que 

envolve a função da enzima catalase nos peroxissomos do fígado (MACKUS et al., 2020; 

SCHUCKIT, 2017).  

 

2.3 EFEITOS DO CONSUMO DE ÁLCOOL  

 

2.3.1 No organismo  

 

Apesar de seus efeitos benéficos conhecidos para o sistema cardiovascular, em doses 

mínimas, o consumo de etanol pode levar a comorbidades psiquiátricas, pancreatite aguda, 

inflamação de esôfago e estômago, hepatite induzida por álcool, esclerose periventricular, 

câncer, disfunção sexual, dentre outros. Seu efeito agudo pode levar a alterações no Sistema 

Nervoso como amnésia anterógrada, comprometimento da coordenação e julgamento, prejuízo 

no sono, cefaleia e náuseas (SCHUCKIT, 2017). A Neuropatia Periférica é uma consequência 

que pode ser desenvolvida pelo consumo de altas doses de forma crônica (SCHUCKIT, 2017).  

Além disso, a hipoglicemia é um dos efeitos do álcool ligados ao processo de 

metabolização hepática em que há a formação de NADH e NADPH que desregula o processo 

redox das células do fígado, elevando os níveis de lactato e ácido úrico (GOLAN et al., 2014).  

As atuações do álcool nos diversos receptores não são bem descritas, mas sabe-se que ele atua 

essencialmente nos receptores GABAA que estão ligados aos efeitos de diminuição da 

ansiedade, de tolerância, dependência, coordenação motora, autoadministração e o efeito agudo 
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de sedação (GOLAN et al., 2014). Tem atuação também nos receptores glutamato NMDA e 

receptores de canabinóides (GOLAN et al., 2014). 

Quando é necessária uma maior concentração de uma droga para obtenção dos mesmos 

efeitos, temos a chamada tolerância e isso se dá pelo seu consumo frequente (nesse caso o 

álcool) (GOLAN et al., 2014). Já a dependência física é um estado em que há uma necessidade 

da substância pelo organismo, e isso aparece por meio de sintomas físicos de abstinência 

quando não se está em contato com a droga (GOLAN et al., 2014). Essa abstinência ocorre 

devido ao efeito de hiperatividade ocasionada pela diminuição da inibição que ocorre nos 

receptores GABA após uma interrupção brusca do uso do etanol (GOLAN et al., 2014). 

 

2.3.2 Durante a gestação  

 

O álcool e o acetaldeído se difundem facilmente pela barreira placentária devido a sua 

permeabilidade a essas substâncias. Sendo assim, o feto fica exposto às mesmas concentrações 

de álcool presentes no sangue materno. Pelo fato de o fígado fetal estar em desenvolvimento e 

não apresentar a enzima ADH, a concentração da substância na circulação fetal permanecerá 

por mais tempo até que a quantidade presente no sangue da mãe seja inferior e a difusão ocorra 

do feto, devido ao maior gradiente, para o sangue da mãe. Os efeitos dessa exposição podem se 

dar antes ou após o nascimento (BAPTISTA et al., 2017; MELLO et al., 2001). 

Outros trabalhos já haviam relatado a relação do álcool e seus efeitos nocivos ao 

concepto, mas o estudo de Jones et al. (1973) estabelece fortemente essa associação, 

apresentando as principais evidências observadas em 8 crianças de diferentes etnias e com um 

perfil de serem filhos de mães etilistas. Após 5 meses desse primeiro estudo, Jones e Smith 

(1973) apresentam mais 3 casos e estabelecem o termo “Síndrome do Alcoolismo Fetal” pela 

primeira vez, caracterizado por um padrão de efeitos no crescimento, no sistema nervoso central 

e anomalias craniofaciais bem características (microcefalia, fissuras palpebrais curtas, 

hipoplasia do maxilar, dentre outros), evidenciados nos estudos. 

Em 1980, o Fetal Alcohol Study Group of the Research Society on Alcoholism publicou 

um estudo que inclui uma ampla variedade de consequências que o álcool pode gerar no feto, 

sendo a SAF a pior delas, encontrando-se no final de um espectro de efeitos. Eles indicam a 

terminologia “Efeitos do Álcool no Feto (EAF)” (ROSETT, 1980 apud HOYME, 2005). Em 

1995 foi sugerida uma mudança no termo EAF por Aase, Jones e Clarren (1995) que trazem 

em um artigo argumentos que indicam o uso inapropriado do termo e sugerem a sua não 

utilização.  
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Em 1996, o Instituto de Medicina (IOM) (1996) indicou a existência de subfenótipos 

relacionados ao consumo de etanol pela gestante, sendo o mais severo o que expressava a tríade 

de manifestações características da SAF: (1) déficit no crescimento, (2) alterações no Sistema 

Nervoso Central e (3) características faciais típicas e propôs a utilização do termo "Transtorno 

do Espectro Alcoólico Fetal (TEAF)", do inglês Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD).  

Apesar disso, o termo Distúrbios do Espectro de Álcool Fetal (DEAF) é a denominação 

mais apropriada para um espectro maior de condições que a exposição ao álcool pelo concepto 

tem a probabilidade de ocasionar (ALBERRY et al., 2021; JONES et al., 2010; POPOVA et 

al., 2011). E esse conceito engloba todos os diagnósticos apresentados pelo IOM (POPOVA et 

al., 2011). Os efeitos associados ao amplo espectro ainda não estão bem especificados na 

literatura, diferentemente da SAF que possui suas características bem consolidadas (JONES et 

al., 2010).  

No entanto, tem-se associado ao DEAF: anomalias cardíacas; dificuldades visuais, 

auditivas, esqueléticas e anomalias urogenitais (POPOVA et al., 2011). Isso influi a necessidade 

de apoio ao longo da vida, pois quem apresenta DEAF tem a tendência a desenvolver outras 

complicações como problemas com a lei, abandono escolar e do trabalho, saúde mental 

prejudicada, além de poder desenvolver problemas associados ao álcool e drogas (POPOVA et 

al., 2021; POPOVA et al., 2011).  

 

2.4 CUIDADOS AO BINÔMIO MÃE E RECÉM-NASCIDO NO CONTEXTO DO ÁLCOOL 

 

2.4.1 Atenção Pré-Natal  

 

Segundo a portaria 2.436 do Ministério da Saúde, de 21 de setembro de 2017: 

 

 
A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio 

de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as 

equipes assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, 2017, p. 68). 

 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) consiste na porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e, com isso, segue os seus princípios de integralidade, universalidade e equidade; 

e também de suas diretrizes, como alguns de seus exemplos, o cuidado centrado na pessoa, 

longitudinalidade do cuidado e resolutividade (BRASIL, 2017).  
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Dito isso, a APS é o local primordial de acolhimento a essa gestante, onde ela faz o 

acompanhamento pré-natal e estabelece vínculos com a equipe de saúde (BRASIL, 2012a). Os 

profissionais devem realizar uma escuta qualificada e, através desse vínculo construído e toda 

a história pregressa dessa gestante, identificar suas vulnerabilidades, necessidades, entender seu 

contexto de vida, garantindo o cuidado estratégico e continuado (BRASIL, 2012a). Nesse 

sentido, o objetivo do pré-natal é acompanhar a gestação permitindo um desfecho saudável 

tanto para o recém-nascido quanto para a mãe, além de atentar-se em questões psicossociais e 

ações de educação em saúde e prevenção (BRASIL, 2012a).  

Além disso, há vários fatores de risco para a gestação e com isso, torna-se essencial 

dentro do pré-natal e no trabalho de parto a classificação e reclassificação desses riscos 

(BRASIL, 2012a). Os fatores de risco gestacionais podem estar presentes antes da gestação e 

se dividem em: características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis; 

história reprodutiva anterior; condições clínicas preexistentes (BRASIL, 2012b). Podem 

também estar associadas a complicações durante a gestação: exposição indevida ou acidental a 

fatores teratogênicos; doença obstétrica na gravidez atual; intercorrências clínicas (BRASIL, 

2012b).  

O consumo de álcool materno é incluído no item “hábitos de vida – fumo e álcool” na 

seção características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis (BRASIL, 

2012b). Devido a isso, nota-se que o hábito de beber é um fator de risco gestacional e, portanto, 

deve ser identificado pelos profissionais de saúde.  

   A realização de educação em saúde referente ao uso do álcool gestacional se inclui 

dentre as práticas descritas pelo Ministério da Saúde para uma assistência pré-natal efetiva. O 

profissional deve sempre orientar quanto aos perigos desse consumo e a forma de abordagem 

se faz essencial, uma vez que uma abordagem equivocada pode afastar e prejudicar todo o 

processo de mudança de comportamento nas gestantes etilistas (BRASIL, 2012b). 

Paiva et al. (2021), a partir de seus achados, indicam que os enfermeiros sabem pouco 

sobre a SAF durante o pré-natal de mulheres que fazem o uso do álcool nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). Acrescenta-se ainda a dificuldade enfrentada pelos profissionais na 

implementação de estratégias concretas para redução e abolição desse consumo (LIMA et al., 

2015). Isso é preocupante, porque o cuidado preventivo se inicia exatamente com o papel dos 

profissionais de saúde da atenção básica, destacando-se o enfermeiro, antes e durante o pré-

natal, sensibilizando essas mulheres sobre os malefícios e perigos do álcool, além das 

consequências à saúde dessa futura criança.  
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A detecção precoce desse consumo possibilita um desfecho mais positivo, evitando ou 

reduzindo complicações tanto para as mães quanto para os bebês, por meio de estratégias de 

enfrentamento ao consumo de álcool na gravidez (PAIVA et al., 2021).  

Portanto, o enfermeiro carrega consigo uma grande e desafiadora responsabilidade de 

rastrear, discutir os malefícios e minimizar esse uso, coordenando o cuidado adequado à 

gestante e sua família (PETERS et al., 2020). É nesse momento que os questionamentos são 

esclarecidos e as orientações são reforçadas, sendo o pré-natal um espaço de grandes ações 

educativas e um elo na construção de vínculos com os envolvidos (PETERS et al., 2020).  

 

2.4.2 Cuidados após o nascimento  

 

O cuidado ao recém-nascido visa reduzir a mortalidade infantil, promover qualidade de 

vida e minimizar disparidades (BRASIL, 2014). Nesse sentido, as condições de saúde das 

pessoas estão fortemente relacionadas a estratégias de promoção, prevenção e assistência à 

saúde desde o período intrauterino até a vida adulta (BRASIL, 2014).  

Em relação a atuação da enfermagem obstétrica e neonatal após o nascimento do recém-

nascido de mães etilistas, é fundamental ter uma atenção e cuidado direcionada a esse recém-

nascido devido a sua tendência a apresentar crise de abstinência ao álcool e ansiedade mediante 

a isso (REIS et al., 2010).  O conforto também é um fator importante que não deve ser esquecido 

por ele apresentar uma certa fragilidade do sistema nervoso (REIS et al., 2010).   

Vale ressaltar que a abordagem da enfermagem e de qualquer profissional da saúde não 

deve ser pautada em estigmas, julgamentos e preconceitos e sim, baseada no cuidado, 

conhecimento científico e empatia (LUFT et al., 2019). Com esse posicionamento, o 

profissional se aproxima da realidade daquela mãe e recém-nascido facilitando o seu cuidado e 

estabelecendo vínculos (LUFT et al., 2019). Assim, o que Luft et al. (2019) traz em seu trabalho 

a respeito do uso materno de drogas de modo geral se adequa perfeitamente no cuidado à mãe 

etilista e ao seu recém-nascido.  

Outro aspecto de extrema relevância é que os profissionais de saúde devem saber 

identificar precocemente a SAF. Os enfermeiros que atuam na assistência ao recém-nascido 

devem se atentar a isso e, quando o diagnóstico é confirmado, precisam promover a interação 

entre a família, a aceitação da SAF e direcionar a uma melhor qualidade de vida (REIS et al., 

2010).  

A enfermagem está em contato direto na assistência ao recém-nascido exposto ao álcool 

durante o período embrionário. Como anteriormente relatado, a abstinência é uma das 
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consequências observadas devido a supressão do contato com a substância no período pós-natal, 

sendo uma condição desafiadora para a equipe de enfermagem. A avaliação e controle de sinais 

e sintomas dependem de uma observação constante, qualificada e precisa do enfermeiro 

(MAGUIRE, 2014). Outro aspecto necessário no cuidado de enfermagem é a implementação 

de medidas de conforto por meio de intervenções não farmacológicas (MAGUIRE, 2014). 

Assegurar nutrição adequada, reduzir os estímulos presentes no ambiente, evitar 

movimentos bruscos próximos ao recém-nascido devido a sua sensibilidade, estimular a 

melhora da coordenação da sucção e deglutição, proporcionar um ciclo de sono e vigília 

eficientes, utilizar a água morna como estratégia para hipertonicidade muscular e realizar toque 

firme nas áreas de tremor são cuidados que o enfermeiro deve prestar a esse recém-nascido com 

abstinência as drogas (REIS et al., 2010). 

Algumas alternativas de tratamento não farmacológico como aromaterapia, contato pele 

a pele e massagem já foram sinalizadas como possíveis práticas benéficas ao neonato com 

Síndrome da Abstinência Neonatal, porém mais estudos precisam demonstrar essas estratégias 

nessa população (MAGUIRE, 2014).  Diante disso, o enfermeiro precisa estar em constante 

aperfeiçoamento em relação ao conhecimento das evidências que norteiam o cuidado ao recém-

nascido nessas situações de vulnerabilidade envolvendo o álcool (MAGUIRE, 2014).  
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3 METODOLOGIA 

 

Diante dos objetivos propostos e a fim de cumpri-los, optou-se por um caminho 

metodológico que consiste na revisão integrativa de literatura. Segundo Souza, Silva e Carvalho 

(2010) a revisão integrativa é um instrumento que tem como finalidade a síntese do 

conhecimento que já se encontra disponível acerca de um assunto.  

Sendo assim, a revisão abrange diversos propósitos, oferecendo uma maior 

compreensão desse tema, proporcionando uma análise consistente dos conceitos, teorias, 

complexidades e das problemáticas do assunto abordado, sendo essencial no meio científico 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Tendo isso como base, o processo torna-se fundamental 

dentro da enfermagem baseada em evidências, uma vez que norteia a prática desses 

profissionais (WHITTEMORE; KNAFL, 2005).  

Assim, a escolha da revisão integrativa como estratégia neste trabalho foi baseada 

justamente nas ideias que o autor acima enfatiza.  Foi com intuito de buscar o que se tem 

estudado acerca das malformações cardíacas congênitas no contexto da Síndrome do 

Alcoolismo Fetal, analisando esses dados com o propósito de demonstrar as possíveis 

consequências do consumo de álcool na gestação para o coração fetal.  

 Além disso, os outros elementos que compõem esse caminho metodológico são 

referentes à abordagem e a natureza da pesquisa. Neste estudo foi utilizada uma abordagem 

qualitativa e pode ser classificada quanto aos seus objetivos como exploratória. 

A revisão integrativa é realizada por meio de seis fases fundamentais para a sua 

estruturação: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de 

dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão 

integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Todas essas etapas evidenciadas no 

trabalho de Souza, Silva e Carvalho (2010) foram cumpridas e estão descritas nos itens a seguir.   

 

3.1 ELABORAÇÃO DA PERGUNTA NORTEADORA 

 

O grande tema de referência deste trabalho foi a Síndrome do Alcoolismo Fetal (SAF) 

e por meio dele foi formulada uma pergunta que está inserida nesse contexto: qual a associação 

entre o consumo de álcool durante a gestação e as malformações cardíacas congênitas?  

Para isso, utilizou-se a estratégia PICO (acrônimo para patient, intervention, 

comparison, outcomes) para estruturar esta pergunta de pesquisa.  Paciente/População: 
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gestantes; intervenção: consumo de álcool; comparação: o não consumo de álcool e Outcomes 

(desfecho): malformações cardíacas congênitas (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007).  

 

3.2 BUSCA OU AMOSTRAGEM NA LITERATURA 

 

Visando atender os requisitos de busca ou amostragem na literatura (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010), o levantamento das produções científicas ocorreu em outubro de 2020 e 

julho de 2021 por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), do portal Public Medline 

(PubMed) e da plataforma EBSCOhost. Para retratar a associação do álcool com as 

malformações cardíacas e compor esse trabalho de revisão foram escolhidas as seguintes bases 

de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), Scopus, 

Excerpta Medica database (Embase) e Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL).  

Os critérios de inclusão adotados consistiram-se em: estudos no idioma inglês, 

português ou espanhol que foram publicados nos últimos 10 anos (2011-2021). Os critérios de 

exclusão foram: publicações de outra natureza que não consistiam em artigos; artigos de revisão 

narrativa; editoriais; trabalhos duplicados e artigos que não apresentavam relação com a 

temática proposta.  

Após a definição das bases de dados foram escolhidos criteriosamente os seguintes 

descritores para tentar responder à questão de pesquisa: "Alcohol Drinking"; "Heart Defects, 

congenital"; Pregnancy; “Fetal Alcohol Spectrum Disorders”; “Fetal Alcohol Syndrome”. As 

estratégias adotadas para a busca em cada base de dado podem ser visualizadas no quadro 1. 
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Quadro 1:  Estratégia de busca utilizada e o quantitativo de publicações em cada base de dados após a utilização 

dos filtros 

Base de 

dados 

Estratégia de busca N° de 

publicações  

BVS (“Fetal Alcohol Spectrum Disorders” AND "Heart Defects, congenital") OR 

("Alcohol Drinking" AND "Heart Defects, congenital" AND “pregnancy”) 

16 

PubMed (“Fetal Alcohol Spectrum Disorders” AND "Heart Defects, congenital") OR 

("Alcohol Drinking" AND "Heart Defects, congenital" AND “pregnancy”) 

17 

Scopus (“Fetal Alcohol Spectrum Disorders” AND "Heart Defects, congenital") OR 

("Alcohol Drinking" AND "Heart Defects, congenital" AND “pregnancy”) 

 

18 

CINAHL ("Fetal Alcohol Syndrome" AND "Heart Defects, Congenital")  7 

CINAHL (“Alcohol Drinking" AND "Heart Defects, Congenital” AND Pregnancy) 4 

EMBASE (‘fetal alcohol syndrome’ AND ‘congenital heart malformation’) 74 

EMBASE ('drinking behavior' AND ‘congenital heart malformation’ AND pregnancy). 13 

Fonte: Oliveira, 2021 

 

 

Para essa abordagem, o seguinte caminho metodológico foi percorrido, representado por 

meio do fluxograma PRISMA, no intuito de selecionar os artigos que melhor se enquadravam 

com a problemática (figura 1):  
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Figura 1 - Fluxograma PRISMA da seleção de artigos para revisão integrativa sobre malformações cardíacas 

relacionadas ao álcool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Oliveira, 2021 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Souza, Silva e Carvalho (2010) apresentam como terceira etapa a coleta de dados que 

tem o objetivo de extrair as informações relevantes dentro dos artigos selecionados por meio de 

um instrumento. Com isso, para facilitar a coleta de dados e análise dos resultados foi utilizado 

um quadro sinóptico (apêndice 8.1) contendo informações relevantes sobre os artigos e que é 

apresentado de forma mais resumida na seção dos resultados e discussão.  

Estudos identificados: 

BVS (n = 16); 

PubMed (n = 17); 

Scopus (n = 18); 

CINAHL (n = 11); 

EMBASE (n = 87); 

Total: (n = 149) 

Estudos removidos antes da 

triagem: 

Estudos removidos por 

duplicidade (n = 49) 

Estudos triados: 

(n = 100) 
Estudos excluídos após análise 

dos títulos, resumos e tipo de 

documentos 

(n = 81) 
(n = ) 

Artigos avaliados na íntegra para 

a elegibilidade 

(n = 19) 

Artigos incluídos na revisão 

(n = 19) 

Identificação de estudos através de base de dados e registros 

Id
en
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çã

o
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3.4 ANÁLISE CRÍTICA DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

 

A quarta etapa é análise crítica que necessita do pesquisador um rigor e avaliação dos 

significados de cada estudo (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Segundo Mendes, Silveira 

e Galvão (2008, p. 762) “a competência clínica do revisor contribui na avaliação crítica dos 

estudos e auxilia na tomada de decisão para a utilização dos resultados de pesquisas na prática 

clínica.” Com base nesses conceitos, os trabalhos incluídos passaram por todo um processo 

criterioso de análise pela aluna e pelas orientadoras do trabalho que possuem conhecimento 

especializado sobre o tema em questão.  

 

3.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

A quinta etapa é constituída da interpretação dos resultados encontrados. É nesse 

momento que ocorre a discussão juntando toda a análise crítica realizada na etapa anterior com 

os conhecimentos sobre o assunto, além de trazer novos questionamentos (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Todo o resultado obtido foi discutido com base na literatura, 

fazendo comparações e oposições entre os autores na perspectiva de elucidar o problema de 

pesquisa e trazer o que tem mais de atual dentro desse recorte estabelecido do tema central. 

 

3.6 APRESENTAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

E por fim, a sexta etapa consiste na apresentação da revisão/síntese do resultado em que 

o autor sintetiza todas as fases de realização do trabalho e relata quais foram os principais 

achados evidenciados por meio da avaliação crítica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; 

SOUZA et al, 2017). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadro sinóptico referente às malformações e sua associação com o álcool (quadro 2) 

está representado abaixo, contendo informações como título, autores, periódico, fonte e as 

associações evidenciadas nos artigos encontrados. 

 

Quadro 2: Quadro sinóptico com título, autores, periódico, fonte, ano e a associação do álcool e as malformações  

N

° 

Título Autores Periódico Fonte Ano Associação álcool e 

malformações cardíacas 

1 Glutathione Protects 

the Developing Heart 

from Defects and 

Global DNA 

Hypomethylation 

Induced by Prenatal 

Alcohol Exposure. 

Safdar 

Jawaid et 

al. 

Alcoholism:

Clinical And 

Experimenta

l Research  

Embase 2021 Observou-se defeitos 

congênitos, incluindo 

malformações cardíacas 

congênitas semelhantes aos 

identificados em indivíduos 

com TEAF. 

2 Geographical 

variations in maternal 

lifestyles during 

pregnancy associated 

with congenital heart 

defects among live 

births in Shaanxi 

province, 

Northwestern China. 

Yini Liu et 

al.  

Scientific 

Reports 

BVS, 

PubMed, 

Scopus e 

Embase. 

2020 A frequência materna de 

álcool ≥ 1 por semana foi 

significativamente 

relacionada com cardiopatias 

congênitas em cerca de 

24,7% dos participantes. 

3 Parental alcohol 

consumption and the 

risk of congenital 

heart diseases in 

offspring: An updated 

systematic review and 

meta-analysis. 

Senmao 

Zhang et 

al. 

European 

Journal of 

Preventive 

Cardiology 

BVS, 

PubMed 

e Scopus. 

2020 

 

 

 

 

No geral, a exposição ao 

álcool, tanto materna quanto 

paterna, foram associadas ao 

risco de malformações 

cardíacas totais na prole. 

4 Two case reports of 

fetal alcohol 

syndrome: 

broadening into the 

spectrum of cardiac 

disease to personalize 

and to improve 

clinical assessment. 

R. 

Onesimo et 

al.  

 

 

 

 

Italian 

Journal of 

Pediatrics 

CINAHL 2019 

 

 

Foram detectadas alterações 

assintomáticas do ritmo 

cardíaco, sem a presença de 

anomalias estruturais do 

sistema cardiovascular. 

5 PDGFRA gene, 

maternal binge 

drinking and 

obstructive heart 

defects. 

Xinyu 

Tang et al.  

Scientific 

Reports 

PubMed 2018  Acredita-se que o alelo T 

materno rs869978 aumente o 

risco de defeitos cardíacos 

obstrutivos entre mulheres 

que tem o padrão de Beber 

Pesado Episódico (BPE) 

enquanto os genótipos 

neonatais para rs2291591, 

rs2228230, rs15790 e 

rs869978 estão associados a 

um risco reduzido. 

 

      Continua... 
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      Continuação... 

6 Association between 

alcohol consumption 

during pregnancy and 

risks of congenital 

heart defects in 

offspring: meta-

analysis of 

epidemiological 

observational studies. 

Zhongyuan 

Wen et al.  

 

Italian 

Journal of 

Pediatrics 

BVS, 

PubMed 

e Scopus 

2016 Com isso, foi observado uma 

associação nula quanto ao 

consumo de álcool na 

gestação e o risco de defeitos 

cardíacos congênitos, mesmo 

com a análise de diferentes 

trimestres. 

7 Impact of fetal 

alcohol exposure on 

body systems: A 

systematic review. 

Courtney 

Caputo; 

Erin 

Wood; 

Leila 

Jabbour. 

Birth defects 

research. 

Part C, 

Embryo 

today: 

reviews 

Embase 2016 Identificou-se inúmeras 

anomalias nos diferentes 

sistemas e a suas associações 

à SAF. 

 

8 Comorbidity of fetal 

alcohol spectrum 

disorder: a systematic 

review and meta-

analysis. 

 

Svetlana 

Popova et 

al.  

The Lancet Embase 2016 As doenças mais prevalentes 

consistiram em 

malformações congênitas, 

deformidades e anomalias 

cromossômicas, além de 

perturbações mentais e 

comportamentais. 

9 Embryonic Ethanol 

Exposure 

Dysregulates BMP 

and Notch Signaling, 

Leading to Persistent 

Atrio-Ventricular 

Valve Defects in 

Zebrafish. 

Swapnalee 

Sarmah; 

Pooja 

Muralidhar

an; James 

A. Marrs. 

PLoS ONE Scopus 2016 

 

 

 

 

A exposição embrionária ao 

etanol levou a defeitos na 

valvulogênese 

atrioventricular começando 

em torno de 37 horas após a 

fertilização. Houve redução 

dos precursores valvares no 

canal atrioventricular. As 

larvas e os peixes juvenis de 

estágio tardio expostos ao 

etanol durante o 

desenvolvimento 

embrionário tinham valvas 

atrioventriculares com 

defeito. Além disso, a 

sinalização de Bmp no 

coração durante a formação 

da valva foi interrompida, 

exibiram sinalização ativa de 

BMP em todo o ventrículo e 

o álcool também levou a 

localização incorreta das 

células de sinalização Notch 

no endocárdio durante a 

formação da valva 

atrioventricular. Em estágios 

posteriores, esses embriões 

expostos ao etanol exibiram 

atividade reduzida de Wnt/β-

catenina no canal 

atrioventricular. 

 

 

 

      Continua... 
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      Continuação... 

10 Maternal Alcohol 

Consumption before 

and during 

Pregnancy and the 

Risks of Congenital 

Heart Defects in 

Offspring: A 

Systematic Review 

and Meta-analysis. 

Jian Sun et 

al.  

Congenit 

Heart 

Disease 

BVS, 

PubMed 

e Scopus 

2015 Identificaram um risco 

relativo de 1.13 entre as 

gestantes que consomem 

álcool antes ou durante a 

gestação (intervalo de 

confiança de 95%: 0.96, 

1.29), não tendo uma 

associação significativa. 

11 Prenatal Alcohol 

Exposure and 

Congenital Heart 

Defects: A Meta-

Analysis. 

Jiaomei 

Yang et al.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLoS ONE BVS, 

PubMed 

e Scopus 

2015 Não foi associado o consumo 

de álcool pré-natal com as 

cardiopatias congênitas de 

forma geral. Porém, esse 

consumo foi levemente 

significante quando 

associado a defeitos 

conotruncais e 

estatisticamente significante 

relacionado a dextro-

transposição das grandes 

artérias. O BPE e o beber 

pesado no período pré-natal 

tem forte associação com 

malformações cardíacas 

congênitas em geral e o 

consumo moderado teve uma 

modesta associação com os 

defeitos conotruncais. 

12 Maternal 

periconceptional 

alcohol consumption 

and congenital heart 

defects. 

Yong Zhu 

et al. 

Birth Defects 

Research 

Part A 

BVS, 

PubMed, 

Scopus e 

Embase 

2015 Foram observados riscos 

aumentados, porém, 

levemente significativo, para 

tetralogia de Fallot em cada 

medida de álcool examinada 

e obstrução da via de saída do 

ventrículo direito e 

heterotaxia com 

malformações cardíacas 

congênitas em relação ao 

consumo de bebidas 

destiladas. 

13 Alcohol exposure 

increases the 

expression of cardiac 

transcription factors 

through ERK1/2-

mediated histone3 

hyperacetylation in 

H9c2 cells. 

 

 

Wenqun 

Gao et al.  

Biochemical 

and 

Biophysical 

Research 

Communicat

ions 

BVS, 

PubMed, 

Scopus 

2015 A análise mostrou que o 

álcool aumentou 

significativamente os níveis 

de ERK1/2 fosforilado e 

induziu a hiperacetilação da 

histona3, que foram ambos 

efetivamente prevenidas com 

o U0126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Continua... 
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      Continuação... 

14 Associated 

noncardiac 

congenital anomalies 

among cases with 

congenital heart 

defects. 

Claude 

Stoll et al.  

European 

Journal of 

Medical 

Genetics 

Embase 2015 Houve 354 (8,8%) casos com 

anormalidades 

cromossômicas e 99 (2,5%) 

condições dismórficas 

reconhecidas não 

cromossômicas dentre os 

4005 bebês do grupo caso 

com malformações 

cardíacas. As condições 

dismórficas reconhecidas 

foram registradas incluindo 

Síndrome de Noonan, 

Síndrome do Álcool Fetal e 

displasias esqueléticas. 602 

(15,0%) dos casos 

apresentavam anomalias 

congênitas múltiplas não 

sindrômicas e não 

cromossômicas. 

15 Alcohol Consumption 

During Gestation 

Causes Histone3 

Lysine9 

Hyperacetylation and 

an Alternation of 

Expression of Heart 

Development-Related 

Genes in Mice. 

Bo Pan et 

al.  

Alcoholism: 

Clinical and 

Experimenta

l Research 

CINAHL 2014 

 

 

 

 

Observou-se anormalidades 

do coração embrionário no 

dia 17.5. O nível de 

acetilação do H3K9 atingiu o 

pico em E17.5 e diminuiu 

acentuadamente para um 

nível baixo no nascimento e 

manteve-se em um nível 

baixo posteriormente. A 

exposição ao álcool 

aumentou a acetilação de 

H3K9 e a expressão de Gata4 

nos corações embrionários. 

No dia embrionário 17,5, as 

atividades de histona 

acetiltransferase dos 

corações embrionários 

aumentaram 

significativamente. 

16 Exploring the 

potential to use data 

linkage for 

investigating the 

relationship between 

birth defects and 

prenatal alcohol 

exposure. 

 

 

 

 

 

Colleen M. 

O’Leary et 

al.  

Birth Defects 

Research 

Part A - 

Clinical and 

Molecular 

Teratology 

Embase 2013 Houve uma associação 

estatisticamente significativa 

entre os diagnósticos 

relacionados ao consumo 

materno de álcool registrados 

durante a gravidez e defeitos 

congênitos relacionados ao 

álcool com uma fração 

atribuível de 0,57%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Continua... 
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      Continuação... 

17 Complex cardiac 

defects after ethanol 

exposure during 

discrete cardiogenic 

events in zebrafish: 

prevention with folic 

acid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swapnalee 

Sarmah; 

James A. 

Marrs. 

Development

al Dynamics 

Scopus 2013 Os embriões de peixe-zebra 

mostraram que o etanol 

interrompe diferentes redes 

reguladoras cardíacas e 

perturba várias etapas da 

cardiogênese. A exposição 

compreendendo a 

gastrulação até a fusão da 

linha média do precursor do 

miocárdio ou durante os 

estágios do padrão cardíaco 

produziu um dobramento 

cardíaco aberrante e coxins 

endocárdicos defeituosos. A 

exposição contínua durante 

toda a cardiogênese produziu 

defeitos cardíacos 

complexos, levando a lesões 

graves no miocárdio, 

endocárdio e dos coxins 

endocárdicos. 

18 Ethanol exposure 

alters early cardiac 

function in the 

looping heart: A 

mechanism for 

congenital heart 

defects? 

 

Ganga 

Karunamu

ni et al.  

American 

Journal of 

Physiology: 

Heart and 

Circulatory 

Physiology 

Embase 2013 Os resultados indicaram que 

embriões expostos ao etanol 

desenvolveram defeitos no 

septo e nas valvas em estágio 

tardio. Nos estágios iniciais, 

eles exibiram aumento do 

fluxo regurgitante e 

desenvolveram coxins átrio-

ventriculares menores, em 

comparação com os 

controles. Os embriões 

também exibiram flexão 

anormal do corpo. 

19 Maternal alcohol 

drinking pattern 

during pregnancy and 

the risk for an 

offspring with an 

isolated congenital 

heart defect and in 

particular a 

Ventricular Septal 

Defect or an Atrial 

Septal Defect. 

Katrine 

Strandberg

‐Larsen et 

al.  

Birth defects 

research. 

Part A, 

Clinical and 

molecular 

teratology 

PubMed 

e Embase 

2011 As mulheres que ingerem por 

semana ½ ‐ 1½ de bebidas 

com álcool tiveram índices 

de prevalência ajustadas de 

parto de uma criança com 

defeito do septo ventricular 

de 1,22. Quando o consumo é 

de 2 bebidas por semana o 

índice foi de 1,38; e para 3 

bebidas ou mais, o índice é de 

1,10. 

Fonte: Oliveira, 2021  

 

Foram 19 estudos que atenderam os critérios estabelecidos a respeito do consumo de 

álcool gestacional e sua associação com as cardiopatias congênitas. Conforme apresentado na 

figura 2, esses estudos pertencem a um intervalo temporal de 10 anos, com mais publicações 

no ano de 2015 (5/19), seguido do ano de 2016 (4/19), 2013 (3/19) e 2020 (2/19) 

respectivamente. Os anos de 2021, 2019, 2018, 2014 e 2011 totalizaram 1 publicação cada, 
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enquanto os anos de 2012 e 2017 não apresentaram publicações dentre os 19 artigos escolhidos 

dessa temática.  

 

Figura 2 – Número de publicações ao longo dos anos dos artigos selecionados 

 

Fonte: Oliveira, 2021 

 

Em relação as bases de dados, 8 artigos dos selecionados foram encontrados em mais 

de uma base. Conforme a figura 3, a Medline por meio do acesso a PubMed, Scopus e Embase 

foram as que lideraram contendo em cada 9 dos artigos selecionados para a revisão. A Medline 

via BVS possuía 7 artigos e a CINAHL via EBSCOhost continha 2 dos artigos selecionados. 

Vale ressaltar que todas as publicações se apresentavam no idioma inglês.  

Além disso, os estudos enfatizavam: o papel do álcool no coração analisando essa 

associação, suas possíveis malformações relacionadas e suas proporções; a avaliação da 

quantidade de álcool e período gestacional com os defeitos cardíacos; a prevalência de 

comorbidades em indivíduos com SAF e a relação da exposição do etanol com a sinalização e 

expressão genética relacionadas a cardiogênese.  

Uma limitação deste estudo consistiu na necessidade de selecionar trabalhos que 

abordassem o consumo periconcepcional do álcool, o que atende em partes os objetivos 

propostos, pois esse período é compreendido como o consumo de álcool pela mãe antes de 

engravidar e durante o primeiro trimestre (BAARDMAN et al., 2012).  
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Avaliou-se a importância desses trabalhos nessa revisão, uma vez que inclui o período 

crítico da embriogênese. A formação cardiovascular cujo desenvolvimento é o primeiro a 

ocorrer dentre os sistemas mais importantes, inicia-se no meio da terceira semana do 

desenvolvimento (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2013).   

 

Figura 3: Distribuição dos artigos selecionados por base de dados antes da retirada das duplicatas 

 

 Fonte: Oliveira, 2021 

A partir desse estudo, percebeu-se que não há muitos trabalhos que abordem as 

malformações cardíacas associadas ao consumo de álcool gestacional, ou seja, é um tema ainda 

pouco discutido. O fato de todos os artigos selecionados se apresentarem apenas no idioma 

inglês, não sendo encontrados artigos em espanhol e português, corrobora da mesma forma para 

esse achado. Foi necessário aumentar o recorte temporal da pesquisa de 5 para 10 anos devido 

a essa dificuldade de encontrar trabalhos com essa temática. 

Além disso, uma grande parte dos artigos encontrados consistiam em estudos 

experimentais em animais. Com isso, foi decidido que esses artigos seriam incluídos nessa 

revisão, uma vez que os modelos utilizados são importantes para compreensão desse fenômeno 

complexo em humanos, sendo conveniente para estabelecer essa relação entre o consumo de 

álcool na gestação e malformações cardíacas.  Cabe ressaltar que toda pesquisa envolvendo 

gestantes é complexa por não se tratar de um indivíduo somente, em especial, quando envolve 

o consumo de substância com efeito sabidamente teratogênico, como o álcool. 
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Conforme a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 que aprova as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, deve-se:  

 

[...] levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em 

mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências 

sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a 

lactação e o recém-nascido [...] (BRASIL, 2012c, p. 59).  

 

A complexidade da pesquisa e a especificidade da avaliação do efeito do etanol sobre o 

desenvolvimento de um órgão-alvo específico podem justificar o baixo quantitativo de 

trabalhos encontrados.  

Ponderar os riscos e benefícios é uma tarefa complicada diante das fisiologias singulares 

da mãe e do feto. Sabe-se que, nesse caso do binômio, em alguns momentos a pesquisa pode 

gerar benefícios apenas para um, podendo ser efetivamente danoso ao outro (KRUBINER et 

al., 2016). Os potenciais riscos da exposição e as evidencias ainda sendo construídas geram um 

sentimento de preocupação em todos os envolvidos (KRUBINER et al., 2016).  

Como modelo experimental o peixe-zebra (Danio rerio) é muito utilizado em pesquisas 

devido a suas múltiplas vantagens como, por exemplo, suas características fisiológicas, 

fertilização em um curto espaço de tempo, desenvolvimento rápido e externo, além de sua 

facilidade de se manipular geneticamente (STEWART et al., 2014). Sendo assim, esse modelo 

torna-se viável para investigar os efeitos do álcool sobre as diferentes gerações (PINHEIRO-

DA-SILVA; LUCHIARI, 2021; STEWART et al., 2014).  

Tang et al. (2018) abordaram a interação entre as variantes da família do gene PDGF e 

a exposição periconcepcional de álcool com o risco de defeitos cardíacos obstrutivos.  No 

estudo, em um primeiro momento, os autores não obtiveram dados significantes apenas no 

comportamento de Beber Pesado Episódico (BPE) com o risco de defeitos cardíacos obstrutivos 

(TANG et al., 2018). Porém, em seus achados levando em consideração o aspecto genético, os 

autores indicaram que a variante do genótipo materno do gene PDGFRA (rs869978) foi 

associado com esse risco por meio da interação com o comportamento de BPE materno em um 

nível de significância nominal. Todos esses resultados foram comparados ao comportamento 

de não BPE e ao não consumo de bebidas alcoólicas pelas mães (TANG et al., 2018).  

Os genótipos infantis de quatro variantes (rs2291591, rs2228230, rs1547904 e 

rs869978) no gene PDGFRA também interagiram com o álcool. Foi encontrada uma associação 

com o risco reduzido de defeitos cardíacos obstrutivos por meio de uma interação BPE materno 

em um nível de significância nominal (TANG et al., 2018).  
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O estudo de Tang et al. (2018), ao não considerar os aspectos genéticos, obteve um 

resultado semelhante a metanálise de Wen et al. (2016), Sun et al. (2015) e Yang et al. (2015) 

não estabelecendo significativamente a relação do consumo de álcool materno e as 

malformações cardíacas congênitas. Porém, os próprios autores (TANG et al., 2018) trazem 

que isso pode talvez ser justificado quando não levam em consideração a interação etanol-gene. 

Assim como Karunamuni et al. (2014), Sun et al. (2015), Wen et al. (2016) e Zhang et al. (2020) 

que citam em suas discussões estudos da interação do álcool com a via de sinalização da Wnt/β-

catenina, relatando essa associação ao possível prejuízo genético e na cardiogênese.   

Sendo assim, esses estudos trazem argumentos plausíveis para esses resultados de não 

associação, relacionando a interação do álcool com outros mecanismos que precisam ser mais 

bem explorados. 

Além disso, Wen et al. (2016) afirmam que apesar do estudo apresentar vários pontos 

fortes, acredita-se que doses menores de álcool podem influenciar pouco no aumento do risco 

de malformações cardíacas congênitas, além do estudo apresentar dificuldades de ajuste nos 

fatores de confusão como o tabagismo, etnia, escolaridade e idade materna.  

Essa abordagem da influência do álcool na sinalização Wnt/β-catenina que Karunamuni 

et al. (2014), Sun et al. (2015), Wen et al. (2016) e Zhang et al. (2020) apresentam brevemente 

nas suas discussões, corrobora com os achados de Sarmah; Muralidharan e Marrs (2016) que 

trazem exatamente a redução da atividade dessa via de sinalização durante a diferenciação do 

canal atrioventricular em peixe-zebras quando expostos ao álcool na fase inicial da 

cardiogênese. Além disso, foram identificados da mesma forma uma redução de outras redes 

sinalizadoras importantes como a Bmp e Notch, levando a uma valva defeituosa (SARMAH; 

MURALIDHARAN; MARRS, 2016).  

A via da ERK1/2 também demonstrou estar associada às malformações cardíacas 

congênitas devido ao abuso de álcool (GAO et al., 2015).  Ao utilizar a linhagem de células 

H9c2 derivadas do coração de rato embrionário, Gao et al. (2015) demonstraram um gradual 

aumento dos fatores de transcrição cardíacos GATA4 e MEF2c, chegando ao pico em 24 horas 

da exposição. Esses fatores são a chave para a regulação da expressão genética que acontece 

nas células do miocárdio (KHOLI; AHUJA; RANI, 2011). 

Acrescenta-se ainda que o tratamento com álcool das células H9c2 gerou um aumento 

da fosforilação da ERK1/2 sendo esta ativação dependente da concentração alcoólica (GAO et 

al., 2015). O nível de acetilação da histona3 também foi significativamente aumentado com 

essa exposição (GAO et al., 2015). 
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A acetilação das histonas tem como papel principal a regulação da remodelação da 

cromatina e a transcrição do DNA, ou seja, é essencial para regular a expressão gênica e devido 

a isso, está ligada a maturação e a diferenciação de alguns órgãos, como o coração (YANG; 

ZHANG; REN, 2020). Sua hiperacetilação dissolve a eucromatina e torna a transcrição mais 

ativa (YANG; ZHANG; REN, 2020). Cabe ressaltar que os níveis alterados de acetilação 

podem levar  a defeitos no desenvolvimento do coração durante a embriogênese (WU et al., 

2021; YANG; ZHANG; REN, 2020). 

 Outro aspecto importante consiste na associação do álcool com o composto U0126 que 

provocou diminuição da ativação da via ERK1/2, da expressão de GATA4 e MEF2c e o 

aumento da acetilação da histona3 perto das regiões promotoras de GATA4 e MEF2c, todas 

estas provocadas pela indução ao álcool (GAO et al., 2015). Níveis basais de GATA4 também 

foram atenuados com o uso do U0126, mas não em relação a MEF2c (GAO et al., 2015).  

Logo, Gao et al. (2015) com os seus achados sugerem que o álcool pode promover a 

hiperacetilação da histona3, resultando em um aumento da expressão dos fatores de transcrição 

GATA4 e MEF2c por meio da via de sinalização ERK1/2. 

O aumento da expressão de GATA4 e MEF2c e a hiperacetilação da histona3 foram 

identificados por Pan et al. (2014) bem como acima descrito pelos autores Gao et al. (2015). 

Porém, Pan et al. (2014) ainda evidenciaram o aumento de Nkx2.5 e da atividade da HAT 

(Histona acetiltransferase) no qual pode estar associada a hiperacetilação da lisina9 da histona3 

(H3K9). Todos esses mecanismos são evidenciados pelos autores como possíveis precursores 

dos distúrbios cardíacos relacionados ao consumo de álcool na gestação (GAO et al., 2015; 

PAN et al., 2014). 

Sarmah e Marrs (2013), ao tratarem embriões de peixe-zebra durante a especificação 

cardíaca, perceberam que ocorreu um atraso no desenvolvimento desses embriões e na 

formação do cone cardíaco. Ademais, constatou-se um aumento de forma significativa na 

expressão gênica de gata5 e hand2, quinze horas após a fertilização. Esses fatores são 

importantes para a formação do coração.  

Ao avaliarem 15,5 horas após a fertilização dos embriões de peixe-zebra que foram 

expostos ao etanol durante a especificação cardíaca, observaram que houve uma expansão 

moderada dos domínios de expressão do gene de indução miocárdica fgf8a e dos fatores de 

transcrição cardiogênica nkx2.5 e gata5 na região do mesoderma da placa lateral anterior 

(SARMAH; MARRS, 2013). Apesar desses fatos, não foram identificados defeitos cardíacos a 

longo prazo nesses embriões durante essa etapa de exposição ao etanol (SARMAH; MARRS, 

2013).  
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Portanto, nota-se que as malformações cardíacas podem estar relacionadas não só com 

a desregulação de fatores genéticos, mas também com o desequilíbrio de fatores epigenéticos. 

Diante disso, esses resultados mais uma vez indicam o quanto o estudo desse fenômeno é 

desafiador, uma vez que podem envolver diferentes processos durante a formação do órgão e 

resultar na perturbação da homeostase.  

Ademais, o nível de abortamento dos camundongos devido à exposição alcoólica foi de 

cerca de 15% em relação ao total que sofreram a intervenção (6/40) (PAN et al., 2014). O exame 

histológico realizado revelou anormalidades nos camundongos do grupo intervenção. A parede 

ventricular e a camada muscular no septo ventricular se apresentaram mais finas do que as do 

grupo controle. Outra alteração identificada foi o aumento significativo das câmaras dos dois 

ventrículos (PAN et al., 2014). Vale destacar que esse estudo de Pan et al. (2014) envolveu não 

apenas corações de ratos embrionários, mas também avaliações do coração após o nascimento, 

nos dias 1 e 7.  

Esse resultado é consistente e reafirmado em outro estudo experimental, porém, 

utilizando embriões de aves, que demonstrou a exposição ao etanol relacionada ao 

desenvolvimento de malformações cardíacas congênitas associadas à SAF, apresentando 

também parede ventricular e septos interventriculares mais finos em estágios mais tardios da 

formação do coração (KARUNAMUNI et al., 2014).  Nesse modelo experimental, a introdução 

ao álcool ocorreu durante o estágio da gastrulação (KARUNAMUNI et al., 2014).   

Além disso, foram demonstrados pelos autores valvas atrioventriculares menores e 

valvas aórticas malformadas. Durante a observação dos estados iniciais, 49% dos embriões que 

receberam a injeção de álcool desenvolveram uma anormalidade na flexão embrionária e 

apresentavam um corpo em formato de S (KARUNAMUNI et al., 2014). Aproximadamente 

13% possuíam uma torção ainda mais considerável, sendo esses os que desenvolveram os 

menores coxins cardíacos. Outros fatores identificados durante o Doppler foram: níveis maiores 

de fluxo retrógrado e alteração do traçado, podendo indicar formação anormal dos coxins 

atrioventriculares (KARUNAMUNI et al., 2014). 

De acordo com Jawaid et al. (2021), os embriões de codorna que foram expostos ao 

etanol tinham uma sobrevivência significativamente menor e números mais altos de defeitos 

brutos e malformações cardíacas (p < 0,001). Exames de imagem realizados nos embriões 

durante o dia 8 do desenvolvimento que foram injetados com uma única dose de etanol (40 μL 

50%) durante a gastrulação, apresentaram malformações cardíacas congênitas, com números 

significativos de defeitos associados a anomalias valvares e septais (JAWAID et al., 2021).  
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As seguintes malformações foram identificadas pelos autores da pesquisa: hipoplasia do 

ventrículo direito, não compactação do ventrículo esquerdo, dupla via de saída do ventrículo 

direito, folhetos das valvas atrioventriculares esquerdas anormais, grande defeito do septo 

ventricular, ventrículo esquerdo hipoplásico, defeito conotruncal, defeitos do canal 

atrioventricular, via de saída do ventrículo esquerdo e direito anormais, síndrome da hipoplasia 

do coração esquerdo, dilatação do ventrículo esquerdo, hipertrofia do ventrículo direito e 

esquerdo. Outro ponto importante é que a metilação global foi significativamente diminuída 

pela exposição ao etanol (JAWAID et al., 2021). 

Embriões de peixe zebra expostos ao álcool durante todos os estágios da cardiogênese, 

tiveram alterações graves na estrutura do miocárdio, do endocárdio e na formação dos coxins 

endocárdicos, apresentando fenótipos mais graves com o aumento da dose de etanol no estudo 

de Sarmah e Marrs (2013).  

Nessa perspectiva, as alterações decorrentes do consumo crônico de álcool foram: 

endocárdio disforme, com revestimento similar a camada miocárdica; câmaras miocárdicas 

deformadas e menores com um canal atrioventricular mais largo; parede ventricular irregular; 

ventrículo duplo lobulado, cárdia bífida e redução dos cardiomiócitos ventriculares, agravando-

se à medida que a dose aumenta e com um padrão de desorganização, com diferentes formas e 

tamanhos (SARMAH; MARRS, 2013). Foram identificados também edema pericárdio e 

dobramento cardíaco reduzido a 48 horas após a fertilização, sendo observados novamente no 

estudo subsequente desses autores (SARMAH; MARRS, 2013; SARMAH; 

MURALIDHARAN; MARRS, 2016).  

No que concerne a formação das valvas atrioventriculares, o tratamento precoce com 

álcool interrompeu a morfogênese, promovendo defeitos na prole dos peixes-zebra.  No canal 

atrioventricular, as células apresentavam-se menos compactadas, com uma desorganização 

próxima ao limite atrioventricular ou um padrão de células em fileiras (SARMAH; 

MURALIDHARAN; MARRS, 2016). Uma maior dose de etanol foi associada a alterações de 

função cardíaca, como batimentos cardíacos aumentados no grupo exposto. Defeitos estruturais 

persistentes nas valvas atrioventriculares também foram visualizados em larvas e peixes juvenis 

(SARMAH; MURALIDHARAN; MARRS, 2016).  

Além disso, o álcool acarretou células precursoras de coxins em região de ventrículo, 

sendo que a sua posição fisiológica seria no canal atrioventricular. Essas células apresentam 

marcadores típicos de coxins endocárdicos, como um aumento de F-actina e Alcama 

(SARMAH; MURALIDHARAN; MARRS, 2016). Geralmente, as células dos coxins 
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apresentam um formato de cubo, o que foi percebido em menor quantidade no grupo caso 

(SARMAH; MURALIDHARAN; MARRS, 2016).  

Outro resultado evidenciado foi que o grupo intervenção obteve poucas ou nenhuma 

célula com F-actina positiva no limite atrioventricular com a exposição precoce ao álcool. O 

ventrículo apresentou forte expressão de bmp4 e F-actina positivas, o que não é apresentado em 

situações sem o contexto do composto teratogênico no desenvolvimento cardíaco de peixes-

zebra (SARMAH; MARRS, 2013; SARMAH; MURALIDHARAN; MARRS, 2016).  

Segundo a metanálise de Popova et al. (2016), as condições de doença identificadas 

pertencentes a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) que ocorreram em indivíduos 

com síndrome do álcool fetal foram: ventrículo direito com dupla via de saída (≅ 2%), 

comunicação interventricular (≅ 15%), comunicação interatrial (≅ 14%), comunicação 

atrioventricular (≅ 6,00%), tetralogia de Fallot (≅ 5,00%), dextrocardia (≅ 0,90%), estenose 

pulmonar infundibular (≅ 3,60%), permeabilidade do canal arterial (≅ 0,90%), coarctação da 

aorta (≅ 0,90%), atresia da artéria pulmonar (0,90%), estenose da artéria pulmonar (≅ 0,90%), 

outras malformações congênitas da artéria pulmonar (≅ 0,90%), persistência da veia cava 

superior esquerda (≅ 0,90%), outras malformações congênitas especificadas do coração (≅ 

24,50%) e malformação não especificada do coração (lesão cardíaca – 40,50% e doença 

cardíaca congênita – 14,50%).  

Em outra metanálise, a cardiopatia congênita que obteve significância relacionada ao 

consumo de álcool materno periconcepcional foi a tetralogia de Fallot (ZHANG et al., 2020). 

O restante das cardiopatias avaliadas como a dextro-transposição das grandes artérias, defeito 

do septo ventricular, defeito do septo atrioventricular, defeito do septo atrial e estenose da valva 

pulmonar não obtiveram significância estatística devido ao número limitado de trabalhos que 

abordassem cardiopatias congênitas específicas (ZHANG et al., 2020). 

Dois estudos com metanálise realizados no mesmo ano (SUN et al., 2015; YANG et al., 

2015) e o estudo de Wen et al. (2016) chegaram à conclusão de que não houve associação entre 

a ingestão de álcool pela mãe e o risco associado ao desenvolvimento de cardiopatias 

congênitas. Trata-se de três artigos que apresentam alto nível de evidência devido ao tipo de 

estudo e método estatístico empregado. Porém, na metanálise de Zhang et al. (2020), os 

resultados são conflitantes, sendo a exposição fetal ao álcool significativamente associada a 

essas cardiopatias. 

Um dos motivos para essa divergência de resultados pode ser atribuído ao maior 

quantitativo de evidências científicas e o tamanho das amostras no estudo mais atual, dando 

maior confiabilidade e precisão nos dados fornecidos (ZHANG et al., 2020). A amostra de 



44 
 

 

Zhang et al. (2020) foi de 55, enquanto as de Wen et al. (2016) e Sun et al. (2015) foram de 

apenas 23 cada e a de Yang et al. (2015) foi de 20 estudos elegíveis. Vale ressaltar que há uma 

diferença temporal de 3/4 anos entre os trabalhos de Sun et al. (2015), Wen et al. (2016), Yang 

et al. (2015) e o de Zhang et al. (2020), o que corrobora para essa discrepância numérica. 

Um diferencial utilizado por Zhang et al. (2020), que se trata de uma contribuição 

importante, foi o estabelecimento da relação dose-resposta. O risco de desenvolvimento de 

cardiopatias congênitas no feto foi aumentado significativamente com a elevação no consumo 

do álcool pelos pais (ZHANG et al., 2020). Em relação ao consumo periconcepcional pela mãe, 

quando foi maior que 116 gramas ao dia, o risco de cardiopatia aumentou 42% (razão de 

chances: 1,42; intervalo de confiança 95%: 1,07-1,88). Porém, uma das limitações desse estudo 

foi a heterogeneidade das populações (ZHANG et al., 2020).  

Zhang et al. (2020), da mesma forma, analisaram os riscos de se desenvolver 

cardiopatias específicas com a exposição periconcepcional materna. Porém, não foram 

encontrados dados significantes para as malformações investigadas, exceto para tetralogia de 

Fallot, com 1,20 de razão de chance (intervalo de confiança: 1,08–1,33; P = 0.0007) (ZHANG 

et al., 2020).    

Uma revisão sistemática que aborda o impacto aos órgãos da exposição fetal ao álcool, 

trouxe um dos resultados da metanálise de Yang et al. (2015), em que o consumo materno de 

álcool estava relacionado com subtipos dos defeitos conotruncais. As mães que consumiram 

álcool durante a gestação tiveram 1,64 mais chances de terem um bebê com d-Transposição de 

Grandes Artérias (dextroposicionada), em que ocorre uma troca de posição entre a artéria aorta 

e as artérias pulmonares (CAPUTO; WOOD; JABBOUR, 2016; YANG et al., 2015).   

Outro resultado demonstrado por Yang et al. (2015) foi que diante do comportamento 

de consumo pré-natal pesado do álcool (≥ 24 g por dia) e o BPE (≥ 48 g por dia em uma ou 

mais ocasiões), houve uma forte associação com os defeitos cardíacos congênitos gerais 

apresentando razão de chances de 3,76 e 2,49 respectivamente.  

Stoll et al. (2015) trazem como resultado, por meio de um sistema de vigilância de 

anomalias congênitas com recorte temporal de 26 anos, que dentre os 4005 bebês identificados 

com malformações cardíacas congênitas, 2950 (73,6%) possuíam diagnóstico de malformações 

cardíacas congênitas isoladas, ou seja, sem associação com outras anomalias congênitas, 

enquanto 1.055 (26,3%) possuíam essa associação.  

Dentre esses 1055 casos, 354 (8,8%) eram caracterizados como anomalias 

cromossômicas, 99 (2,5%) eram condições não cromossômicas reconhecíveis e 602 (15,0%) 

apresentavam malformações múltiplas sem uma condição reconhecida (STOLL et al., 2015). 
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Em relação aos casos com condições não cromossômicas reconhecíveis,  a SAF representava 

7% (n = 7) (STOLL et al., 2015).   

Além disso, as seguintes malformações cardíacas foram relatadas relacionadas às 

anomalias não cromossômicas: defeito do septo ventricular (n=23), defeito do septo atrial 

(n=8), transposição das grandes artérias (n=4), tetralogia de Fallot (n=2), defeito do septo 

atrioventricular (n=2), coarctação da aorta (n=8), estenose aórtica e atresia (n=4), coração 

esquerdo hipoplásico (n=8), estenose pulmonar e atresia (n=1), atresia tricúspide (n=1), 

ventrículo único (n=4), associação de mais de uma anomalia (n=12) e outras (n=22) (STOLL 

et al., 2015). Porém, necessita-se salientar que esses subtipos incluem malformações 

relacionadas à outras síndromes não cromossômicas, não apenas à SAF. Sendo assim, a partir 

desse estudo não se pode confirmar que todos esses subtipos estão associados à SAF.  

Em uma pesquisa epidemiológica realizada na região de Shaanxi, noroeste da China, 

com 29098 bebês vivos nascidos entre 2010-2013, o consumo materno de álcool durante a 

gravidez foi elencado como um possível e importante fator de risco para malformações 

cardíacas congênitas, especialmente no norte de Shaanxi (LIU et al., 2020). O modelo de 

regressão espacial realizado revelou uma associação positiva entre a história materna de 

ingestão de álcool (≥ 1 por semana) e o risco das malformações do coração durante o 

desenvolvimento fetal para 24,7% das mães que residem no norte de Shaanxi (p < 0,05 e razão 

de possibilidades variando de 0,738 para a parte central de Shaanxi e de 1,198 no norte de 

Shaanxi) (LIU et al., 2020). 

 Porém, o maior índice de ingestão de álcool na gravidez foi identificado no sul de 

Shaanxi (3,0%) enquanto a região central de Shaanxi apresentava 1,0% e o norte de Shaanxi 

0,5% desse consumo (LIU et al., 2020). Vale ressaltar, contudo, que esses índices são baseados 

em informações autorrelatadas, por isso pode haver dados subidentificados e dificuldade de 

memória das entrevistadas, devido ao fator temporal entre o relato e a gravidez, que podem 

contribuir para vieses no estudo (LIU et al., 2020).  

Uma coorte realizada na Dinamarca entre os anos de 1996 e 2002, da mesma forma que 

Liu et al. (2020), justifica que a qualidade dos dados dos autorrelatos pode estar relacionada a 

limitações de pesquisa, assim como o viés de memória (STRANDBERG-LARSEN et al., 

2011). Esse estudo avaliou a possível associação da ingestão materna de álcool na gestação, 

incluindo o BPE e o risco de nascer uma criança com defeito cardíaco congênito isolado (sem 

defeitos extracardíacos associados). No entanto, diferentemente do que encontrado no estudo 

no norte de Shaanxi – China (LIU et al., 2020), o resultado indicou que não houve essa 
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associação, incluindo as formas isoladas de defeitos septais atriais e ventriculares 

(STRANDBERG-LARSEN et al., 2011).  

Outras limitações apresentadas pelos autores foram relacionadas à coleta de dados 

baseada em registro, além de não haver informações sobre os defeitos septais ventriculares 

menores, que se fecharam sem a necessidade de cirurgia, como também a gravidade desses 

defeitos septais e se foram corrigidos após o nascimento (STRANDBERG-LARSEN et al., 

2011). O fato de ser uma pesquisa baseada em nascidos vivos, também excluiu possíveis 

cardiopatias que podem ser associadas ao abortamento, podendo terem sido identificadas nos 

natimortos (STRANDBERG-LARSEN et al., 2011). 

 Zhu et al. (2015), da mesma forma, não observaram nesse estudo populacional uma 

elevação dos riscos de forma estatisticamente significativa na maior parte das malformações 

cardíacas congênitas analisadas quando houve o relato de consumo materno de álcool durante 

o período periconcepcional.  O risco aumentado foi apresentado para tetralogia de Fallot diante 

de qualquer consumo de álcool periconcepcional, para as mulheres que consumiram de 5 a 15 

bebidas ou as que tiveram um ou mais episódios de BPE no mês, além daquelas que 

consumiram dois ou mais tipos de álcool. Entretanto, todos esses resultados apresentaram uma 

significância estatística marginal (ZHU et al., 2015).  

Em outro contexto, no oeste da Austrália, os achados revelaram que os ARBD foram 

significativamente associados aos diagnósticos de álcool materno registrados durante a 

gravidez (razão de chances ajustada de 3,14; com intervalo de confiança de 2,49-3,96 e fração 

atribuível de 0,57%) (O’LEARY et al., 2013). Ao retirar os casos de SAF e dismorfia, a razão 

de chances caiu para 1,76% (intervalo de confiança: 1,28-2,41). Para o diagnóstico de álcool 

materno na gravidez, a razão de chances de desenvolver qualquer defeito foi o dobro se 

comparado ao controle (não exposição) (O’LEARY et al., 2013).   

Houve uma associação entre o defeito no septo ventricular e o ARBD (razão de chances 

ajustada de 2,15 e intervalo de confiança 95%, 1,34–3,44) com 0,29% de fração atribuível à 

exposição pré-natal da substância em questão (O’LEARY et al., 2013). Arco aórtico 

interrompido, tetralogia de Fallot, transposição das grandes artérias e dupla via de saída do 

ventrículo foram malformações com razão de chances aumentadas, mas apresentavam menos 

de 5 casos dentre 1365 expostos (O’LEARY et al., 2013).    

Um relato de caso de duas crianças com TEAF alertou as possíveis associações do 

consumo de álcool na gestação e o surgimento de anormalidades arrítmicas, mesmo sem o 

aparecimento de uma malformação evidente (ONESIMO et al., 2019). Os autores sugerem que 

haja uma monitorização periódica por meio da ecocardiografia em crianças com TEAF. No 
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caso 1, foram identificadas extrassístoles ventriculares isoladas, enquanto no caso 2 havia 

atividade ectópica supraventricular frequente, raros batimentos ventriculares prematuros e uma 

taquicardia supraventricular (ONESIMO et al., 2019).  

Diante de tudo o que foi abordado, é importante ressaltar o papel do enfermeiro no 

cuidado ao recém-nascido com cardiopatias congênitas. Na revisão de Magalhães, Queiroz e 

Chaves (2016), os achados presentes na literatura em relação aos cuidados de enfermagem ao 

recém-nascido na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) consistiram na triagem neonatal para 

cardiopatias críticas pela oximetria de pulso e a assistência de enfermagem em cirurgias à beira 

do leito. 

Porém, na revisão realizada por Lima, Silva e Siqueira (2018) foram identificado outros 

cuidados de enfermagem na UTI neonatal quanto a monitorização pressão arterial, pressão 

venosa central, débito urinário e temperatura corporal; manutenção de cateteres, dispositivos e 

suporte ventilatório; controle laboratorial; proteção do fio de marcapasso; controle da dor; 

aspiração do tubo orotraqueal e das vias aéreas superiores; cuidados com o dreno pleural e 

mediastinal; oximetria de pulso e mínimo manuseio desse recém-nascido com cardiopatia.  

O apoio à família de crianças com cardiopatias congênitas é um requisito essencial 

dentro desse processo desafiador. A presença efetiva da rede de apoio e do profissional, por 

meio do envolvimento, da atenção, do auxilio às possíveis problemáticas e com ações voltadas 

ao protagonismo familiar, fortalecem essas famílias na segurança ao cuidado do filho cardiopata 

(BRUCE; SUNDIN, 2017).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto, apesar de alguns resultados serem conflitantes e inconclusivos, 

outros evidenciaram a associação do consumo de álcool e suas consequências para o 

desenvolvimento do coração fetal de forma efetiva, corroborando com o que é apresentado na 

literatura geral. Os estudos em modelos de animais demonstraram uma alta incidência de 

consideráveis malformações cardíacas nos embriões expostos ao etanol. Porém, é fundamental 

que mais pesquisas relacionando o álcool às malformações cardíacas congênitas sejam 

elaboradas para melhor entendimento desse fenômeno complexo, contribuindo para a prática 

baseada em evidências.  

Formação de coxins e valvas defeituosas, defeitos conotruncais, defeitos do septo 

atrioventricular, anormalidade nos ventrículos, transposição das grandes artérias, tetralogia de 

Fallot, estenose e atresia pulmonar e dupla via de saída do ventrículo foram as principais 

malformações recorrentes nos estudos. Observou-se alterações envolvendo mecanismos 

complexos da epigenética e das vias de sinalização, podendo ser caminhos importantes no 

desenvolvimento desses defeitos congênitos do coração e na tentativa de melhor explicá-los, 

sendo também potenciais alvos de prevenção que necessitam de estudos mais aprofundados 

sobre o assunto.  

 Este trabalho visou contribuir a partir de recentes pesquisas envolvendo a temática que 

o consumo de álcool durante a gravidez se configura em um grande risco para o 

desenvolvimento cardíaco fetal, sendo que a partir de medidas de prevenção, é possível atuar 

diretamente na redução dos casos de cardiopatia envolvendo o consumo de álcool e na SAF.  

Esse fato alia-se à assistência de enfermagem. O enfermeiro da área materno-infantil 

está inserido em todo o processo do cuidado envolvendo o binômio, desde antes da concepção, 

durante todo o período gravídico até após o nascimento. Esse profissional é fundamental na 

prevenção, na detecção da síndrome e após o seu diagnóstico, sendo necessário implementar 

estratégias visando os cuidados a esse bebê e à família.  

Logo, o conhecimento e o preparo desses profissionais, sem dúvidas, contribuirão para 

um melhor prognóstico envolvendo as malformações cardíacas, levando maior qualidade de 

vida a todos os envolvidos.  
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8 APÊNDICE  

 

8.1 INSTRUMENTO COMPLETO DE COLETA DE DADOS 

 

Quadro 3: Quadro sinóptico completo com os principais elementos extraídos dos artigos selecionados 

N

° 

Título Autores Periódico Fonte Ano 

1 Glutathione Protects 

the Developing Heart 

from Defects and 

Global DNA 

Hypomethylation 

Induced by Prenatal 

Alcohol Exposure. 

Safdar Jawaid; James 

P. Strainic; Jun Kim; 

Matthew R. Ford; 

Lars Thrane; Ganga 

H. Karunamuni; 

Megan M. Sheehan; 

Amrin Chowdhury; 

Caitlyn A. Gillespie; 

Andrew M. Rollins; 

Michael W. Jenkins; 

Michiko Watanabe; 

Stephanie M. Ford. 

Alcoholism: Clinical And 

Experimental Research  

Embase 2021 

2 Geographical 

variations in maternal 

lifestyles during 

pregnancy associated 

with congenital heart 

defects among live 

births in Shaanxi 

province, Northwestern 

China. 

Yini Liu; Huihui 

Zhang; Jing Li; 

Chujun Liang; Yaling 

Zhao; Fangyao Chen; 

Duolao Wang; Leilei 

Pei. 

Scientific Reports BVS, 

PubMed, 

Scopus e 

Embase. 

2020 

3 Parental alcohol 

consumption and the 

risk of congenital heart 

diseases in offspring: 

An updated systematic 

review and meta-

analysis. 

Senmao Zhang; Lesan 

Wang; Tubao Yang; 

Lizhang Chen; Lijuan 

Zhao; Tingting Wang; 

Letao Chen; Ziwei 

Ye; Zan Zheng; Jiabi 

Qin. 

European Journal of 

Preventive Cardiology 

BVS, 

PubMed e 

Scopus. 

2020 

 

 

 

 

4 Two case reports of 

fetal alcohol syndrome: 

broadening into the 

spectrum of cardiac 

disease to personalize 

and to improve clinical 

assessment. 

R. Onesimo; C. De 

Rose; A. B. Delogu; 

A. Battista; C. Leoni; 

S. Veltri. 

 

 

 

 

Italian Journal of 

Pediatrics 

CINAHL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PDGFRA gene, 

maternal binge 

drinking and 

obstructive heart 

defects.  

Xinyu Tang; Johann 

K. Eberhart; Mario A. 

Cleves; Jingyun Li; 

Ming Li; Stewart 

MacLeod; Wendy N. 

Nembhard; Charlotte 

A. Hobbs. 

 

  

Scientific Reports PubMed 2018 
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6 Association between 

alcohol consumption 

during pregnancy and 

risks of congenital 

heart defects in 

offspring: meta-

analysis of 

epidemiological 

observational studies. 

Zhongyuan Wen, Di 

Yu, Weiyan Zhang, 

Changfeng Fan, 

Liang Hu, Yu Feng, 

Lei Yang, Zeyu Wu, 

Runsen Chen, Ke-jie 

Yin; Xuming Mo. 

 

Italian Journal of 

Pediatrics 

BVS, 

PubMed e 

Scopus 

2016 

7 Impact of fetal alcohol 

exposure on body 

systems: A systematic 

review. 

Courtney Caputo; 

Erin Wood; Leila 

Jabbour. 

Birth defects research. Part 

C, Embryo today: reviews 

Embase 2016 

8 Comorbidity of fetal 

alcohol spectrum 

disorder: a systematic 

review and meta-

analysis. 

 

Svetlana Popova; 

Shannon Lange; 

Kevin Shield; Alanna 

Mihic; Albert E 

Chudley; Raja A S 

Mukherjee; Dennis 

Bekmuradov; Jürgen 

Rehm. 

The Lancet Embase 2016 

9 Embryonic Ethanol 

Exposure Dysregulates 

BMP and Notch 

Signaling, Leading to 

Persistent Atrio-

Ventricular Valve 

Defects in Zebrafish. 

Swapnalee Sarmah; 

Pooja Muralidharan; 

James A. Marrs. 

PLoS ONE Scopus 2016 

 

 

 

 

10 Maternal Alcohol 

Consumption before 

and during Pregnancy 

and the Risks of 

Congenital Heart 

Defects in Offspring: A 

Systematic Review and 

Meta-analysis. 

Jian Sun; Xiaoling 

Chen; Huajun Chen; 

Zhengliang Ma; 

Jianwei Zhou. 

Congenit Heart Disease BVS, 

PubMed e 

Scopus 

2015 

11 Prenatal Alcohol 

Exposure and 

Congenital Heart 

Defects: A Meta-

Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jiaomei Yang; 

Huizhen Qiu; Pengfei 

Qu; Ruo Zhang; 

Lingxia Zeng; Hong 

Yan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLoS ONE BVS, 

PubMed e 

Scopus 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Continua... 



59 
 

 

    Continuação... 

12 Maternal 

periconceptional 

alcohol consumption 

and congenital heart 

defects. 

Yong Zhu; Paul A. 

Romitti; Kristin M. 

Caspers Conway; 

Dereck H. Shen; 

Lixian Sun; Marilyn 

L. Browne; Lorenzo 

D. Botto; Angela E. 

Lin; Charlotte M. 

Druschel; National 

Birth Defects 

Prevention Study. 

Birth Defects Research 

Part A 

BVS, 

PubMed, 

Scopus e 

Embase 

2015 

13 Alcohol exposure 

increases the 

expression of cardiac 

transcription factors 

through ERK1/2-

mediated histone3 

hyperacetylation in 

H9c2 cells. 

Wenqun Gao; Bo 

Pan; Lingjuan Liu; 

Xupei Huang; 

Zhenguo Liu; Jie 

Tian. 

Biochemical and 

Biophysical Research 

Communications 

BVS, 

PubMed, 

Scopus 

2015 

14 Associated noncardiac 

congenital anomalies 

among cases with 

congenital heart 

defects. 

Claude Stoll; Beatrice 

Dott; Yves Alembik; 

Marie-Paule Roth. 

European Journal of 

Medical Genetics 

Embase 2015 

15 Alcohol Consumption 

During Gestation 

Causes Histone3 

Lysine9 

Hyperacetylation and 

an Alternation of 

Expression of Heart 

Development-Related 

Genes in Mice. 

Bo Pan; Jing Zhu; 

Tiewei Lv; Huichao 

Sun; Xupei Huang; 

Jie Tian. 

Alcoholism: Clinical and 

Experimental Research 

CINAHL 2014 

 

 

 

 

16 Exploring the potential 

to use data linkage for 

investigating the 

relationship between 

birth defects and 

prenatal alcohol 

exposure. 

Colleen M. O’Leary; 

Elizabeth J. Elliott; 

Natasha Nassar; and 

Carol Bower. 

Birth Defects Research 

Part A - Clinical and 

Molecular Teratology 

Embase 2013 

17 Complex cardiac 

defects after ethanol 

exposure during 

discrete cardiogenic 

events in zebrafish: 

prevention with folic 

acid. 

Swapnalee Sarmah; 

James A. Marrs. 

Developmental Dynamics Scopus 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    Continua... 



60 
 

 

    Continuação... 

18 Ethanol exposure alters 

early cardiac function 

in the looping heart: A 

mechanism for 

congenital heart 

defects? 

 

Ganga Karunamuni; 

Shi Gu; Yong Qiu 

Doughman; Lindsy 

M. Peterson; 

Katherine Mai; Quinn 

McHale; Michael W. 

Jenkins; Kersti K. 

Linask; Andrew M. 

Rollins; Michiko 

Watanabe. 

American Journal of 

Physiology: Heart and 

Circulatory Physiology 

Embase 2013 

19 Maternal alcohol 

drinking pattern during 

pregnancy and the risk 

for an offspring with an 

isolated congenital 

heart defect and in 

particular a Ventricular 

Septal Defect or an 

Atrial Septal Defect. 

Katrine Strandberg‐

Larsen; Lise 

Skrubbeltrang Skov‐

Ettrup; Morten 

Grønbæk; Anne-

Marie Nybo 

Andersen; Jorn Olsen; 

Janne Tolstrup. 

Birth defects research. Part 

A, Clinical and molecular 

teratology 

PubMed e 

Embase 

2011 

N° Método Objetivo Principais resultados Conclusão 

1 Estudo experimental 

com embriões de aves. 

Foram injetados uma 

única dose de etanol na 

fase de gastrulação em 

embriões de aves. 

Testar a eficácia da 

Glutationa na 

prevenção de 

cardiopatias 

decorrentes da 

exposição pré-natal 

de álcool.  

 

Observou-se defeitos 

congênitos, incluindo 

malformações cardíacas 

congênitas semelhantes aos 

identificados em 

indivíduos com TEAF. A 

glutationa preveniu as 

malformações cardíacas 

congênitas. 

A suplementação 

indicou ser um 

potencial inibidor dos 

efeitos da exposição 

pré-natal de álcool, 

aumentando a 

sobrevida.  

 

2 Pesquisa 

epidemiológica sobre 

malformações 

cardíacas congênitas 

entre bebês nascidos 

durante 2010-2013, 

realizada na Província 

de Shaanxi - China. A 

coleta de dados ocorreu 

em clínicas de aldeias 

locais e centros de 

serviços de saúde 

comunitários por meio 

de entrevista e 

questionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Explorar as diferenças 

regionais no estilo de 

vida materno durante 

a gravidez 

relacionadas a 

malformações 

cardíacas congênitas 

na província de 

Shaanxi, noroeste da 

China. 

A frequência materna de 

álcool ≥ 1 por semana foi 

significativamente 

relacionada com 

cardiopatias congênitas em 

cerca de 24,7% dos 

participantes (P <0,05).  

As taxas de estilo de 

vida não saudáveis 

durante a gravidez 

associados às 

cardiopatias foram 

diferentes em várias 

regiões da província de 

Shaanxi.  
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3 Estudo de revisão 

sistemática com 

metanálise. Pesquisas 

foram realizadas na 

PubMed, Embase e 

bancos de dados 

chineses com uma data 

final de 24 de julho de 

2019.  

Fornecer evidências 

atualizadas para 

avaliar a associação 

entre o consumo de 

álcool pelos pais e o 

risco de doenças 

cardíacas congênitas e 

fenótipos específicos 

de malformações 

cardíacas na prole, 

além de explorar o 

possível padrão de 

resposta à dose. 

 

 

 

 

 

55 estudos envolvendo 

41747 casos de 

malformações 

cardíacas.  297.587 

pertenciam ao grupo 

controle. No geral, a 

exposição ao álcool, 

tanto materna quanto 

paterna, foram 

associadas ao risco de 

malformações cardíacas 

totais na prole. 

O consumo de álcool 

pelos pais está 

significativamente 

associado ao risco de 

malformações cardíacas.  

Destaca-se a necessidade 

de melhorar a consciência 

de saúde e assim, prevenir 

a exposição ao álcool 

antes e no período da 

concepção.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças do estudo 

foram admitidas no 

Centro de Doenças 

Raras e Defeitos de 

Nascimento do 

Policlinico 

Universitario Agostino 

Gemelli, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descrever dois casos 

de crianças com 

Transtorno do 

Espectro Alcoólico 

Fetal. 

Foram detectadas 

alterações 

assintomáticas do ritmo 

cardíaco, sem a 

presença de anomalias 

estruturais do sistema 

cardiovascular.  

Observou-se ritmos 

cardíacos anormais em 

indivíduos com TEAF, 

não relatado na literatura. 

O trabalho visou alertar 

especialistas sobre a 

possibilidade de se 

encontrar anormalidades 

na condução e na 

frequência cardíaca em 

crianças com TEAF, 

mesmo na ausência de 

cardiopatia congênita 

estrutural. 
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5 Estudo com dados de 

806 casos de defeitos 

cardíacos obstrutivos e 

996 famílias inseridas 

no grupo controle 

inscritas no National 

Birth Defects 

Prevention Study com 

datas de nascimento 

entre 1997 e 2011.  As 

mães do grupo caso e 

controle foram 

entrevistadas por 

telefone quanto a seu 

estilo de vida. Após a 

entrevista, um kit para a 

coleta do DNA foi 

enviado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar a exposição 

periconcepcional ao 

álcool e as interações 

entre   variantes nos 

genes PDGF, sobre o 

risco de defeitos 

cardíacos obstrutivos, 

aplicando modelos 

log-lineares a 806 

casos de defeitos 

cardíacos obstrutivos 

e 995 famílias de 

controle inscritas no 

National Birth Defects 

Prevention Study. 

A interação entre as 

quatro variantes do 

PDGFA e o consumo de 

álcool materno atingiu o 

nível de significância 

nominal. Acredita-se 

que o alelo T materno 

rs869978 aumente o 

risco de defeitos 

cardíacos obstrutivos 

entre mulheres que tem 

o padrão de Beber 

Pesado Episódico 

(BPE), enquanto os 

genótipos neonatais 

para rs2291591, 

rs2228230, rs15790 e 

rs869978 estão 

associados a um risco 

reduzido. 

Nenhuma dessas 

associações permaneceu 

estatisticamente 

significativa após o ajuste 

de múltiplos testes, mas 

acredita-se que os efeitos 

maternos possam ser 

influenciados por fatores 

de confusão 

desconhecidos, como o 

fumo. Esses resultados 

são consistentes com 

estudos anteriores em 

animais que apoiaram 

uma interação potencial 

entre o gene PDGFRA e a 

exposição materna ao 

álcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Uma metanálise com 

estudos de caso-

controle e coorte 

encontrados pela busca 

nas bases de dados 

Medline, EMBASE e 

Cochrane desde o seu 

início até dezembro de 

2014. 

 

Explorar a associação 

do consumo de álcool 

e/ou seu consumo de 

forma excessiva por 

gestantes com as 

malformações 

cardíacas congênitas 

por meio de uma 

metanálise. 

 

Foram incluídos 19 

estudos de caso-

controle e 4 de coorte. 

Com isso, foi observado 

uma associação nula 

quanto ao consumo de 

álcool na gestação e o 

risco de defeitos 

cardíacos congênitos, 

mesmo com a análise de 

diferentes trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sugere que o consumo 

materno de álcool não 

esteja modestamente 

associado ao risco de 

malformações cardíacas 

congênitas. 
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7 Pesquisa online em 

bases de dados como 

Medline, Medline 

Complete, PubMed e 

Health Source: 

Nursing/Academic 

Edition. 

Analisar artigos 

publicados com 

relação à exposição 

fetal ao álcool e suas 

consequências   em 

vários sistemas do 

corpo. 

13 artigos foram 

selecionados. Dentre 

esses, 5 foram originais 

e 8 eram artigos de 

revisões. Identificou-se 

inúmeras anomalias nos 

diferentes sistemas e a 

suas associações à SAF.  

O cérebro foi o órgão 

mais gravemente afetado 

dos sistemas analisados. 

Muitas anormalidades 

foram identificadas no 

coração, rins, fígado, 

trato gastrointestinal e 

sistema endócrino. 

 

8 Revisão sistemática 

com metanálise. 

Pesquisa em bases de 

dados de estudos que 

relatam a comorbidade 

e causa de morte em 

indivíduos com DEAF 

publicados até julho de 

2012. As doenças 

foram identificadas de 

acordo com a décima 

revisão da 

Classificação 

Internacional de 

Doenças (CID-10). 

 

 

 

 

 

Identificar as 

condições de 

comorbidade que 

aconteceram 

simultaneamente em 

indivíduos com SAF, 

estimando a 

prevalência dessas 

condições nesses 

indivíduos. 

127 estudos respondiam 

aos critérios elencados. 

428 comorbidades 

foram identificadas 

abrangendo 18 

capítulos do CID-10. As 

doenças mais 

prevalentes consistiram 

em malformações 

congênitas, 

deformidades e 

anomalias 

cromossômicas, além 

de perturbações mentais 

e comportamentais. As 

comorbidades com 

maior prevalência 

(entre 50% e 91%):  

anomalias de estudos 

funcionais do sistema 

nervoso periférico e 

sentidos especiais, 

distúrbios de conduta, 

distúrbios de linguagem 

receptiva, otite média 

serosa crônica e 

distúrbios de linguagem 

expressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A elevada prevalência de 

indivíduos com DEAF 

apresentando 

comorbidades associadas, 

salienta a importância de 

avaliar a exposição fetal 

ao álcool como fator de 

risco para comorbidades. 

Essas consequências são 

evitáveis e precisam ser 

compreendidas como 

caso de saúde pública. 
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9 Os embriões de peixe-

zebra foram expostos 

ao etanol no período de 

morfogênese do tubo 

cardíaco que se 

aproxima das primeiras 

3 semanas de gravidez 

humana. Técnicas de 

histologia, 

microscopia, coloração 

e hibridização in situ 

foram empregadas e a 

análise estatística dos 

dados foi realizada por 

meio da comparação do 

controle com o grupo 

de tratamento com o 

álcool. 

Dissecar os 

mecanismos 

subjacentes aos 

defeitos cardíacos 

congênitos associados 

ao TEAF.  

A exposição 

embrionária ao etanol 

levou a defeitos na 

valvulogênese 

atrioventricular 

começando em torno de 

37 horas após a 

fertilização. A 

exposição ao etanol 

reduziu os precursores 

valvares no canal 

atrioventricular. As 

larvas e os peixes 

juvenis de estágio tardio 

expostos ao etanol 

durante o 

desenvolvimento 

embrionário tinham 

valvas 

atrioventriculares com 

defeito. Além disso, a 

sinalização de Bmp no 

coração durante a 

formação da valva foi 

interrompida, exibiram 

sinalização ativa de 

BMP em todo o 

ventrículo e o álcool 

também levou a 

localização incorreta 

das células de 

sinalização Notch no 

endocárdio durante a 

formação da valva 

atrioventricular. Em 

estágios posteriores, 

esses embriões expostos 

ao etanol exibiram 

atividade reduzida de 

Wnt/β-catenina no 

canal atrioventricular. 

A exposição inicial ao 

etanol embrionário altera 

BMP, Notch e outras 

atividades de sinalização 

durante a diferenciação 

do canal atrioventricular, 

levando a defeito na 

morfogênese valvar e 

persistentes defeitos de 

valvas em peixes jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 A identificação dos 

estudos 

epidemiológicos foi 

feita por meio de uma 

pesquisa nas bases de 

dados Medline e 

Embase, desde o início 

até 16 de fevereiro de 

2015.  

Avaliar 

quantitativamente a 

associação do 

consumo de álcool na 

gestação com o risco 

das cardiopatias 

congênitas em recém-

nascidos. 

19 estudos de caso-

controle e 4 de coorte 

foram incluídos no 

estudo. Identificaram 

um risco relativo de 

1.13 entre as gestantes 

que consomem álcool 

antes ou durante a 

gestação (intervalo de 

confiança de 95%: 0.96, 

1.29), não tendo uma 

associação 

significativa. 

 

 

 

 

Não houve uma 

associação positiva entre 

consumo de álcool 

gestacional e risco de 

defeitos cardíacos 

congênitos. 

Continua... 
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11 Foram pesquisados 

estudos de caso-

controle e coorte nas 

bases de dados 

PubMed e Embase até 

março de 2015. A 

pontuação da qualidade 

dos estudos foi 

realizada de acordo 

com a escala de 

Newcastle – Ottawa. 

Investigar a 

associação entre a 

exposição pré-natal ao 

álcool e o risco de 

malformações 

cardíacas congênitas 

de forma geral e os 

seus subtipos. 

Foram 20 estudos 

incluídos. Não foi 

associado o consumo de 

álcool pré-natal com as 

cardiopatias congênitas 

de forma geral. Porém, 

esse consumo foi 

levemente significante 

quando associado a 

defeitos conotruncais e 

estatisticamente 

significante relacionado 

a dextro-transposição 

das grandes artérias. O 

BPE e o beber pesado 

no período pré-natal 

tem forte associação 

com malformações 

cardíacas congênitas em 

geral e o consumo 

moderado teve uma 

modesta associação 

com os defeitos 

conotruncais.  

A exposição pré-natal ao 

álcool não foi associada a 

malformações cardíacas 

congênitas de maneira 

geral ou a alguns 

subtipos, enquanto há 

uma associação 

levemente significativa 

para os defeitos 

conotruncais e uma 

associação 

estatisticamente 

significativa para os 

dextro-transposição das 

grandes artérias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Os dados foram 

coletados da National 

Birth Defects 

Prevention Study para 

estimar as associações 

entre as malformações 

cardíacas congênitas de 

caso (n = 7076) e 

controle (n = 7972) de 

mães com consumo de 

álcool 

periconcepcional com 

datas de parto 

esperadas durante 1997 

a 2007. As 

malformações foram 

analisadas por 

categoria e subtipo. As 

medidas de álcool 

examinadas foram: 

qualquer consumo, 

consumo médio 

máximo de bebidas por 

mês, BPE e tipo de 

álcool. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar as 

associações entre as 

diferentes medidas de 

consumo materno 

entre 1 mês antes da 

gravidez até o 

primeiro trimestre e as 

malformações 

cardíacas congênitas. 

Foram observados 

riscos aumentados, 

porém, levemente 

significativo, para 

tetralogia de Fallot em 

cada medida de álcool 

examinada e obstrução 

da via de saída do 

ventrículo direito e 

heterotaxia com 

malformações cardíacas 

congênitas em relação 

ao consumo de bebidas 

destiladas. 

O estudo não mostrou um 

aumento estatisticamente 

significativo dos riscos 

entre as malformações 

cardíacas e medidas de 

consumo materno. 
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13 A linha celular cardíaca 

H9c2 foi cultivada com 

álcool. U0126, um 

inibidor específico da 

via ERK1/2 foi 

utilizado para bloquear 

a via de sinalização 

ERK1/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar o papel da 

via de sinalização 

ERK1/2 na 

hiperacetilação de 

histonas induzida por 

álcool e aumento de 

fatores de transcrição 

cardíaca em células 

H9c2. 

A análise mostrou que o 

álcool aumentou 

significativamente os 

níveis de ERK1/2 

fosforilado e induziu a 

hiperacetilação da 

histona3, que foram 

ambos efetivamente 

prevenidas com o 

U0126.  

A sinalização ERK1/2 

desempenhou um papel 

importante na mediação 

do aumento da expressão 

de GATA4 e MEF2c, 

possivelmente através do 

aumento da acetilação da 

histona3 perto dos 

promotores de genes que 

afetam a expressão de 

GATA4 e MEF2c em 

H9c2 células. A via 

ERK1 / 2 pode ser um 

alvo potencial para a 

intervenção de 

cardiopatias congênitas 

induzidas por álcool. 

 

 

 

14 As anomalias 

associadas aos defeitos 

cardíacos congênitos 

foram coletadas em 

todos os nascidos 

vivos, natimortos e 

abortamentos durante 

26 anos em 346.831 

gestações através de 

um registro 

populacional de 

anomalias congênitas. 

Avaliar a prevalência 

e os tipos de anomalias 

associadas aos 

defeitos cardíacos 

congênitos em uma 

população definida. 

Dos 4005 casos com 

defeitos cardíacos 

congênitos nascidos 

durante este período, 

1055 (26,3%) tinham 

anomalias maiores 

associadas. Houve 354 

(8,8%) casos com 

anormalidades 

cromossômicas e 99 

(2,5%) condições 

dismórficas 

reconhecidas não 

cromossômicas. As 

condições dismórficas 

reconhecidas foram 

registradas incluindo 

Síndrome de Noonan, 

Síndrome do Álcool 

Fetal e displasias 

esqueléticas. 602 

(15,0%) dos casos 

apresentavam 

anomalias congênitas 

múltiplas não 

sindrômicas e não 

cromossômicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma em cada quatro 

crianças apresentaram 

anomalias associadas, o 

que enfatiza a 

necessidade de uma 

investigação completa 

dos casos de defeitos 

cardíacos congênitos. 

Uma triagem de rotina 

para outras anomalias é 

uma opção para bebês e 

fetos com defeitos 

cardíacos congênitos.  
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15 As ratazanas grávidas 

foram expostas a uma 

dose única de álcool 

por gavagem 

diariamente, desde o 

dia 7.5 até o dia 15.5 de 

estágios embrionários. 

Western blotting e 

reação quantitativa em 

cadeia da polimerase 

em tempo real foram 

utilizadas para detectar 

o nível de acetilação de 

H3K9 e expressão 

gênica.  

 

 

Este estudo investigou 

o efeito do consumo 

de álcool durante a 

gestação no 

desequilíbrio da 

acetilação de H3K9 e a 

alternância da 

expressão de genes 

relacionados ao 

desenvolvimento do 

coração durante a 

cardiogênese. 

Observou-se 

anormalidades do 

coração embrionário no 

dia 17.5. O nível de 

acetilação do H3K9 

atingiu o pico em E17.5 

e diminuiu 

acentuadamente para 

um nível baixo no 

nascimento e manteve-

se em um nível baixo 

posteriormente. A 

exposição ao álcool 

aumentou a acetilação 

de H3K9e a expressão 

de Gata4 nos corações 

embrionários. No dia 

embrionário 17,5, as 

atividades de histona 

acetiltransferase dos 

corações embrionários 

aumentaram 

significativamente.  

A exposição ao álcool no 

útero pode induzir um 

aumento das atividades 

da histona 

acetiltransferase, que 

resulta em 

hiperacetilação de H3K9 

e um aumento da 

expressão de genes 

relacionados ao 

desenvolvimento do 

coração. Esses achados 

revelam um novo 

mecanismo epigenético.  

 

 

 

 

 

16 23.859 crianças 

nascidas de mães com 

diagnóstico para 

transtorno materno do 

uso de álcool foram 

comparadas com uma 

coorte selecionada 

aleatoriamente de 

crianças nascidas de 

mães sem esse 

diagnóstico. Esses 

defeitos de nascimento 

foram identificados 

através do vínculo com 

o Registro de 

Anomalias do 

Desenvolvimento da 

Austrália Ocidental.  

Investigar a proporção 

de defeitos congênitos 

relacionados ao álcool 

pelos Institutos de 

Medicina atribuíveis 

ao transtorno do uso 

materno de álcool. 

Houve uma associação 

estatisticamente 

significativa entre os 

diagnósticos 

relacionados ao 

consumo materno de 

álcool registrados 

durante a gravidez e 

defeitos congênitos 

relacionados ao álcool 

com uma fração 

atribuível de 0,57%. 

"Qualquer" diagnóstico 

materno demonstrou 

uma fração atribuída 

para defeitos congênitos 

relacionados ao álcool 

(1.53%), com frações 

mais elevadas para 

microcefalia (7,31%), 

ptose (3,75%), defeito 

do septo atrial (2,86%) e 

cardiopatia conotruncal 

(2,01%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coleta e o registro 

rotineiros do uso de 

álcool durante a gravidez 

para todas as mulheres 

grávidas são necessários. 
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17 Os efeitos do etanol 

foram analisados 

usando vários ensaios, 

incluindo imagens ao 

vivo das linhas 

transgênicas de peixe-

zebra que expressam 

GFP em células do 

miocárdio ou GFP em 

células endoteliais e 

células endocárdicas. 

Examinar a utilização 

do peixe-zebra como 

um modelo para o 

estudo das 

cardiopatias 

congênitas associadas 

em relação a 

desordens do espectro 

alcoólico fetal e 

examinar o efeito do 

etanol em eventos 

cardiogênicos 

distintos.  

Os embriões de peixe-

zebra mostraram que o 

etanol interrompe 

diferentes redes 

reguladoras cardíacas e 

perturba várias etapas 

da cardiogênese. A 

exposição 

compreendendo a 

gastrulação até a fusão 

da linha média do 

precursor do miocárdio 

ou durante os estágios 

do padrão cardíaco 

produziu um 

dobramento cardíaco 

aberrante e coxins 

endocárdicos 

defeituosos. A 

exposição contínua 

durante toda a 

cardiogênese produziu 

defeitos cardíacos 

complexos, levando a 

lesões graves no 

miocárdio, endocárdio e 

dos coxins 

endocárdicos.  

Etanol interrompeu 

eventos morfogenéticos 

cardíacos levando a 

defeitos cardíacos.  

18 Utilizou-se a 

tomografia de 

coerência óptica para 

mapear a estrutura 

cardiovascular e a 

hemodinâmica em 

tempo real, em 

condições fisiológicas. 

Os embriões de aves 

foram expostos a uma 

dose única de álcool na 

gastrulação quando o 

embrião é sensível à 

indução de defeitos 

congênitos. A dosagem 

de etanol foi baseada 

em protocolos 

publicados como 

equivalentes ao padrão 

BPE em humanos (4-5 

doses padrão de bebida 

em uma ocasião) e 

produziu 

malformações 

cardíacas congênitas 

associados à SAF de 

maneira confiável. 

  

Medir a 

hemodinâmica no 

dobramento precoce 

do coração aviário 

exposto ao álcool em 

uma câmara ambiental 

sob condições 

fisiológicas próximas 

para determinar em 

que medida a função 

cardíaca é alterada 

pela exposição ao 

etanol em uma fase 

inicial.  

 

Os resultados indicaram 

que embriões expostos 

ao etanol 

desenvolveram defeitos 

no septo e nas valvas em 

estágio tardio. Nos 

estágios iniciais, eles 

exibiram aumento do 

fluxo regurgitante e 

desenvolveram coxins 

átrio-ventriculares 

menores, em 

comparação com os 

controles (embriões não 

injetados e injetados 

com solução salina). Os 

embriões também 

exibiram flexão 

anormal do corpo. 

As evidências sugerem 

que alterações induzidas 

pelo etanol na função 

cardíaca precoce têm o 

potencial de contribuir 

para defeitos valvares e 

septais em estágio tardio. 

Assim, parâmetros 

funcionais podem servir 

como indicadores 

precoces e sensíveis da 

normalidade e 

anormalidades cardíacas. 
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19 Coorte com 80.346 

gestantes que estavam 

inscritas no Danish 

National Birth Cohort 

entre 1996-2000 e que 

tiveram um único filho 

vivo sem alterações 

cromossômicas. Foram 

perguntadas duas vezes 

sobre o consumo de 

álcool durante a 

gestação. 

Examinar a possível 

associação do 

consumo de álcool 

durante a gestação e o 

risco de um defeito 

cardíaco congênito 

isolado, 

especificamente, com 

a forma isolada de 

defeito do septo 

ventricular ou de um 

defeito do septo atrial. 

477 crianças com 

diagnóstico de 

cardiopatia congênita 

isolada e até 3 anos e 

meio de vida foram 

identificadas. 198 

crianças com defeito do 

septo ventricular e 145 

com defeito do septo 

atrial. As mulheres que 

ingerem por semana ½ ‐ 

1½ de bebidas com 

álcool tiveram índices 

de prevalência ajustadas 

de parto de uma criança 

com defeito do septo 

ventricular de 1,22 

(intervalo de confiança 

95% = 0,90–1,66). 

Quando o consumo é de 

2 bebidas por semana o 

índice foi de 1,38 

(Intervalo de confiança 

95% = 0,83-2,28); e 

para 3 bebidas ou mais, 

o índice é de 1,10 

(intervalo de confiança 

95% = 0,54-2,23). O 

teste de tendência foi de 

0,29. 

A exposição a níveis 

baixos a moderados de 

álcool semanalmente ou 

ao padrão BPE durante o 

início da gravidez não 

foram estatisticamente 

significativos à 

prevalência de defeitos do 

septo ventricular e 

defeitos do septo atrial 

isolados na prole. 

Fonte: Oliveira, 2021 

 

 

 


