
E-mail para contato: mferm23@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Camila Martins Antonio Antunes; Rebeca Alexandre Bezerra; Luciane Seabra Monte Alto; Bartira Cruxen Gonçalves 
Volschan; Mildred Ferreira Medeiros

Palavra(s) Chave(s): Anormalidades craniofaciais; Transtornos do espectro alcoólico fetal. Odontogênese imperfeita. Educação e

Título: MANIFESTAÇÕES BUCAIS E EFEITOS DELETÉRIOS CRANIOFACIAIS RELACIONADOS COM OS TRANSTORNOS DO 
ESPECTRO ALCOÓLICO FETAL: AVALIAÇÃO DOS SABERES DE UM GRUPO DE MÃES SOBRE O TEMA

Curso: Odontologia

Saúde

RESUMO

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o Brasil está acima da média mundial em consumo de bebidas alcoólicas, 
sendo este um hábito comum e milenar em muitas sociedades. A sua ingestão em excesso é considerada o 5º fator de risco mais importante para 
a ocorrência de mortes prematuras e incapacidades no mundo, dentre elas as doenças cardiovasculares, hepáticas, nutricionais, além de causar 
dependência química. O impacto teratogênico deste hábito inclui a ocorrência de déficits nas funções cognitivas, atenção, memória, 
processamento das informações, habilidades motoras e efeitos permanentes no desenvolvimento infantil, incluindo as alterações
comportamentais e anomalias estruturais craniofaciais, além das anomalias da odontogênese. Esta pesquisa buscou identificar os saberes a 
respeito do tema em um grupo de mães dos pacientes infantis atendidos na clínica de odontopediatria da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Estácio de Sá-RJ. Foi realizado um estudo exploratório de abordagem quantitativa e a coleta de dados foi feita através de entrevista 
estruturada. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA- RJ (Protocolo: CAAE 43275215.4.0000.5284), foram entrevistadas 60 
mulheres que concordaram em participar do estudo por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo garantido o anonimato. As 
entrevistas foram baseadas em um questionário contendo 4 questões sociodemográficas e 11 questões fechadas sobre o tema, elaboradas pelos 
autores. A coleta dos dados foi realizada entre setembro de 2015 a fevereiro de 2016 pela autora do estudo e os resultados obtidos foram 
organizados em planilhas Excel e analisados por meio de tabelas de frequência. Na distribuição da população entrevistada, a idade variou entre 18 
e 60 anos, sendo a maioria (36,7%) entre 26 a 32 anos, e solteiras (42,2%). Dentre estas, a metade estava desempregada. Em relação à paridade, 
a maioria (32,8%) teve 2 filhos e 100% das entrevistadas relatou fazer acompanhamento ginecológico de rotina, além de ter conhecimento sobre 
a não ingestão de bebidas alcoólicas. Apenas 14,76% (n=9) conhecia o termo transtornos do espectro alcoólico fetal, e 42,2% (n=26) sabia que a 
ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação pode gerar bebês com anomalias craniofaciais, retardo no desenvolvimento mental e 
comportamental. A maioria (68,9%; n=42) das entrevistadas desconhecia as possíveis manifestações orofaciais e odontológicas que podem 
ocorrer em crianças nascidas de mãe que ingeriu bebida alcoólica durante a gestação, porém 93,4% (n=57) sabiam que a criança com esta 
síndrome apresenta coordenação motora deficiente, o que dificulta a correta higienização dental e facilita o surgimento de lesões cariosas e 
infecções periodontais. Muitas mães (77%; n=47) nunca haviam sido orientadas por um profissional de saúde sobre os efeitos deletérios da 
ingestão de bebidas alcoólicas na gestação e/ou sobre os transtornos do espectro alcoólico fetal, seus sinais, sintomas, forma de prevenção e 
tratamento. Algumas entrevistadas relataram informalmente o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas durante a gestação. 
Conclui-se que é de fundamental importância o aprendizado pelo acadêmico de odontologia sobre esse tema durante a abordagem em saúde da 
família no curso de graduação, em associação com a orientação às mães de crianças em atendimento nas clínicas. Destaca-se também a 
necessidade da promoção da educação sobre o tema nas escolas e nos programas de saúde da mulher na prevenção do uso de bebidas alcoólicas 
e outras drogas ilícitas pela população.
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