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RESUMO

O uso abusivo de bebidas alcoólicas pode causar o alcoolismo - questão de saúde pública que vem preocupando todas as nações, inclusive o 
Brasil, levando o alcoolismo a ser inserido como doença no Código Internacional de Doenças (CID) como Q86 pela Organização Mundial de Saúde. 
Além do consumo abusivo de bebidas alcoólicas por mulheres - grupo pouco atingido em décadas passadas - sendo responsável por acidentes de 
trânsitos envolvendo estas mulheres e absenteísmo destas ao trabalho, um outro aspecto importante a ser destacado é que o uso de bebidas 
alcoólicas durante a gravidez pode causar diversos danos ao desenvolvimento embrionário e fetal, tais como diminuição da circulação sanguínea 
placentária, baixo peso ao nascer, alterações no metabolismo fetal ou aborto, sinais craniofaciais e diversos níveis de retardo mental. Objetivos: 
identificar o conhecimento de mulheres sobre os efeitos da ingestão de álcool na estação; propor ações educativas envolvendo este tema para 
orientação em saúde da mulher no período pré-concepção e gestacional. Método: estudo exploratório de caráter quantitativo. O cenário foi a 
Universidade Estácio de Sá (campus Niterói-RJ). Os sujeitos foram 99 mulheres. Para a coleta de dados, utilizou-se uma entrevista estruturada, a 
qual foi realizada após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. Resultados: a análise dos dados coletados 
permitiu identificar desconhecimento das mulheres sobre o assunto e reduzida participação do profissional de enfermagem na orientação destas 
mulheres.Quando questionadas se consideravam que a ingestão de bebidas alcoólicas seria segura para o desenvolvimento embrionário e fetal, 
sem acarretar qualquer dano, aproximadamente 97% das mulheres entrevistadas responderam negativamente, entretanto, surpreendentemente, 
apenas 19% do total de mulheres entrevistadas sabia afirmar que não existe quantidade mínima segura para ingestão de qualquer tipo de bebida 
alcoólica durante a gestação, e aproximadamente 60% das entrevistadas não tinham qualquer conhecimento sobre os danos causados pelo uso 
de bebidas alcoólicas durante a gestação. Mais de 70% das entrevistadas afirmaram conhecer a definição sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF, 
atualmente designada como Transtornos do Espectro Alcoólico Fetal), porém, aproximadamente 81% do total de mulheres entrevistadas neste 
estudo não foram capazes de identificar qualquer sintoma e/ou efeito relacionado a estes transtornos alcoólicos fetais. Ao serem questionadas se 
conheciam as formas de prevenção da SAF, aproximadamente 62% relataram desconhecimento e 84% desconheciam qualquer forma de 
tratamento para estes transtornos. neste estudo foi constatada a existência de um amplo desconhecimento sobre os sintomas dos transtornos do 
espectro alcoólico fetal – conjunto de danos causados pela ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação - em nossa amostra populacional, 
ressaltando a necessidade do incentivo ao aumento da participação do enfermeiro no contato direto com a paciente nas atividade educativas do 
dia a dia, assim como no desenvolvimento de campanhas educativas para divulgação pelos meios de comunicação. Conclusão: necessita-se 
aumentar a divulgação destes danos à saúde em campanhas educativas promovidas pelas instituições de saúde e maior participação do 
profissional de enfermagem na educação deste público-alvo.
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