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PROJETO DE LEI Nº  443 /2012 

 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DE AFIXAÇÃO DE CARTAZES COM 
INFORMAÇÕES SOBRE A SÍNDROME 
ALCOÓLICA FETAL (SAF) EM TODA A 
REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
       A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
Art. 1º - Fica obrigatória a afixação de cartazes com informações 

sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) em toda a rede pública de saúde 
do Estado do Espírito Santo. 
 
  Parágrafo único – Consideram-se para efeito desta Lei, Hospitais, 
UPA´s, Postos de Saúde, Clinicas, Farmácias Populares, CAP´S e outros 
equipamentos de saúde para atendimento da população. 
 
  Art. 2º - Os cartazes de que trata o caput serão afixados no espaço 
interno e externo da rede pública de saúde e deverão conter número 
telefônico dos serviços de saúde e órgãos governamentais para 
atendimento e esclarecimento de dúvidas do cidadão. 
 
  Art. 3º - Esta Lei será regulamentada para garantir a sua execução, 
principalmente no que tange ao conteúdo a ser informado à população. 
 
  Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2012. 

 
 
 
 

DEPUTADO GILSINHO LOPES 
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JUSTIFICATIVA 

 
A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) é uma doença causada pelo consumo 
de álcool pelas mulheres grávidas. Quando a futura mãe bebe, o álcool é 
passado para a criança pela placenta e, pode ter muitos efeitos tóxicos. A 
bebida alcoólica prejudica algumas áreas do cérebro do bebê e 
compromete funções importantes como o equilíbrio, aprendizado e 
memória e o relacionamento social. A SAF tem vários níveis de 
gravidade. A doença provoca desde alterações no rosto, até atraso no 
crescimento, má coordenação motora, retardo mental, dificuldade de 
aprendizado, memória e de relacionamento. As alterações corporais são 
menos percebidas quando a criança cresce, mas também podem 
aparecer vários efeitos, tais como: hiperatividade, impaciência, falta de 
concentração, raciocínio deficiente e memória prejudicada. O conjunto de 
sintomas chama-se Efeito Alcoólico Fetal (EAF). Se não for ajudada, as 
crianças podem crescer isoladas e com uma baixa estima, entre outras 
alterações.  

O álcool é uma substância com livre passagem pela placenta e, portanto, 
livre passagem para o feto. O fígado do bebê que está em formação 
metaboliza o álcool duas vezes mais lentamente que o fígado da sua 
mãe, isto é, o álcool permanece por mais tempo no organismo do bebê 
do que da sua mamãe. O aborto espontâneo e o trabalho de parto 
prematuro, assim como outras complicações da gravidez, também estão 
relacionados com o uso do álcool, mesmo em quantidades menores. O 
risco de aborto espontâneo quase dobra quando a gestante consome 
álcool.  

Os prejuízos causados no feto pelo álcool podem causar desde gestos 
desajeitados até problemas de comportamento, falta de crescimento, 
rosto desfigurado e retardo mental, dependendo da fase da gravidez e 
também da quantidade de álcool ingerido. A Organização Mundial da 
Saúde estima que a cada ano 12 mil bebês no mundo nascem com a 
Síndrome Fetal do Álcool ou Síndrome do Alcoolismo Fetal (SAF) ou 2,2 
de cada mil nascimentos vivos.  
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-Síndrome do Álcool-A SAF é a consequência no feto do consumo de 
álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no 
crescimento intra uterino, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e 
intelectual, distúrbios do comportamento (irritabilidade e hiperatividade 
durante a infância), diminuição do tamanho do crânio (microcefalia), 
malformações da face como nariz curto, lábio superior fino e mandíbula 
pequena, pés tortos, malformações cardíacas, maior sensibilidade a 
infecções e maior taxa de mortalidade neonatal. Por vezes, o bebê ao 
nascer não apresenta algum defeito físico, mas alguns sintomas podem 
não serem óbvios até que o bebê complete entre 3 e 4 anos. 
- Alteração no peso- O peso de um bebê que foi exposto ao álcool é 
normalmente inferior ao dos bebês de mães que não beberam durante a 
gravidez. O peso ao nascimento de bebês afetados pelo álcool é de 
aproximadamente 2 quilos e dos bebês saudáveis é de 3,5 quilos. 
Conforme a criança cresce, outros prejuízos começam a aparecer, entre 
os quais a memória fraca, falta de concentração, raciocínio fraco e 
incapacidade de aprender com a experiência.  

A exposição do feto, seja em que época da gravidez, ao álcool não tem 
como consequência necessariamente a SAF. Como já foi falado, não se 
conhecem níveis seguros de consumo de álcool durante a gravidez. Na 
maioria dos recém-nascidos prejudicados pela ação do álcool antes do 
nascimento não ocorre anomalias faciais e a deficiência do crescimento 
que identificam a SAF. Mesmo assim, todos os pequenos que são 
expostos ao uso de álcool portam danos cerebrais e outros 
comprometimentos tão significativos quanto os que ocorrem nos 
portadores da SAF.  

Sendo assim, apelo aos nobres parlamentares para que aprovem esta 
proposição. Esta Casa de Leis estará dando uma grande contribuição à 
saúde das mulheres e de seus filhos ao informar os perigos no consumo 
de álcool pelas mulheres durante a gravidez.  

  

 


