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Estudo “O consumo de álcool na gravidez” 

Sumário Executivo 

O consumo abusivo de álcool durante a gravidez está claramente associado a anomalias no feto, de entre as quais se 

destaca a Síndrome Alcoólica Fetal. Como tal, um maior conhecimento sobre este consumo numa dada população, dos 

fatores que lhe estão associados e da extensão dos seus efeitos assume a maior relevância no contexto da Saúde, enquanto 

mecanismo subjacente à definição de orientações e implementação de medidas com vista à diminuição da ocorrência de 

anomalias do espectro da Síndrome Alcoólica Fetal. É neste contexto que se situa o presente projeto, que pretende 

contribuir para um melhor conhecimento sobre este fenómeno em Portugal e, deste modo, para o cumprimento do 

objetivo de “Prevenir e reduzir a incidência de anomalias e perturbações de desenvolvimento fetal causadas pelos CAD1, 

bem como a ocorrência de patologias na grávida, decorrentes do consumo de substâncias psicoativas e medicamentos não 

prescritos”, definido no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020. 

Os principais objetivos deste estudo piloto consistiram em: 

• Caraterizar o consumo de álcool na população alvo de grávidas (ACES Lisboa Norte, Central e Ocidental/Oeiras). 

• Identificar fatores associados a este consumo nesta população. 

Para o efeito, aplicou-se uma abordagem transversal, quantitativa, através de questionário apresentado pelos profissionais 

das unidades de saúde e preenchido pelas participantes nestas unidades, a que se deslocavam para prestação de cuidados 

referentes à sua gravidez, tendo-se obtido uma amostra de conveniência de 1104 participantes. 

Nesta, 19% das participantes declararam ter tomado bebidas alcoólicas após conhecimento da gravidez, sendo este 

consumo essencialmente esporádico, e 1% tomaram bebidas alcoólicas até ficarem “alegres” e/ou fizeram consumos 

“binge”.  

Por comparação com o seu padrão de consumo nos 12 meses anteriores, constata-se que, entre as consumidoras, 74% 

abandonaram o consumo (13,7% ainda antes de terem conhecimento da gravidez, porventura no âmbito do seu 

planeamento, e 60,6% após conhecimento desta). De entre as que mantiveram o consumo de bebidas alcoólicas (26% das 

consumidoras), metade (13%) diminuíram-no.  

As alterações ao consumo na gravidez ocorrem sobretudo aquando do conhecimento desta e são motivadas pela 

necessidade de evitar problemas de saúde para o futuro filho. 

Verifica-se um certo consenso em torno da ideia de que o consumo de bebidas alcoólicas na gravidez tem efeitos negativos 

no bebé, mas uma ambiguidade quanto ao tipo de consumo que é nocivo. A maioria das participantes considera também 

que, por um lado, a família, o companheiro ou amigos, e por outro, os profissionais de saúde, discordam/discordam 

                                                                        
1 Comportamentos Aditivos e Dependências. 
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totalmente do consumo moderado de bebidas alcoólicas na gravidez. É de notar que, na maior parte dos casos, o 

companheiro das participantes era consumidor de bebidas alcoólicas.  

Praticamente todas avaliaram como fácil ou muito fácil para si não beberem qualquer bebida alcoólica neste período. 

Esta noção de dificuldade de autocontrolo do consumo de bebidas alcoólicas na gravidez é a variável que se destaca de 

forma mais clara enquanto potenciadora da probabilidade de consumir bebidas alcoólicas neste período, seja no total de 

participantes, seja entre as consumidoras de bebidas alcoólicas, quanto à manutenção do consumo, seja nas consumidoras 

de bebidas alcoólicas na gravidez, quanto à probabilidade de ter um consumo de risco acrescido. Por outro lado, a ideia de 

que não é seguro beber qualquer copo de uma bebida alcoólica por semana na gravidez é a que, de forma mais transversal, 

contribui para a diminuição da probabilidade de consumir bebidas alcoólicas nestes três grupos.  

Adicionalmente, a representação de que familiares/companheiro/amigos discordam/discordam totalmente do consumo 

moderado de bebidas alcoólicas na gravidez e um consumo de bebidas alcoólicas igual ou inferior ao seu por parte do 

companheiro diminuem a probabilidade de consumir bebidas alcoólicas na gravidez, seja no total de participantes, seja no 

grupo das consumidoras nos 12 meses antes. Esta pressão social não exerce contudo o mesmo efeito quanto está em causa 

um consumo de risco acrescido, no quadro das consumidoras de bebidas alcoólicas na gravidez. 

Os dados apresentados evidenciam a necessidade de: 

1. Divulgar mensagens claras, objetivas, coerentes, quanto ao consumo de bebidas alcoólicas na gravidez: não é 

seguro beber qualquer copo na gravidez; 

2. Ponderar diferentes veículos de comunicação, sendo que, nesta amostra, os profissionais de saúde e a internet 

são identificados como fontes de informação privilegiadas; 

3.  Na comunicação/intervenção, seja esta generalizada ou individualizada, ter em consideração a influência da 

rede social direta no consumo de bebidas alcoólicas na gravidez; 

4. Consolidar como prática generalizada no acompanhamento à gravida (e à mulher que planeia engravidar) a 

identificação do consumo de bebidas alcoólicas e, caso este exista, apoiar a grávida quanto ao abandono do 

mesmo, designadamente tendo em consideração as suas competências percebidas ao nível do seu controlo.  

 


