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O meu olhar é nítido como um girassol

O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo comigo
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do mundo...

Creio no mundo como um malmequer,
Porque o vejo. Mas não penso nele
Porque pensar é não compreender...
O mundo não se fez para pensarmos nele
(Pensar é estar doente dos olhos)
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo.

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos...
Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é,
Mas porque a amo, e amo-a por isso,
Porque quem ama nunca sabe o que ama
Nem sabe porque ama, nem o que é amar...

Amar é a eterna inocência,
E a única inocência é não pensar...

Fernando Pessoa (Heterônimo Alberto Caeiro)
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RESUMO

Embora os efeitos teratogênicos do etanol sejam bem conhecidos, ele 

ainda é um agente exógeno muito usado por mulheres em idade reprodutiva e 

sabe-se que ele interfere com o transporte, absorção e metabolismo do ácido 

fólico. O objetivo deste trabalho foi determinar os efeitos da administração de 

etanol,  da deficiência do ácido fólico na dieta e da associação desses dois 

fatores durante a gestação de camundongos Swiss. O estudo foi feito com dois 

experimentos, no primeiro examinou-se a influência do etanol diluído em salina 

a 25% (v/v) em doses baixa (0,4g/Kg de peso corporal) e alta (4,0g/Kg de peso 

corporal)  em  animais  alimentados  com  ração  comercial  e  no  segundo  a 

influência do  etanol  nas  mesmas doses em animais  alimentados com dieta 

deficiente em folato. Em ambos os experimentos os animais foram divididos em 

6 grupos com 6 animais cada: C= controle; Eb= etanol baixa dose; Ea= etanol 

alta  dose  (Experimento  1)  e  DF=  controle  da  deficiência  de  folato;  DFEb= 

deficiência de folato + etanol baixa dose; DFEa= deficiência de folato + etanol 

alta dose (Experimento 2). Os animais dos Grupos C e DF receberam apenas 

salina. Etanol e salina foram administrados por via intraperitoneal, em três dias 

consecutivos da gestação: 7°, 8° e 9°. A eutanásia foi realizada em câmara de 

CO2  no 18º dia gestacional e os cornos uterinos foram retirados por cesárea 

para  observação  e  contagem  dos  fetos  vivos,  mortes  fetais  tardias  e 

reabsorções. Anomalias congênitas foram encontradas apenas no Grupo Ea, 

representadas  por  defeito  de  fechamento  do  tubo  neural  isolado  (6,45%), 

agenesia de membros e cauda (6,45%), defeito de fechamento do tubo neural 



associado  a  defeito  da  face  média  (2,15%)  e  gastrosquise  (1,08%).  Foi 

observada entre os grupos variação no número de fetos vivos (C= 98,97%; Eb= 

97,98%;  Ea=  87,74%;  DF=  90,91%;  DFEb  =  72,22%;  DFEa=  61,39%),  de 

reabsorções (C= 1,03%; Eb= 2,02%; Ea= 1,89%; DF= 8,08%; DFEb= 14,44%; 

DFEa= 18,81%) e de mortes fetais tardais (C= 0; Eb= 0; Ea= 10,38%; DF= 

1,01%;  DFEb=  13,33%;  DFEa=  19,80%).  Houve  variação  no  comprimento 

vértice-sacral  fetal  (machos/fêmeas:  C=  2,6/2,5cm;  Eb=  2,5/2,5cm;  Ea= 

2,4/2,3cm;  DF=2,4/2,3cm;  DFEb=  2,0/2,0cm;  DFEa=  1,9/1,8cm),  no  peso 

corpóreo  fetal  (machos/fêmeas:  C=  1,50/1,40g;  Eb=  1,49/1,40g;  Ea= 

1,31/1,19g;  DF=  1,28/1,17g;  DFEb=  0,81/0,82g;  DFEa=  0,83/0,73g),  no 

diâmetro  placentário  (machos/fêmeas:  C=0,8/0,8cm;  Eb=  0,8/0,7cm;  Ea= 

0,8/0,7cm;  DF= 0,8/0,8cm;  DFEb= 0,8/0,8cm;  DFEa= 0,7/0,7cm)  e  no  peso 

placentário (machos/fêmeas: C= 0,14/0,12g; Eb= 0,14/0,11g; Ea= 0,12/0,10g; 

DF= 0,13/0,11g; DFEb= 0,09/0,09g; DFEa= 0,09/0,09g). Os resultados indicam 

que alta dose de etanol durante o consumo de ração comercial é mais deletério 

que baixa dose, pois além de provocar anomalias congênitas, causou restrição 

do crescimento intra-uterino e placentário e produziu mortes fetais tardias. A 

deficiência  de  ácido  fólico,  por  si  só,  também é  deletéria,  interferiu  com o 

desenvolvimento fetal e placentário e produziu reabsorções. A associação da 

deficiência  de  folato  e  etanol  agravou  ainda  mais  esse  desenvolvimento  e 

produziu um maior número de reabsorções e mortes fetais tardias. Além disso, 

na deficiência de folato, baixa dose de etanol foi tão deletéria quanto alta dose, 

indicando  que  a  nutrição  materna  tem  um  papel  fundamental  no 

desenvolvimento fetal. Dessa forma, a ação sinérgica de dois fatores isolados, 

etanol e deficiência de ácido fólico, permite reforçar a noção do risco humano 



em condições semelhantes, já que mulheres jovens tendem a apresentar mais 

deficiência de ácido fólico e estão mais expostas a comportamentos que levam 

ao consumo de etanol.

Palavras  chave: etanol,  deficiência  de  ácido  fólico,  anormalidades 

congênitas, gravidez animal, camundongos. 



SUMMARY

In spite  of  the well  known teratogenic  effect  of  ethanol,  it  is  still  the most 

consumed exogenous abuse substance by women of reproductive age. Ethanol also 

impairs the absorption, transport and metabolism of folic acid. The aim of this study 

was to investigate the effects of ethanol,  dietary deficiency of  folic  acid and the 

association of both on the outcome of Swiss mouse pregnancy. We aimed to analyze 

the result of low (0.4g/Kg) and high (4g/Kg) of ethanol dose diluted in saline 25% 

(v/v) given to animals fed a commercial diet (Experiment I) or its effect on mice fed 

a folate-free diet (Experiment II). The pregnant mice were divided in 6 groups of 6 

animals each: (Experiment I) C=Control; low dose ethanol (Eb); high dose ethanol 

(Ea); (Experiment II) DF= Control of Folate deficiency; DFEb= Folate deficiency plus 

low dose ethanol, and DFa= Folate deficiency plus high dose ethanol. On the 7th, 8th 

and 9th gestational  day  (GD)  either  saline  (Groups  C  and DF)  or  ethanol  (other 

groups) were administered by intraperitoneal injection and the sacrifice was on the 

18th GD on a CO2 chamber after which the uterine horns were harvested by cesarean 

section for examination and counting of live fetuses, late fetal death and resorptions. 

Congenital anomalies were found only in Group Ea, represented by isolated Neural 

Tube Defect (NTD) (6.45%), limb and tail agenesis (6,45%), NTD plus middle face 

anomaly  (2,15%)  and  gastroschisis  (1,08%).  The  number  of  live  fetuses  (C= 

98,97%; Eb= 97,98%; Ea= 87,74%; DF= 90,91%; DFEb = 72,22%; DFEa= 61,39%), 

resorptions (C= 1,03%; Eb= 2,02%; Ea= 1,89%; DF= 8,08%; DFEb= 14,44%; DFEa= 

18,81%) and late fetal death (C= 0; Eb= 0; Ea= 10,38%; DF= 1,01%; DFEb= 13,33%; 

DFEa= 19,80%) differed among groups. It was also noted a gender related variation 



in crown-rump length (male/female: C= 2,6/2,5cm; Eb= 2,5/2,5cm; Ea= 2,4/2,3cm; 

DF=2,4/2,3cm; DFEb= 2,0/2,0cm; DFEa= 1,9/1,8cm), body weight (male/female:C= 

1,50/1,40g;  Eb=  1,49/1,40g;  Ea= 1,31/1,19g;  DF= 1,28/1,17g;  DFEb= 0,81/0,82g; 

DFEa= 0,83/0,73g), placental diameter (male/female: C=0,8/0,8cm; Eb= 0,8/0,7cm; 

Ea= 0,8/0,7cm; DF= 0,8/0,8cm; DFEb= 0,8/0,8cm; DFEa= 0,7/0,7cm) and placental 

weight  (male/female:  C=  0,14/0,12g;  Eb=  0,14/0,11g;  Ea=  0,12/0,10g;  DF= 

0,13/0,11g;  DFEb= 0,09/0,09g;  DFEa= 0,09/0,09g).  Our  results  indicate that  high 

ethanol dose given to pregnant mice fed on a commercial diet is more deleterious 

than  low  dose  because  it  induced  congenital  anomalies  and  intrauterine  growth 

restriction,  decreased  placental  weight  and  diameter  and  increased  fetal  death. 

Isolated folic acid deficiency is harmful to gestation, decreasing fetal and placental 

development  and  inducing  resorptions.  The  association  of  ethanol  and folic  acid 

deficiency increased the developmental impairment and induced more resorption and 

late fetal death. In folate deficient mice, low dose of ethanol was as detrimental as 

high  dose  indicating  that  maternal  nutritional  status  plays  a  major  role  in  fetal 

development. In conclusion, the synergistic action of two factors, ethanol and folate 

deficiency,  may help to  understand the human risk in  similar  situation,  as young 

women are prone to this vitamin deficiency and are more exposed to a behavior that 

stimulate alcohol intake.

Key words: ethanol, folic acid deficiency, congenital abnormalities, pregnancy, mice.



INTRODUÇÃO

1.1  ETANOL E GESTAÇÃO

O uso de etanol durante a gravidez é um problema significativo de saúde pública. Aproximadamente 60% das mulheres 

adultas nos Estados Unidos relatam que consomem álcool pelo menos ocasionalmente e 20% dessas mulheres continuam 

ingerindo algum álcool durante a gravidez (DAY; COTTREAU; RICHARDSON, 1993; MIDNIAK; CLARK, 1994). Embora a 

maioria das mulheres grávidas pare ou reduza drasticamente a ingestão de álcool, algumas continuam a ingeri-lo 

exageradamente (STRATTON; HOWE; BATTAGLIA, 1996).

Desde que Lemoine et al. (1968) na França relataram pela primeira vez os 

efeitos teratogênicos do álcool na medicina moderna, numerosos estudos 

clínicos, epidemiológicos e experimentais têm examinado as conseqüências da 

exposição pré-natal ao etanol no crescimento e desenvolvimento dos 

descendentes.

Pessoas  em  idade  reprodutiva  estão  potencialmente  expostas  a  muitos 

agentes  biológicos  e  químicos,  particularmente  substâncias  usadas  socialmente, 

como  o  álcool  (CHUDLEY  et  al.,  2005;  MILLER  et  al.,  2001;  PADMANBHAN; 

SHAFIULLAH,  2004)  que  é  uma  das  drogas  psicoativas  mais  usada  no  mundo 

(JONES,  1987;  LE  FOLL;  GOLDBERG,  2005;  MILLER et  al.,  2001).  Seu uso  é 

comum em nossa sociedade (PADMANABHAN; SHAFIULLAH, 2004; STRÖMLAND; 

PINAZO-DURÁN,  2002)  e  por  isso  há  muito  interesse  em estudar  seus  efeitos 

teratogênicos. 

O consumo de etanol está associado não apenas com nascimentos anormais, 

mas  também  com  um  aumento  na  incidência  de  natimortos  e  aumento  na 

mortalidade perinatal  (HANNIGAN; WELCH; SOKOL, 1992; LEIBER, 1978).  Seus 

efeitos teratogênicos clínicos e experimentais são bem conhecidos, no entanto, ele 

ainda é um teratógeno exógeno muito usado por mulheres em idade reprodutiva 

(KOREN;  KOREN; GLADSTONE,  1996)  e  sabe-se  que malformações cardíacas, 



dos membros e Defeitos de Fechamento do Tubo Neural (DFTN) estão associados 

ao seu uso durante a gravidez (PADMANABHAN; IBRAHIN; BENER, 2002). 

 Jones et al. (1973) nomearam como Síndrome Alcoólica Fetal (FAS) as principais características observadas em crianças 

de mães alcoólatras, que são: distúrbio do desenvolvimento físico com retardo do crescimento pré e pós-natal, distúrbios 

psicomotores, retardo mental e um conjunto característico de anomalias faciais que compreende pequena fissura 

palpebral, raiz nasal baixa, hipoplasia do filtro, lábio fino, displasia da mandíbula e baixa implantação auricular. Outras 

anormalidades que não pertencem à FAS, mas estão associadas com o abuso materno de etanol, são denominadas 

Efeitos Alcoólicos Fetais (FAE). 

A incidência de FAS é relatada em diferentes locais. Em países 

desenvolvidos, uma em cada seis mulheres em idade reprodutiva consome 

álcool suficiente para comprometer seu embrião e cerca de metade da 

população feminina consome álcool socialmente. Uma vez que metade das 

gestações não é planejada, um quarto de todos os fetos está exposto ao álcool 

durante o início da gestação (KOREN; KOREN; GLADSTONE, 1996).

A FAS é a principal causa conhecida de retardo mental e de anomalias congênitas em crianças, sua incidência é de 

aproximadamente 1,9 casos em cada 1000 nascimentos. A incidência é consideravelmente mais alta, cerca de 40%, entre 

crianças de mulheres alcoólatras crônicas do que entre os descendentes de mulheres que consomem álcool 

ocasionalmente. A síndrome é mais comum entre os nativos americanos: 4,7 casos em cada 1000 nascimentos (ABEL; 

SOKOL, 1991) e estima-se afetar cerca de 4000 crianças anualmente nos Estados Unidos, enquanto outras 7000 crianças 

sofrem de FAE (ABEL, 1995; BEARER et al., 1992).

Crianças  com  história  de  exposição  materna  ao  etanol  freqüentemente 

manifestam características de deficiência neuromotora e efeitos em uma variedade 

de testes intelectuais, comportamentais, educacionais e psicológicos (WEINBERG, 

1997).

O custo econômico em medicamentos e apoio aos indivíduos com FAS é 

considerável. A prevenção efetiva e/ou intervenção terapêutica de defeitos de 

nascimento requer um profundo entendimento de seu mecanismo patogenético 

(SMITH; COLES, 1991; SPAGNOLO, 1993). Apesar de numerosas 

investigações dos efeitos teratogênicos do álcool, não surgiram mecanismos 



definitivos e não se conhece qual a quantidade de álcool consumida durante a 

gestação que começa a exercer efeito tóxico no feto humano (NULMAN et al., 

2001). 

No entanto, sabe-se que o desenvolvimento intrauterino em mamíferos é um 

período de proliferação celular ativa, migração e diferenciação e é muito sensível a 

danos por  agentes  químicos.  Muitos efeitos,  abrangendo mortalidade pré e  pós-

natal,  atraso  no  crescimento,  graves  malformações  de  órgãos  e  anomalias 

funcionais,  foram  descritos  como  resultado  de  exposição  química  dos  embriões 

(GARBER, 1989; SIEBER; ADAMSON, 1975).

A morte celular é uma característica comum vista em embriões após exposição a uma variedade de teratógenos que 

induzem malformações craniofaciais. Está bem estabelecido que os locais de morte celular variam dependendo do 

teratógeno (ou insulto genético) e o momento da exposição (estágio de desenvolvimento do embrião). No entanto, a 

questão do porquê algumas células morrem e outras não, em resposta a um agente citotóxico tem recebido pequena 

atenção (GUERRI, 1998; ÖZER; SARIOGLU; GÜRE, 2000).

Identificar a exposição ao álcool no recém-nascido é difícil. Em um estudo, a 

FAS não foi diagnosticada em todos os recém-nascidos analisados que 

desenvolveram a doença mais tarde na infância (LITTLE et al., 1990). A 

identificação precoce dos indivíduos afetados é necessária para minimizar 

deficiências secundárias, como problemas de saúde mental ou problemas com 

a lei (STREISSGUTH; BARR; KOGAN, 1996).

1.2  MARCADORES BIOLÓGICOS

Determinar o uso de álcool durante a gravidez é uma forma de identificar 

crianças com riscos para problemas relacionados ao álcool. Até recentemente, 

a única ferramenta disponível para essa identificação era o relato materno do 

seu uso. No entanto, sabe-se que a subjetividade inerente a estas informações 



leva a que se subestime a verdadeira quantidade consumida (CHASNOFF; 

LANDRESS; BARRET, 1990), por isso métodos objetivos devem ser utilizados.

Relatos maternos podem não estar disponíveis em muitos casos quando 

crianças são dadas para adoção ou quando os diagnósticos são perdidos. A 

identificação de um marcador biológico é, portanto, de grande importância. 

Sendo uma molécula pequena e volátil, o etanol não é retido no cabelo ou 

mecônio em níveis detectáveis (KOREN et al., 2002). 

O etanol é metabolizado por ambos ciclos oxidativo e não-oxidativo. O ciclo 

não-oxidativo conjuga o etanol a ácidos graxos livres formando ésteres etílicos 

dos ácidos graxos (FAEEs), que têm sido detectados em numerosos tecidos 

animais, incluindo fetos e placentas após administração materna de etanol. 

Comparado com o etanol e metabólitos oxidativos, os FAEEs possuem meia 

vida prolongada no tecido, com 16 horas no tecido adiposo de coelhos a 1 

semana na placenta de camundongos (BEARER et al., 1992). Em humanos, 

eles já foram identificados em ambos cordão umbilical e mecônio (BEARER; 

EMERSON; HARM, 1992). Em adultos, os FAEEs têm sido testados como 

marcador biológico para fatalidades relacionadas ao álcool (BEARER et al., 

1997; KLEIN; CHAN; KOREN, 2002).

Até mesmo baixa ingestão de etanol pode causar efeitos adversos nos 

recém-nascidos e mais tarde problemas na adolescência. Os FAEEs são 

formados no corpo pela esterificação do etanol com ácidos graxos livres e 

podem ser detectados no soro e sangue de usuários de etanol, assim como em 

seus descendentes. Em crianças que foram menos expostas ao etanol no 

útero, a concentração de FAEEs no mecônio é muito baixa, enquanto que em 

crianças mais expostas essa concentração é elevada, em alguns casos cerca 



de 50 vezes mais alta (KLEIN; KOREN, 1999). No mecônio, os FAEEs são um 

potencial biomarcador da exposição fetal ao álcool e sua detecção pode servir 

como ferramenta diagnóstica dessa exposição (MOORE et al., 2003). 

Koren et al. (2002) mostraram que FAEEs produzidos na mãe não 

atravessam a placenta humana, por isso seu aparecimento no mecônio 

provavelmente representa sua produção no organismo fetal. Isso significa que a 

medida de FAEEs no mecônio representa uma válida estimativa dos níveis de 

etanol circulante no feto e, portanto, pode ser um rigoroso marcador biológico 

para o risco fetal.  

Como o mecônio está disponível somente durante o primeiro ao terceiro dias 

após o nascimento, os FAEEs, que estão disponíveis por dois ou três meses 

após o nascimento, foram mensurados no cabelo de recém-nascido (KLEIN; 

KOREN, 1999). No entanto, são necessários estudos baseados em grandes 

populações para estabelecer a correlação entre ingestão materna de álcool e a 

presença de ésteres etílicos dos ácidos graxos nesse local (KLEIN; CHAN; 

KOREN, 2002). 

Os ésteres etílicos dos ácidos graxos podem ser detectados no soro e no 

sangue de usuários de álcool, assim como em órgãos humanos danificados 

pelo abuso de etanol, podendo ser usados como marcadores pós-morte de seu 

consumo. Além disso, acumulam-se no tecido adiposo após o etanol ser 

eliminado do corpo (MOORE et al., 2003).

1.3  EFEITOS NOCIVOS DO ETANOL SOBRE O FETO

 Modelos animais de FAS têm investigado várias questões associadas com 



os efeitos teratogênicos do álcool, tal como relação dose-resposta, 

susceptibilidade genética, períodos críticos e padrão da exposição ao álcool 

(BECKER; GRANADOS; RANDALL, 1996; UKITA; FURUI; SHIOTA, 1993). 

Foi demonstrada disfunção imune em descendentes de camundongos 

expostos ao etanol no período pré-natal (GOTTESFELD; ABEL, 1991), que 

resultou, por exemplo, em redução do número de timócitos e redução na 

reposta de linfócitos T a mitógenos (EWALD; FROST, 1987).  

Há um grande interesse particular no mecanismo patogenético do álcool na 

indução de defeitos de fechamento do tubo neural e malformações no esqueleto 

axial  em  modelo  experimental  em  camundongo  (PADMANABHAN;  WASFI; 

CRAIGMYLE, 1992, 1994). Modelos animais mostraram que exencefalia e falha da 

fusão  das  pregas  neurais  craniais  comumente  resultam da  exposição  ao  etanol 

durante a gestação e que na maioria dos grupos tratados com álcool houve um 

aumento de reabsorção, morte fetal e redução do peso materno (PADMANABHAN; 

HAMEED, 1988). 

Os efeitos teratogênicos do etanol foram bem estabelecidos em embriões de 

roedores  mantidos  em cultura  durante  o  período da neurulação,  no  qual  o  tubo 

neural é formado. Na gestação humana ocorre durante a terceira e quarta semanas 

da gestação (HUNTER et al., 1994). Os defeitos de fechamento do tubo neural e 

anomalias  craniofaciais  estão  entre  as  malformações  induzidas  com  exposição 

durante este período do desenvolvimento, ambas relatadas como conseqüência do 

consumo  excessivo  deste  agente  durante  a  gestação  humana  (KOTCH;  SULIK, 

1992). Como observado em modelos animais, uma notável característica patogênica 

associada aos efeitos teratogênicos do etanol é a excessiva morte celular observada 

em diferentes locais nos embriões afetados, como por exemplo, tubo neural, somitos 



e  neuroepitélio  cranial,  incluindo  suas  margens  laterais,  na  região  onde  estão 

localizadas as células pré-migratórias da crista neural (SULIK; COOK; WEBSTER, 

1988; KOTCH; CHEN; SULIK, 1995; ÖZER; SARIOGLU; GÜRE, 2000).

Estudos em animais demonstram que a exposição aguda ao etanol durante a gastrulação e/ou neurulação resulta 

em apoptose excessiva no neuroepitélio do rombencéfalo e de outras populações de células, incluindo células da crista 

neural e placa ectodérmica, mostrando que essas estruturas são alvos dos seus efeitos teratogênicos (CARTWRIGTH; 

SMITH, 1995; DUNTY et al., 2001). 

1.4  DEFEITOS DE FECHAMENTO DO TUBO NEURAL

Os  DFTN  são  malformações  congênitas  que  resultam  do  não  fechamento 

correto  do  tubo  neural  embrionário  e  estruturas  suprajacentes  no  início  do 

desenvolvimento. São classificados como anterior ou posterior, de acordo com a sua 

localização ao longo do tubo neural (BARBER et al., 1999). 

A  anencefalia  é  um DFTN anterior  comum caracterizada  pela  ausência  da 

abóbada craniana e acentuada malformação encefálica. Pode ser identificada pela 

exposição do encéfalo malformado e saliente no topo cranial fetal impropriamente 

desenvolvido (SMITH; HUNTINGTON, 1981). Com a falha de fechamento do crânio 

e couro cabeludo há exposição do encéfalo,  exencefalia,  o que determina que o 

tecido  neural  humano  em  desenvolvimento  exposto  ao  ambiente  intrauterino 

rapidamente se degenere (WOOD; SMITH, 1984), resultando em anencefalia. Em 

geral  o  que  resta  é  apenas  uma  massa  tipicamente  constituída  de  tecido  de 

sustentação,  vasos  e  tecido  neural  que  se  denomina  área  cérebro-vasculosa. 

Aproximadamente metade de todos os fetos anencefálicos morre antes de nascerem 

e os nascidos vivos raramente excedem 48 horas de vida (HUNTER, 1993). 

Os DFTN posteriores, também chamados de disrafia ou  spina bifida aperta, 



compreendem  a  meningocele,  meningomielocele  e  a  raquisquise.  Enquanto  a 

meningocele  é  representada  por  protrusão  de  porção  das  meninges  através  de 

defeito  vertebral  revestida  por  pele,  a  meningomielocele  apresenta,  além  disso, 

presença de nervos ou porções da medula espinhal.  A raquisquise, por sua vez, 

corresponde à falta total de fechamento do tubo neural e estruturas ósseas e de 

partes moles suprajacentes, com exposição do tecido nervoso. Indivíduos afetados 

por  essas  condições  podem  sobreviver  até  a  vida  adulta,  embora  haja 

freqüentemente considerável  deficiência.  As conseqüências desses DFTN variam 

desde um fenótipo incompatível com a vida, como na raquisquise,  até um muito 

próximo do  normal,  como nas meningoceles,  dependendo da  severidade,  tipo  e 

localização da lesão (BARBER et al., 1999). 

 Os  DFTN são  o  segundo  principal  grupo  dentre  as  anomalias  congênitas 

humanas isoladas, superado apenas pelas cardiopatias congênitas (PERES, 2000). 

Embora em geral muito graves, os DFTN são bastante comuns e compatíveis com o 

desenvolvimento  da  gestação  e  mesmo  o  nascimento.  Excetuando-se  os 

anencéfalos, cuja mortalidade é de 100% no período neonatal precoce, cerca de um 

terço dos que nascem sobrevivem até os cinco anos (LECK, 1977). O diagnóstico 

pré-natal precoce dos DFTN é em geral possível através de exame ultrassonográfico 

(ISAKSEN et al, 1998).

A maior parte dos DFTN é multifatorial em sua patogênese, com ambos 

fatores genético e ambiental contribuindo para seu desenvolvimento. Há casos 

isolados  e  outros  ligados  a  síndromes,  associações  e  seqüências.  São 

particularmente  importantes  os  decorrentes  da  deficiência  de  ácido  fólico 

materno,  bem como aqueles  associados à  administração de ácido  retinóico 

para  o  tratamento  de  afecções  cutâneas  em  mulheres  jovens  (KHOGA; 



OBATA, 1992).  A maior parte dos casos humanos, hoje, se deve à deficiência 

de ácido fólico (CASTILLA et al., 2003; PERALTA, 2001; U.S. PUBLIC HEALTH 

SERVICE,  2000),  verificando-se  que  a  sua  suplementação  tem  levado  à 

redução dos casos em humanos, principalmente as recorrências. Essa medida 

é eficiente quando são utilizadas doses diárias antes da fecundação e mantidas 

durante o primeiro  trimestre  (STEPANUK et  al.,  2002),  o  que impõem uma 

grande dificuldade e justifica o porquê de haver ainda tantos casos de DFTN, 

muitos dos quais relacionados a mães primigestas.

1.5  FOLATO E GESTAÇÃO

Estudos  demonstraram  que  no  primeiro  trimestre  o  nível  de  vários 

micronutrientes,  particularmente  folato,  estava  mais  baixo  em  mães  de  recém-

nascidos afetados com DFTN do que em mães de crianças saudáveis (HASENAU, 

2002), por isso, é muito importante o estudo do papel da nutrição materna.

Vários  fatores  têm  sugerido  a  influência  do  risco  de  DFTN,  incluindo 

predisposição  genética,  obesidade  materna  e  exposição  materna  a  numerosos 

agentes exógenos durante o início da gravidez, incluindo drogas anticonvulsivantes 

(ELWOOD; LITTLE; ELWOOD,1992). Entretanto, a suplementação periconcepcional 

materna com múltiplas vitaminas contendo ácido fólico é o único fator identificado 

como tendo uma significante relação para a redução do risco de DFTN em larga 

escala (BARBER et al., 1999; HASENAU, 2002). 

Resultados de ensaios prospectivos e controlados demonstraram que grandes 

quantidades de folato ingeridas antes da concepção e durante as primeiras seis 

semanas de gravidez, podem diminuir a incidência de malformação do tubo neural 



em aproximadamente 50% a 80%. Apesar de tudo, ainda não se compreende como 

o folato atua com esse efeito altamente protetor (CASTILLA et al., 2003; DALY et al., 

1995; HASENAU, 2002; MRC VITAMIN STUDY RESEARCH GROUP, 1991).

No  Canadá,  as  primeiras  recomendações  de  emprego  do  ácido  fólico  em 

mulheres planejando uma gestação, ou que tivessem chance de engravidar, foram 

feitas em 1993. Em 1998, a fortificação da farinha de trigo com ácido fólico tornou-

se obrigatória, tendo como resultado surpreendente a redução de 32% dos DFTN 

após 1997 (RAY, 2004; U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE, 2000). 

Na China, a incidência de DFTN mostra duas populações distintas, uma de 

alta  incidência no  Norte  do  país  e  outra  de  baixa  incidência  no  Sul.  Ambas as 

populações mostraram redução nas taxas de DFTN após a adoção da política de 

orientação maciça sobre uso de ácido fólico periconcepcional às mulheres em idade 

fértil  (MOORE et  al.,  1997).  Os Estados Unidos também adotaram a política de 

fortificação alimentar com ácido fólico e mostraram queda na incidência de DFTN de 

19% (HONEIN et al., 2001).

Na América Latina, alguns países vêm adotando a mesma política com o 

objetivo de reduzir a incidência dos DFTN. Na Costa Rica, a fortificação da farinha 

de trigo teve início em 1997. Como os hábitos alimentares dessa população são 

heterogêneos,  os  costarriquenhos  passaram a  fortificar  outros  alimentos  com  o 

ácido  fólico:  farinha  de  milho,  leite  e  açúcar  (RAY,  2004),  conseguindo  uma 

diminuição  de  35%  na  incidência  dos  DFTN.  Mais  recentemente,  eles  estão 

fortificando também o arroz,  porém ainda não há dados sobre o impacto dessa 

última medida.

O Chile iniciou a fortificação da farinha de trigo com ácido fólico em 2000. Um 

grande projeto para avaliar o impacto dessa medida foi elaborado e em apenas 2 



anos  os  resultados  mostraram  um  aumento  da  folatemia  das  mulheres  e  uma 

redução de 31% na incidência dos DFTN. Os demais países latino-americanos a 

adotar políticas de saúde semelhantes foram Argentina e Brasil. Na Argentina, uma 

lei  tornou obrigatória a fortificação das farinhas de trigo com 2,2mg/Kg de ácido 

fólico desde novembro de 2003. No Brasil, por meio de uma resolução do Ministério 

da Saúde (Resolução – RDC nº 344, de 13-12-2002 DOU de 18-12-2002), tornou-se 

obrigatória a fortificação das farinhas de trigo e milho com 1,5mg/Kg de ácido fólico, 

a partir de 1º de julho de 2004 (CASTILLA et al., 2003). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão diária de 0,4 

mg de ácido fólico para todas as mulheres em idade fértil devido ao número 

substancial de gestações não planejadas. Dessa forma, a suplementação 

adequada de folato estará garantida no momento da concepção e 

imediatamente após, um período em que as mulheres não estão cientes da 

gravidez. No entanto, para aquelas que já tiveram filhos com o problema ou que 

usam medicações que interferem nos níveis de folato no organismo, como por 

exemplo, anticonvulsivantes, são recomendados 4mg diários (BAILEY; 

GREGORY, 1999; STEPANUK et al., 2002). Para mulheres lactantes e 

grávidas, recomenda-se um adicional diário de 0,1mg e 0,2mg de ácido fólico, 

respectivamente.

Durante seu metabolismo, o etanol é capaz de gerar espécies reativas de 

oxigênio (ROS) ou radicais livres de oxigênio (CEDERBERG; SIMAN; ERIKSSON, 

2001; LOEKEN, 2005; WALKINSHAW, 2005) que podem danificar o DNA, aumentar 

a  fosforilação  oxidativa,  gerar  superóxido  e  danificar  proteínas  através  da  sua 

fragmentação,  cross-linking  e  modificação  dos  aminoácidos  (VOGT,  1995).  Os 

ácidos  nucléicos  também  são  vulneráveis  à  ação  dos  radicais  livres  (CAI; 



KOROPATNICK; CHERIAN, 1995). Esses efeitos nocivos podem finalmente levar à 

morte celular ou então resultar em várias formas de anomalia congênita, incluindo 

DFTN e anomalias geniturinárias (KANWAR et al.,  2005).  Estes agentes também 

podem causar  apoptose (CHAN et  al.,  2002;  DUNTY; ZUCKER; SULIK,  2002)  e 

inibir a migração e diferenciação das células da crista neural (CHEN; SULIK, 2000; 

COHEN-KEREM; KOREN, 2003). Por outro lado, Cano et al. (2001, 2003) relataram 

que a suplementação materna de ácido fólico tem efeito protetor nos descendentes 

contra os danos causados pelo estresse oxidativo produzido em conseqüência do 

consumo de etanol durante a gestação e a lactação. 

1.6  ÁCIDO FÓLICO

O ácido fólico é uma vitamina (B11) do complexo B dita essencial, visto que o 

organismo deve obtê-la do meio ambiente para satisfazer suas necessidades. 

O termo ácido fólico é derivado do latim e significa folhas. Folato é o termo 

genérico para uma grande família de compostos quimicamente semelhantes. 

As características estruturais principais do ácido fólico incluem um grupo 

pteridina, um grupo ácido p-aminobenzóico (PABA) e uma cadeia de ácido 

glutâmico (glutamato) de pesos variáveis. A característica comum de todas 

folatos-coenzimas é a porção PABA da molécula (DROGUETTI; PENTEADO, 

2003).

Humanos e outros mamíferos não podem sintetizar folato e dessa forma 

devem obter a vitamina de fontes exógenas via absorção intestinal. Por isso, o 

intestino desempenha um papel central no controle e regulação da homeostase 

de folato no organismo. O intestino está exposto a duas fontes de folato: pela 

dieta, na qual a vitamina é absorvida no intestino delgado, e pela ação de 



bactérias da microflora normal no intestino grosso, no qual a vitamina é 

sintetizada e absorvida. O folato obtido pela dieta existe principalmente na 

forma de poliglutamato que deve ser hidrolisado a monoglutamato antes da 

absorção intestinal (CHANDLER et al., 1991), esse processo é acompanhado 

pela ação específica da enzima folato hidrolase.  

Sua suplementação pode ser feita através de dieta com alimentos ricos em 

ácido fólico, através de comprimidos ou por enriquecimento de alimentos com esta 

vitamina  (DEPARTMENT  OF  HEALTH,  1992).  Alimentos  como  o  feijão,  ervilha, 

espinafre, brócolis,  aspargo, frutas cítricas, grãos, leite,  carne, fígado e verduras 

cruas possuem folato, porém a quantidade desejada pode não ser obtida somente 

com a dieta. A população ingere, em média, 0,2mg de folato por dia (o equivalente a 

0,1mg  de  ácido  fólico),  assim,  para  aumentar  os  níveis  de  folato  como 

recomendado, seria necessária uma mudança impraticável na dieta. Outra maneira 

seria a ingestão de comprimidos para as mulheres que desejam engravidar, porém 

a aderência ao tratamento é comprovadamente baixa, além do empecilho de uma 

gravidez não planejada. A maneira mais efetiva, então, seria a ingestão através de 

alimentos enriquecidos com ácido fólico, como a farinha de trigo, leite, pão, centeio 

e suco de laranja, que demonstraram boa biodisponibilidade e aumento real dos 

níveis  da  vitamina  no  plasma  e  eritrócitos,  conseguindo  chegar  aos  níveis 

preconizados pela OMS (HONEIN et al., 2001; STEPANUK et al., 2002).

A  quantidade  de  folato  absorvido  por  uma  pessoa  depende  da 

biodisponibilidade do folato ingerido, da taxa de perda pela urina, pelas fezes e pelo 

catabolismo e pode ainda ser  influenciada por  condições patológicas,  como má-

absorção ou fisiológicas, como crescimento, gravidez e lactação (GREGORY, 1995; 

WAGNER, 1995). 



O metabolismo do folato  deve se adaptar  durante a  gravidez a várias 

influências fisiológicas fetais e maternas que mudam durante a gestação.  A 

rápida divisão celular  que ocorre durante o desenvolvimento do tubo neural 

requer uma grande quantidade de nucleotídeos para facilitar a replicação do 

DNA (CHANARIN et al., 1992; KAMEN; SMITH; ANDERSON, 1991). Quando 

as células neuroepiteliais esgotam seu suprimento interno de nucleotídeos, a 

divisão celular será mais lenta e o desenvolvimento das pregas neurais será 

retardado, resultando na formação de defeitos do tubo neural (VAN ALLEN et 

al.,  1993).  Assim,  a  ingestão  adequada  de  folato  é  essencial  durante  a 

gestação  para  assegurar  crescimento  normal  e  desenvolvimento  do  feto. 

Evidências  que  associam  baixos  níveis  de  folato  com  o  peso  reduzido  de 

recém-nascidos  foram  reportadas  nos  Estados  Unidos  (O´SCHOLL  et  al., 

1996).

Clinicamente a deficiência acentuada de folato leva a um tipo específico de 

anemia, a anemia megaloblástica, na qual são gerados os megaloblastos, células 

grandes, anormais e nucleadas, precursoras dos eritrócitos. Na deficiência de folato, 

elas se acumulam e são encontradas na medula óssea, surgem como resultado da 

falha  dos  precursores  das  células  vermelhas  em  se  dividir  normalmente 

(DROGUETTI; PENTEADO, 2003).

Os folatos apresentam-se nos tecidos em baixas concentrações em uma 

variedade de formas e sua função bioquímica é atuar como coenzimas em 

processos de transferência, redução e oxidação de unidades de carbono 

necessárias para o metabolismo normal (SCOTT, 1999; WAGNER, 1995).

O  objetivo  principal  na  definição  das  necessidades  de  folato  envolve  a 

identificação  da  quantidade  que  minimize  os  processos  deletérios  associados  à 



ingestão  inadequada  e  à  otimização  das  reações  folato-dependentes.  Essas 

reações, conhecidas como metabolismo do carbono, incluem aquelas envolvidas em 

fases  do  metabolismo  de  aminoácidos,  em  fases  da  biossíntese  de  purina  e 

pirimidina e, assim, na síntese de DNA, em fases da divisão celular e em fases da 

formação de agentes de metilação, que fornecem grupos metil para que ocorra a 

metilação  de  diversas  estruturas  com  diferentes  funções,  incluindo,  hormônios, 

lípides  e  proteínas  (DROGUETTI;  PENTEADO,  2003;  SCOTT,  1999;  WAGNER, 

1995).

O tetrahidrofolato (THF) atua na síntese de ácido nucléico, de metionina a partir 

de homocisteína e de oxitimidilato monofosfato, que é requerido para a síntese de 

DNA.   O  THF é  convertido  em 5,10-metileno-tetrahidrofolato  (5,10-MTHF)  e  em 

seguida reduzido a 5-metil-tetrahidrofolato (5-MeTHF) pela ação da enzima metileno 

tetrahidrofolato redutase (MTHFR), dirigindo assim uma unidade de carbono para a 

síntese de homocisteína e um grupo metil  para a formação da metionina, etapas 

catalisadas  pela  ação  da  enzima  metionina  sintase  (DROGUETTI;  PENTEADO, 

2003).

A homocisteína possui dois papéis metabólicos: conversão a metionina, etapa 

que depende da vitamina B12 e formação de cisteína através do seu catabolismo, 

etapa que depende da vitamina B6 e  da ação da enzima cistationina  sintase.  A 

metionina além da síntese protéica atua como importante doadora de grupos metil 

para  a  formação de S-adenosilmetionina,  um agente de  metilação envolvido  em 

mais de 100 reações biológicas. A elevação das concentrações de homocisteína no 

plasma pode ser conseqüente à deficiência de vitamina B6, que leva à inibição do 

seu catabolismo, ou à deficiência de folato e/ou de vitamina B12, que leva à inibição 

da sua conversão a metionina. Assim, a hiper-homocistenemia não é específica para 



determinar  a  deficiência  de  folato.  Sendo  assim,  os  processos  metabólicos  que 

necessitam de folato também são influenciados pela ingestão de outros nutrientes 

essenciais, incluindo as vitaminas B6 e B12 (DROGUETTI; PENTEADO, 2003).
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1.7  RECEPTORES DE ÁCIDO FÓLICO

O ácido fólico entra nas células dos tecidos através de um processo mediado 

por receptor, presente em pelo menos duas formas, o receptor alfa de folato 

(FR-α) e o receptor beta de folato (FR-β) (WILLIS et al., 1992). Enquanto a 

placenta contém  tanto o FR-α como o FR-β (PAGE et al., 1993), o FR-α está 

presente também no epitélio bronquiolar, epitélio bronquial, pneumócitos e na 

membrana dos túbulos proximais do rim  (PRASAD et al., 1994).

 O  receptor  alfa  de  folato  é  uma  proteína  de  membrana  com  uma  alta 

afinidade de ligação para o 5-metil-tetrahidrofolato, que imobiliza, seqüestra e efetua 

o transporte dessa molécula para o outro lado da membrana celular. Após ter sido 

levado pelo receptor, ocorre a dissociação entre o 5-MeTHF e o FR-α produzindo 

uma alta concentração de 5-MeTHF, que permite sua penetração na célula através 

de um gradiente de concentração sem consumo de energia. Deve ser notado que 

independentemente do mecanismo seguido (fagocitose ou endocitose), o papel do 

FR-α permanece inalterado e é essencial para a internalização intracelular do folato 

(KAMEN; SMITH; ANDERSON, 1991; RITTER et al., 1995).

Said,  Chatterjee e Haq (2000)  observaram uma expressão de receptor  de 

folato  significativamente  aumentada no córtex  renal  de  ratos  com deficiência  de 

folato  quando  comparados  com animais  controles.  Esse  achado  mostra  que  na 

deficiência de folato os animais também tentam minimizar as perdas dessa vitamina 

na urina.

Como a ingestão adequada de folato é vital para a homeostase e divisão 

celular, na sua deficiência, seja por ingestão inadequada ou por problemas de 

má-absorção,  todas  as  reações  do  metabolismo  do  carbono  estarão 



comprometidas  em  vários  graus,  dependendo  das  afinidades  relativas  das 

enzimas  às  respectivas  moléculas  envolvidas  (MASON,  1995).  Com  isso, 

surgem  mudanças  bioquímicas  que  resultam  em  anormalidades  e  em 

conseqüências deletérias no metabolismo do carbono, pois as reações são 

afetadas  e  ocorre  o  acúmulo  de  vários  substratos  e  intermediários 

metabólicos, como por exemplo, hiper-homocistenemia ou hiper-metilação do 

DNA (SCOTT; KIRKE; WEIR, 1995).

1.8  HOMOCISTEÍNA

Observações  realizadas  a  partir  de  um  modelo  que  utilizou  embriões  de 

galinhas indicam que a exposição fetal  a  níveis  elevados de homocisteína  pode 

induzir  diretamente  a  malformação  do  tubo  neural  e  do  septo  do  coração. 

Embriologicamente, estas malformações estão relacionadas, já que as formações do 

septo cardíaco e do tubo neural são mediadas pelas células neurais (ROSENQUIST; 

RATASHAK;  SELHUB,  1996).  Além  disso,  níveis  elevados  de  homocisteína 

plasmática estão associados ao aumento significativo do risco de inúmeros tipos de 

doenças cardiovasculares (RIMM et al., 1998). 

Sabe-se há varias décadas que as crianças que nascem com homocistenúria 

congênita  desenvolvem  altos  níveis  de  homocisteína  no  sangue  e  morrem  de 

arteriosclerose,  trombose  ou  embolia  nos  primeiros  anos  de  vida.  Existem  hoje 

muitos estudos epidemiológicos que indicam que até mesmos pequenos aumentos 

da homocisteína, de 20 a 30% do normal, estão associados com o aumento do risco 

de  infarto  do  miocárdio,  acidente  vascular  cerebral  e  problemas  vasculares 

periféricos (BOUSHEY; BERESFORD; OMENN, 1995).

Os  níveis  de  folato  de  um  indivíduo  são  muito  importantes  para  a 



determinação  do  nível  de  homocisteína  no  sangue.  Pequenos  níveis  de  folato 

causam a formação da molécula de homocisteína e sua eliminação celular ocorre 

por um processo folato-dependente. Deve-se reconhecer que as vitaminas B6 e B12 

também são fundamentais na eliminação da homocisteína do corpo e que muitos 

estudos  utilizam  suplementos  não  apenas  com  folato,  mas  também  com  as 

vitaminas B6 e B12, a fim de diminuir o nível de homocisteína no sangue (SELHUB; 

MILLER, 1992).

No ser humano, o nível de folato no plasma ou no soro (refletindo a ingestão 

recente) e nos eritrócitos (refletindo a ingestão nos últimos 2-3 meses) são utilizados 

como indicadores dos níveis de folato. A variação normal para a concentração de 

folato no soro está entre 7nmol/L e 46nmol/L. Concentrações de folato nos eritrócitos 

abaixo de 230 nmol são consideradas sinais de deficiência acentuada, enquanto que 

concentrações entre 230nmol/L e 345nmol/L indicam níveis ótimos (FINCH; DOYLE, 

1998). 

No entanto, nenhum desses indicadores reflete a atividade funcional do folato. 

A homocisteína plasmática é o único indicador funcional que se encaixa nos critérios 

para avaliar os níveis de folato, pois é sensível a ele, reflete uma de suas funções, 

possui  um efeito  platô,  é  demonstrativo  em uma população normal  e  em vários 

níveis de ingestão. A redução dos níveis de homocisteína plasmática oferece um 

indicativo  funcional  sensível  que  responde  a  níveis  específicos  de  ácido  fólico 

(DEPARTMENT OF HEALTH, 1992).

1.9  GENES E FOLATO

Dado  que  o  mecanismo  para  a  redução  do  risco  de  DFTN  pela 

suplementação  de  ácido  fólico  permanece  desconhecido,  que  a  deficiência  no 



transporte ou metabolismo do ácido fólico coloca o feto em risco para uma anomalia 

congênita  e  que  a  suplementação  periconcepcional  de  folato  não  é  efetiva  em 

reduzir  o  risco  em  todos  os  indivíduos,  torna-se  importante  identificar  genes 

candidatos  que  poderiam estar  envolvidos  na  regulação  dessa  resposta.  Genes 

selecionados envolvidos com transporte e metabolismo do folato têm sido apontados 

para  estudo  devido  a  evidências  clínica  e  experimental  convincentes  de  que  a 

suplementação periconcepcional materna de folato reduz o risco de fetos afetados 

por DFTN (BARBER et al., 1999).

De todas as etapas envolvidas no transporte do folato, a ligação do 5-

MeTHF ao receptor é a única etapa conhecida específica do folato (KAMEN; 

SMITH; ANDERSON, 1991), fazendo do receptor um excelente gene candidato 

para determinar a susceptibilidade a DFTN. Isso é especialmente verdadeiro 

devido à alta concentração desses receptores dentro da placenta materna 

(WEITMAN et al., 1992), bem como no sinciotrofoblasto e neuroepitélio fetal. 

Desde que a maioria das células embrionárias não possui receptores de folato 

(PAGE et al., 1993), a presença de receptores nas células neuroepiteliais é 

altamente sugestiva de um papel crítico do folato nos eventos morfogenéticos 

normais envolvidos no fechamento do tubo neural.

Anormalidades genéticas nos receptores de folato tornam menos eficientes a 

ligação e internalização do 5-MeTHF para o citoplasma de células alvo em 

períodos críticos do desenvolvimento. Tal afinidade diminuída pode 

comprometer a atuação do receptor no sinciotrofoblasto e neuroepitélio fetal, 

aumentando o risco da privação do folato embrionário. A suplementação 

periconcepcional com multivitaminas contendo ácido fólico pode superar essas 

deficiências pelo aumento dos níveis de folato no sangue materno. Isso poderia 



explicar o porquê a suplementação de folato previne os defeitos de fechamento 

do tubo neural (BARBER et al., 1999). 

Pelo menos três enzimas: metilenotetrahidrofolato redutase, cistationina 

sintase e metionina sintase, estão envolvidas na produção ou degradação de 

homocisteína e têm recebido atenção como possíveis candidatas na 

determinação da susceptibilidade a DFTN (COPP, 1998). Uma mutação 

genética (C677T) na MTHFR, enzima indiretamente envolvida na conversão de 

homocisteína a metionina, leva a uma redução de 50% da sua atividade 

enzimática e está relacionada ao nível elevado de homocisteína em indivíduos 

homozigotos. Essa mutação foi identificada como causa dos DFTN em 13% 

dos casos, estando associada a níveis baixos de folato no sangue e nos 

eritrócitos (PERALTA, 2001).

Indivíduos com atividade reduzida da metionina sintase, enzima ativamente 

envolvida  na  conversão  da  homocisteína  a  metionina,  têm  altos  níveis  de 

homocisteína  no  plasma,  baixos  níveis  de  metionina  no  plasma  e  implicações 

clínicas  similares  às  causadas  por  uma  deficiência  da  atividade  da  MTHFR 

(FROSST et  al.,  1995).  Mills  et  al.  (1995)  examinaram os níveis  plasmáticos de 

homocisteína de mulheres que tiveram gravidez previamente afetada por DFTN e 

compararam esses níveis  aos observados em mães controles.  Eles encontraram 

que as mães com gravidez afetada tiveram níveis de homocisteína significantemente 

mais altos, sugestivo de um possível defeito na metionina sintase ou na MTHFR.

1.10  AGENTES AMBIENTAIS

Além de genes, diversos fatores ambientais parecem também envolvidos na 

etiologia dos defeitos de fechamento do tubo neural. A deficiência de ácido fólico é o 



fator de risco mais importante identificado até hoje. Outros agentes teratogênicos 

possivelmente envolvidos como fatores de risco são: diabetes melito materno, uso 

de  ácido  valpróico  para  tratamento  de  epilepsia  durante  a  gestação, 

anticoncepcionais  orais,  obesidade  materna,  deficiência  de  zinco,  hipertermia, 

elevado  consumo  periconcepcional  de  sacarose  e  ingestão  de  etanol  durante  a 

gestação (SHAW et al., 2003).

Sabe-se que a ingestão crônica de etanol reduz a quantidade de folato 

sérico e hepático (MCGUFFIN; GOFF; HOLMAN, 1975) e a ingestão aguda de 

etanol produz um aumento na excreção urinária de folato (TAMURA; 

HALSTED, 1983). Dessa forma, a exposição repetida ao etanol leva a uma 

perda substancial de folato que resulta na sua deficiência (MULDOON; 

MCMARTIN, 1994), aumentando o risco para a ocorrência de anomalias 

congênitas. 

Assim,  a  prevenção  das  anomalias  congênitas  é  de  extrema  importância, 

devido a sua gravidade e alta morbimortalidade (BARBER et  al.,  1999).  Para as 

causas cromossômicas e gênicas o aconselhamento genético é necessário a fim de 

evitar  consangüinidade  e  orientar  casais  que  já  tiveram  a  ocorrência  dessas 

anomalias na família sobre os riscos de uma nova gestação. Para a prevenção das 

causas  ambientais  deve-se  estar  atento  ao  controle  dos  possíveis  agentes 

teratogênicos  envolvidos  como  fatores  de  risco.  Por  fim,  pode-se  prevenir  a 

deficiência de ácido fólico, fator de comprovada importância na gênese de anomalias 

congênitas,  com a sua suplementação dietética (MCNULTY; CUSKELLY; WARD, 

2000; SHAW et al., 2003). 

Compreender como o etanol isoladamente induz restrição do crescimento intra-

uterino e anomalias congênitas e a sua interação com a deficiência  dietética de 



ácido  fólico  na  gestação  em  modelo  experimental  de  camundongo  pode  trazer 

subsídios para a elucidação de seus efeitos indesejados na população humana.



Justificativa

A dose total de 28g (0,4g/Kg) de álcool, que corresponde à cerca de duas 

latas de cerveja (MCANALLEY, 1996), já é suficiente para produzir efeitos nocivos 

durante a gestação. Como o hábito de ingerir bebidas alcoólicas é muito difundido 

em nosso meio e envolve grande parte da população jovem em fase reprodutiva, é 

possível  que a grande freqüência de anomalias congênitas observada, como por 

exemplo os defeitos de fechamento do tubo neural, esteja, pelo menos em parte, 

associada  ao  etanol.  Por  outro  lado,  o  etanol  interfere  com  o  ácido  fólico  e, 

conseqüentemente,  com  a  homocisteína,  cujos  transtornos  estão  claramente 

associados  aos  DFTN  (FROSST  et  al.,  1995;  MILLS  et  al.,  1995),  o  que 

provavelmente  levaria  a  uma  redução  da  eficiência  dos  programas  de 

suplementação de ácido fólico nos alimentos como forma de reduzir esses defeitos.



Objetivo

Determinar os efeitos da administração de etanol, da deficiência do ácido 

fólico na dieta e da associação desses dois fatores durante a gestação de 

camundongos Swiss.



Material e Método

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal (CETEA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo sob número 045/2003.

Foram utilizados 54  camundongos fêmeas e  18  machos,  linhagem Swiss, 

originários  da  colônia  do  Biotério  Central  do  Campus de  Ribeirão  Preto  da 

Universidade de São Paulo. Os animais, adultos jovens, com peso médio de 35g 

para as fêmeas e 45g para os machos foram ambientados durante alguns dias no 

Biotério do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

receberam dieta apropriada e água corrente ad libitum durante todo o experimento e 

foram pesados diariamente. 

O ambiente no qual os animais permaneceram durante todo o experimento foi 

equipado com proteção sonora, rigoroso controle automático de ciclos claro/escuro 

de 12 horas cada, luminosidade baixa, temperatura constante de 22oC e exaustão 

automática com várias trocas de ar ao longo do dia. Foram colocados em caixas de 

polipropileno trocadas diariamente.

Após o período de adaptação, as fêmeas foram colocadas em contato matinal 

diário com os machos para o acasalamento por um período de 2 horas, em uma 

proporção de três a quatro fêmeas para cada macho. A ocorrência de um possível 

acasalamento foi determinada pela presença de um tampão vaginal, caracterizando 

este momento como o dia 0 da gestação. 

O estudo foi feito com dois experimentos, no primeiro examinou-se a 

influência do etanol em doses baixa e alta em animais alimentados com ração 

comercial e, no segundo, a influência do etanol nas mesmas doses em animais 

alimentados com dieta deficiente em folato. Em ambos os experimentos os 

animais foram divididos em 3 grupos com 6 animais em cada.



4.1 EXPERIMENTOS

4.1.1 EXPERIMENTO 1

Os  animais  receberam  ração  comercial  (rc)  e  água  corrente  ad  libitum 

durante todo o experimento. A ração comercial foi a Nutival® utilizada no Biotério 

Central e contém folato na dose de 6mg/Kg. 

As fêmeas prenhes foram separadas em caixas de polipropileno individuais 

forradas com maravalha e divididas nos seguintes grupos com 6 animais em cada: 

Controle  (C),  Etanol  baixa dose (Eb)  e  Etanol  alta  dose (Ea).  A  dose de etanol 

correspondente a 28g é 0,4g/Kg (MCANALLEY, 1996).

No 7°, 8° e 9° dia gestacional (dg) os animais do Grupo Eb receberam 

uma injeção intraperitoneal de etanol na dose de 0,4g/Kg (baixa dose) diluído 

em salina a 25% v/v, enquanto que os animais do Grupo Ea receberam uma 

injeção intraperitoneal de etanol na dose de 4,0g/Kg (alta dose) diluído em 

salina a 25% v/v. Os animais do Grupo C receberam mesmo volume de salina 

nos mesmos dias.  

Resumo dos procedimentos nos diferentes grupos do Experimento 1:

G
RUPOS n TRATAMENTO (I.P.) PERÍODO

C 6
solução salina em volume equivalente a 
10  x  0,4g  de  etanol  por  Kg  de  peso 
corporal

7° ao 9° dia da 
gestação

Eb 6 1  x  0,4g  de  etanol  por  Kg  de  peso 
corporal, diluídos em salina a 25% (v/v)

7° ao 9° dia da 
gestação

Ea 6 10  x  0,4g  de  etanol  por  Kg  de  peso 
corporal, diluídos em salina a 25% (v/v)

7° ao 9° dia da 
gestação



I.P.= injeção intraperitoneal; C= Controle; Eb= Etanol baixa dose (0,4g/Kg 

de peso corporal); Ea= Etanol alta dose (4,0g/Kg de peso corporal).



4.1.2 EXPERIMENTO 2

Do dia 0 ao 18º dia da gestação os animais receberam ração isenta de 

ácido fólico (rdf) e água corrente misturada com sulfatiazol a 1% (Anaperan®), 

que é um quimioterápico líquido utilizado para eliminar as bactérias da flora 

intestinal capazes de produzirem ácido fólico. 

Até a definição da metodologia empregada, foram testados diferentes 

períodos de administração de dieta balanceada isenta de ácido fólico (28, 21, 

14, e 7 dias), cujo resultado foi acentuada anemia, baixa fertilidade e grande 

mortalidade materna, motivo pelo qual optou-se por introduzir a dieta isenta de 

ácido fólico no dia 0 da gestação, garantindo assim o acasalamento e a 

manutenção da gestação até o final do experimento. Esse período gestacional 

foi previamente definido como suficiente para causar a deficiência de ácido 

fólico, confirmada por exames clínico, sorológico e hematológico.

A  rdf  foi  produzida  pela  empresa  Rhoster®  -  Indústria  e  Comércio  LTDA, 

segundo  normas  internacionais  (AMERICAN  INSTITUTE  OF  NUTRITION,  1977; 

REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993) de necessidades dos animais, foi balanceada 

contendo todos os demais nutrientes em quantidade recomendada.  

Para evitar a coprofagia, a maravalha foi substituída por uma grade no 

fundo da caixa na qual foram alojados, impedindo assim o contato direto com 

as fezes (BURGOON et al., 2002; CRACIUNESCU et al., 2004).  

As fêmeas prenhes foram separadas em caixas de polipropileno individuais 

e divididas nos seguintes grupos com 6 animais em cada: controle da Deficiência de 

Folato (DF),  Deficiência  de  Folato  e  Etanol  baixa  dose (DFEb)  e  Deficiência  de 

Folato e Etanol alta dose (DFEa). A dose de etanol correspondente a 28g é 0,4g/Kg 

(MCANALLEY, 1996).



No 7°, 8° e 9° dia gestacional os animais do Grupo DFEb receberam 

uma injeção intraperitoneal de etanol na dose de 0,4g/Kg (baixa dose) diluído 

em salina a 25% v/v, enquanto que os animais do Grupo DFEa receberam uma 

injeção intraperitoneal de etanol na dose de 4,0g/Kg (alta dose) diluído em 

salina a 25% v/v. Os animais do Grupo DF receberam mesmo volume de salina 

nos mesmos dias.  

Resumo dos procedimentos nos diferentes grupos do Experimento 2:

G
RUPOS n TRATAMENTO (I.P.) PERÍO

DO

DF 6
solução salina em volume equivalente a 
10  x  0,4g  de  etanol  por  Kg  de  peso 
corporal

7° ao 9° dia da 
gestação

DF
Eb 6 1  x  0,4g  de  etanol  por  Kg  de  peso 

corporal, diluídos em salina a 25% (v/v)
7° ao 9° dia da 

gestação

DF
Ea 6 10  x  0,4g  de  etanol  por  Kg  de  peso 

corporal, diluídos em salina a 25% (v/v)
7° ao 9° dia da 

gestação

I.P.= injeção intraperitoneal; DF= Controle da Deficiência de Folato; DFEb= 

Etanol  baixa  dose  (0,4g/Kg  de  peso  corporal);  DFEa=  Etanol  alta  dose 

(4,0g/Kg de peso corporal).

4.2 EXAME CLÍNICO

Identificado pela presença de alopecia, desde pequenas regiões até grandes 

áreas, em diversos locais do corpo (focinho, cabeça, nuca, dorso, abdômen, patas), 

mudanças no aspecto e na coloração da pelagem, alteração da coloração dos olhos, 

que se tornaram opacos, corpo muito frio e trêmulo, redução na movimentação física 

para a realização das atividades diárias e desequilíbrio  corporal  bem acentuado, 



marcado por movimentos circulares, queda lateral do corpo e balanço acentuado da 

cabeça. 

4.3 EXAME SOROLÓGICO

Realizado  no  Laboratório  de  Ginecologia  e  Obstetrícia  do  Hospital  das 

Clínicas de Ribeirão Preto pela quantificação de ácido fólico das fêmeas prenhes em 

amostras de soro tratado com ácido ascórbico com o analisador IMMULITE 2000 

(PIL2KFO-11,  2004-04-20),  cujo  princípio  do  procedimento  se  baseia  em  um 

processo  de  imunoensaio  competitivo  (MCNEELY,  1984;  NETTELAND;  BAKKE, 

1977). Essa análise foi feita em todas as fêmeas prenhes dos Experimentos 1 e 2.

Controle de Qualidade para o Processo de Imunoensaio:

a)  Valores  dos coeficientes  de variação intraensaio  do ácido  fólico:  6,9%;  4,1%; 

2,4%

b) Valores  dos coeficientes  de variação interensaio  do ácido  fólico:  8,8%;  5,7%; 

5,2%

c) Dose mínima detectável pelo aparelho: 3ng/ml

4.4 EXAME HEMATOLÓGICO

Realizado pela determinação do número de hemácias por mm3  de sangue 

total em amostras de sangue das fêmeas prenhes, que foi diluído na proporção de 

1/200 com líquido diluidor isotônico (3,8g de citrato de sódio, 2ml de formol a 40% e 

100ml de água destilada) e analisado na câmara de Neubauer. No procedimento 

técnico  foi  necessário  pipetar  4ml  do líquido diluidor  e  0,02ml  de sangue,  agitar 

suavemente, encher os retículos da câmara de Neubauer e fazer a contagem das 



células. Para o cálculo final  de hemácias por mm3  de sangue, basta multiplicar o 

número de hemácias obtido por 10.000. Essa análise foi feita em todas as fêmeas 

prenhes dos Experimentos 1 e 2.

4.5 COLETA DOS FETOS

Para evitar a ocorrência do parto natural durante a noite, com a possibilidade 

de  perda  dos  fetos  com  anomalias  congênitas,  todas  as  fêmeas  prenhes  dos 

Experimentos 1 e 2 foram mortas através da inalação de atmosfera saturada por 

dióxido de carbono (AGA®)  no 18o dia da gestação, após o que foi  feita incisão 

cirúrgica na linha média abdominal, com exposição da cavidade peritoneal. Ambos 

os cornos uterinos foram cuidadosamente retirados, colocados em placa de Petri 

limpa e  então  abertos  longitudinalmente,  expondo os  sacos gestacionais  para  a 

retirada dos fetos, placentas, mortes fetais tardias e reabsorções, quando presentes. 

De todos os fetos foi registrado o peso corporal, avaliado em balança com precisão 

de duas casas decimais, o comprimento vértice-sacral, medido com paquímetro, e o 

gênero. Todo o material obtido foi examinado externamente e fixado em formalina 

tamponada a 10%.

Após o acasalamento, os machos foram destinados a outras finalidades no 

Biotério ou, então, mortos em câmara de CO2. 

Durante  todo  o  experimento  foram  registrados  o  número  de  fêmeas  que 

desenvolveram prenhez e o número de implantes, representado pelo número de fetos 

vivos  normais  e  com  anomalias  congênitas  e  pelo  número  de  fetos  com  morte 

gestacional precoce (reabsorção) e tardia. O tipo de anomalia congênita também foi 

registrado.

Fotografias macroscópicas de todos os fetos de cada grupo e isoladamente 



com a lupa dos que apresentavam anomalias congênitas, foram feitas com câmara 

digital (Olympus digital camera C-5060 Wide Zoom DC 6V Olympus Latin America, 

Miami, FL, USA).

4.6 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

A assessoria estatística foi realizada pelo Professor Miguel Angel Sala 

Di Matteo, do Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

que é assessor estatístico do Programa de Pós-Graduação em Patologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

A análise estatística para comparação do número de fetos vivos, de implantes 

e  de mortalidade intrauterina foi feita utilizando-se o programa StatXact® 7 (Cytel, 

Inc.) para o teste de Fisher-Freeman-Halton, considerando p<0,05.

A análise estatística para comparação dos índices de fetos vivos normais e com 

anomalias congênitas, do comprimento vértice-sacral fetal e do peso corpóreo fetal 

entre machos, entre fêmeas e entre todos os fetos vivos (machos e fêmeas), do 

diâmetro e do peso placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre todos 

os fetos vivos (machos e fêmeas) e do ganho ponderal das fêmeas prenhes durante 

a  gestação,  foi  feita  utilizando-se  o  programa  GraphPad  Prism  4.00,  versão 

4.0.0.255 (1994-2003 GraphPad Software, Inc) para o teste ANOVA, Kruskal-Wallis, 

considerando p<0,05.

A análise estatística para comparação do comprimento vértice-sacral fetal e 

do peso corpóreo fetal entre machos e fêmeas, do diâmetro e do peso placentário 

entre fetos machos e fêmeas foi  feita  utilizando-se o programa GraphPad Prism 



4.00, versão 4.0.0.255 (1994-2003 GraphPad Software, Inc) para o teste ANOVA, 

Mann Whitney, considerando p<0,05.

Resultados
Das 54 fêmeas utilizadas, 36 (66,67%) foram aproveitadas para a realização 

do  experimento  e  receberam  a  denominação  de  matrizes.  As  demais  (n=  18; 

33,33%)  foram  rejeitadas  por  falha  na  fecundação  (n=  10;  18,52%),  falha  na 

identificação  do  dia  0  da  gestação  (n=  6;  11,11%)  ou  morte  após  desnutrição 

acentuada de causa indeterminada (n= 2; 3,70%).

5.1 EXPERIMENTO 1

5.1.1  EFEITO DA APLICAÇÃO DAS DOSES

Não foi observada nenhuma alteração comportamental nas matrizes dos Grupos C e Eb após receberem 
injeção de salina e etanol, respectivamente, durante o período em que as doses foram aplicadas. No entanto, as matrizes 
do Grupo Ea, após cada dose de etanol recebida, permaneceram agitadas por um curto período, pulando e correndo ao 
redor da caixa em que estavam, em seguida perderam totalmente o equilíbrio, ficaram adinâmicas, desmaiaram e 
permaneceram desacordadas durante aproximadamente quatro horas. Ao acordarem, seu comportamento havia se 
normalizado, ou seja, realizaram suas atividades como de costume, andando de forma equilibrada e consumindo água e 
ração em quantidades normais.  

5.1.2  DOSAGEM DE ÁCIDO FÓLICO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o valor da quantificação de ácido 
fólico (ng/ml) em amostras de soro das matrizes do Grupo Ea com as matrizes dos Grupos C e Eb. Essa diferença não foi 
observada entre as matrizes dos Grupos C e Eb (Tabela 1; Gráfico 1). 

Tabela  1  –  Quantificação  de  ácido  fólico  (ng/ml)  nas  amostras  de  soro  de 

camundongos prenhes dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta 

dose (Ea).

                          Grupos

Dosagem de
Ácido Fólico no Soro

C Eb Ea Valor 
de p

 (ng/ml) 24,00 ± 0,27 21,27 ± 0,25 15,78 ± 0,28* p<0,05

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,05)
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Gráfico  1  –  Quantificação  de  ácido  fólico  (ng/ml)  em  amostras  de  soro  de 

camundongos prenhes dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta 

dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,05). 

5.1.3  QUANTIFICAÇÃO DE HEMÁCIAS

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,01) quando comparado o número de hemácias por mm3 de 
sangue das matrizes do Grupo Ea com as matrizes dos Grupos C e Eb. Essa diferença não foi observada entre as matrizes 
dos Grupos C e Eb (Tabela 2; Gráfico 2). 

Tabela 2 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos 

Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea).

                          Grupos

Número de Hemácias 
por mm3 de Sangue

C Eb Ea Valor 
de p

(Milhões/ mm3) 4,55 ± 0,24 4,03 ± 0,17 3,64 ± 0,40* p<0,01

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,01)
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Gráfico 2 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos 

Grupos  Controle  (C),  Etanol  baixa  dose  (Eb)  e  Etanol  alta  dose  (Ea). 

*Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,01) . 

5.1.4  DESEMPENHO REPRODUTIVO MATERNO

Não  foi  observada  diferença  estatisticamente  significante  entre  os  grupos 

quando comparado o número de implantes, fetos vivos e reabsorção. O mesmo não 

aconteceu em relação à morte fetal tardia, que foi altamente significante (p<0,01) 

para o Grupo Ea quando comparado aos Grupos C e Eb (Tabela 3).

Tabela 3 – Número e média de implantes, fetos vivos, reabsorção e morte fetal tardia dos Grupos Controle (C), Etanol 

baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). 

               Grupos

Achados
C 

n (%)

Eb 

n (%)

Ea

n (%)
Valor de 

p

Implantes

Média por matriz

97 (100)

16,17

99 (100)

16,5

106 (100)

17,67

n.s.

Fetos vivos

Média por matriz

96 (98,97)

16

97 (97,98)

16,17

93 (87,74)

15,5

n.s.



Reabsorção

Média por matriz

1 (1,03)

0,17

2 (2,02)

0,33

2 (1,89)

0,33

n.s.

Morte fetal tardia

Média por matriz

0

0

0

0

11 (10,38)*

1,83

p<0,01

   

n.s.= não significante; *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,01)

Não  houve  diferença  estatística  ao  comparar  o  número  de  fetos  vivos 

normais entre os grupos, mas foi observada diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) quando comparado o número de fetos vivos com anomalias congênitas do 

Grupo Ea  com os Grupos C e Eb (Tabela 4).

Tabela 4 – Número de fetos vivos normais e com anomalias congênitas dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e 

Etanol alta dose (Ea). 

Fetos Vivos

Grupos

C

n (%)

Eb

n (%)

Ea

 n (%)
Valor 
de p

  Normais 96 (100) 97 (100) 78 (83,87) n.s.
Com Anomalias Congênitas 0 0 15 (16,13)* p<0,05

 n.s.= não significante; *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,05)

5.1.5  ANOMALIAS CONGÊNITAS

Todas  as  6  matrizes  do  Grupo  Ea  apresentaram fetos  com  anomalias 

congênitas,  com  uma  média  de  2,5  fetos  para  cada  fêmea.  As  anomalias 

encontradas  em  15  (16,13%)  fetos  vivos  do  Grupo  Ea  foram:  6  (6,45%)  fetos 

apresentaram DFTN isolado, 6 (6,45%) fetos apresentaram agenesia de membros e 

cauda, 2 (2,15%) fetos apresentaram DFTN associado com ausência de fusão dos 



processos  maxilares,  mandibulares  e  frontonasal  e  1  (1,08%)  feto  apresentou 

gastrosquise (Tabela 5; Figuras 1, 2, 3 e 4). 

Tabela 5 – Achados macroscópicos em fetos de camundongos dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol 

alta dose (Ea). 

Fetos Vivos

Grupos

C

n (%)

Eb

n (%)

Ea

 n (%)
Valor de 

p

  Normais 96 (100) 97 (100) 78 (83,87) n.s.
Com DFTN isolado 0 0 6 (6,45)* p<0,05
Com AMC 0 0 6 (6,45)* p<0,05
Com DFTN + AFPMMF 0 0 2 (2,15)* p<0,05
Com Gastrosquise 0 0 1 (1,08)* p<0,05

n.s.= não significante; *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,05); 
DFTN= Defeito de Fechamento do Tubo Neural; AFPMMF= Ausência de Fusão dos 
Processos Maxilares, Mandibulares e Frontonasal; AMC= Agenesia de Membros e 
Cauda

Dos 6 fetos com DFTN isolado, 4 eram fêmeas e 2 eram machos. Os 2 

fetos que apresentaram DFTN  associado com ausência de fusão dos processos 

maxilares,  mandibulares  e  frontonasal  eram  fêmeas,  assim  como  o  feto  com 

gastrosquise. Já os 6 fetos com agenesia de membros e cauda não tiveram o sexo 

determinado em conseqüência da extrusa anomalia da região urogenital.
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Figura 1 –  Fotos macroscópicas dos fetos dos Grupos C (Controle  -  GC) e Ea 

(Etanol alta dose - GEa). A, B e C mostram vista superior do segmento cefálico, 

sendo A o aspecto normal; B, exencefalia; C, anencefalia.

Figura 2 –  Fotos macroscópicas dos fetos dos Grupos C (Controle  -  GC) e Ea 

(Etanol alta dose - GEa). A e B mostram vista superior do segmento cefálico, sendo 

A  o  aspecto  normal  e  B,  anencefalia  com  ausência  de  fusão  dos  processos 

maxilares, mandibulares e frontonasal. 
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Figura 3 –  Fotos macroscópicas dos fetos dos Grupos C (Controle  -  GC) e Ea 

(Etanol alta dose - GEa). A e B mostram vista lateral do corpo total, sendo A um feto 

normal e B, feto com agenesia de membros e cauda.

Figura 4 –  Fotos macroscópicas dos fetos dos Grupos C (Controle  -  GC) e Ea 

(Etanol alta dose - GEa). A e B mostram vista lateral do corpo total, sendo A um feto 
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normal e B, feto com gastrosquise.

5.1.6  COMPRIMENTO VÉRTICE-SACRAL FETAL

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o comprimento vértice-sacral (cm) 
fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, do Grupo Ea com os Grupos C e Eb. Não 
houve diferença para esse parâmetro entre os Grupos C e Eb (Tabela 6; Gráficos 3, 4 e 5). 

Tabela 6 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e 

fêmeas, dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). 

                          Grupos

Comprimento
 Vértice-Sacral Fetal (cm)

C Eb Ea Valor 
de p

Machos 2,6 ± 0,18 2,5 ± 0,12 2,4 ± 0,18* p<0,05

Fêmeas 2,5 ± 0,17 2,5 ± 0,16 2,3 ± 0,22* p<0,05

Ambos 2,5 ± 0,18 2,5 ± 0,16 2,4 ± 0,23* p<0,05

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,05)
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Gráfico 3 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol 

alta dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,05).
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Gráfico 4 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre fêmeas dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol 

alta dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,05).
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Gráfico 5 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Controle (C), 

Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,05).

O comprimento vértice-sacral (cm) fetal foi estatisticamente diferente (p<0,05) entre machos e fêmeas em cada grupo 
respectivo (Tabela 7; Gráficos 6, 7 e 8).



Tabela 7 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos e fêmeas dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) 

e Etanol alta dose (Ea). 

Grupos

Comprimento Vértice-Sacral Fetal (cm)

Machos Fêmeas Valor de p
C 2,6 ± 0,18 2,5 ± 0,17* p<0,05
Eb 2,5 ± 0,12 2,5 ± 0,16* p<0,05
Ea 2,4 ± 0,18 2,3 ± 0,22* p<0,05

 

Valores apresentados como média ± desvio-padrão
*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 6 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos e fêmeas do Grupo 

C (Controle). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 7 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos e fêmeas do Grupo 

Eb (Etanol baixa dose). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 8 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos e fêmeas do Grupo 

Ea (Etanol alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).



5.1.7  PESO CORPÓREO FETAL

Foi observada diferença estatisticamente significante (p<0,001) quando comparado o peso corpóreo (g) fetal entre machos, 
entre fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, do Grupo Ea com os Grupos C e Eb. Não houve diferença 
para esse parâmetro entre os Grupos C e Eb (Tabela 8; Gráficos 9, 10 e 11).

Tabela 8 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos 

Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea).

          Grupos

Peso Corpóreo
Fetal (g)

C Eb Ea Valor

de p

Machos 1,50 ± 0,11 1,49 ± 0,14 1,31 ± 0,15* p<0,001

Fêmeas 1,40 ± 0,14 1,40 ± 0,15 1,19 ± 0,22* p<0,001

Ambos 1,46 ± 0,14 1,45 ± 0,16 1,23 ± 0,19* p<0,001

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,001)
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Gráfico 9 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). 

*Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,001).
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Gráfico 10 – Peso corpóreo (g) fetal entre fêmeas dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). 

*Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,001).
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Gráfico 11 – Peso corpóreo (g) fetal entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas,  dos Grupos Controle (C), Etanol baixa 

dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,001).

O peso corpóreo (g) fetal foi estatisticamente diferente (p<0,05) entre machos e fêmeas em cada grupo respectivo (Tabela 
9; Gráficos 12, 13 e 14).



Tabela 9 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos e fêmeas dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta 

dose (Ea).

Grupos

Peso Corpóreo Fetal (g)

Machos Fêmeas Valor de p
C 1,50 ± 0,11 1,40 ± 0,14* p<0,05
Eb 1,49 ± 0,14 1,40 ± 0,15* p<0,05
Ea 1,31 ± 0,15 1,19 ± 0,22* p<0,05

 

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

       *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 12 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos e fêmeas do Grupo C (Controle). 

*Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 13 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos e fêmeas do Grupo Eb (Etanol 

baixa dose). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 14 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos e fêmeas do Grupo Ea (Etanol 

alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).



5.1.8  DIÂMETRO PLACENTÁRIO

Foi observada diferença estatisticamente significante (p<0,01) quando comparado o diâmetro (cm) placentário entre fetos 
machos, entre fetos fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, do Grupo Ea com os Grupos C e Eb. Não 
houve diferença para esse parâmetro entre os Grupos C e Eb (Tabela 10; Gráficos 15, 16 e 17). 

Tabela 10 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e 

fêmeas, dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea).

            Grupos

Diâmetro 
Placentário (cm)

C Eb Ea Valor

de p

Machos 0,8 ± 0,05 0,8 ± 0,05 0,8 ± 0,06* p<0,01

Fêmeas 0,8 ± 0,06 0,7 ± 0,06 0,7 ± 0,07* p<0,01

Ambos 0,8 ± 0,10 0,8 ± 0,07 0,7 ± 0,08* p<0,01

   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,01)
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Gráfico 15 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos machos dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta 

dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,01).
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Gráfico 16 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos fêmeas dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta 

dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,01).
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Gráfico 17 – Diâmetro (cm) placentário entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Controle (C), Etanol 

baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,01).



O diâmetro (cm) placentário não foi estatisticamente diferente entre fetos machos e fêmeas em cada grupo respectivo 
(Tabela 11).

Tabela 11 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e 

fêmeas, dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea).

Grupos

Diâmetro Placentário (cm)

Machos Fêmeas Valor de p
C 0,8 ± 0,05 0,8 ± 0,06 n.s.
Eb 0,8 ± 0,05 0,7 ± 0,06 n.s.
Ea 0,8 ± 0,06 0,7 ± 0,07 n.s.

  

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

n.s.= não significante



5.1.9  PESO PLACENTÁRIO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) quando comparado o peso (g) placentário entre fetos machos, 
entre fetos fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, do Grupo Ea com os Grupos C e Eb. Não houve 
diferença para esse parâmetro entre os Grupos C e Eb (Tabela 12; Gráficos 18, 19 e 20). 

Tabela 12 – Peso (g) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, 

dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea).

            Grupos

Peso
Placentário (g)

C Eb Ea Valor 

de p

Machos 0,14 ± 0,02 0,14 ± 0,02 0,12 ± 0,04* p<0,001

Fêmeas 0,12 ± 0,02 0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,03* p<0,001

Ambos 0,13 ± 0,02 0,12 ± 0,02 0,10 ± 0,03*
p<0,001

   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,001)
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Gráfico 18 – Peso (g) placentário entre fetos machos dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose 

(Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,001).



C Eb Ea
0.00

0.05

0.10

0.15 *

Grupos

Pe
so

 P
la

ce
nt

ár
io

 (g
)

Gráfico 19 – Peso (g) placentário entre fetos fêmeas dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose 

(Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,001).
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Gráfico 20 – Peso (g) placentário entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Controle (C), Etanol baixa 

dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). *Significantemente diferente dos Grupos C e Eb (p<0,001).

O peso (g) placentário foi estatisticamente diferente (p<0,05) entre fetos machos e fêmeas em cada grupo 
respectivo (Tabela 13; Gráficos 21, 22 e 23).

Tabela 13 – Peso (g) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, 

dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea). 



Grupos

Peso Placentário (g)

Machos Fêmeas Valor de p
C 0,14 ± 0,02 0,12 ± 0,02* p<0,05
Eb 0,14 ± 0,02 0,11 ± 0,01* p<0,05
Ea 0,12 ± 0,04 0,10 ± 0,03* p<0,05

          

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 21  – Peso  (g)  placentário  entre  fetos  machos  e  fêmeas  do  Grupo  C 

(Controle). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 22 – Peso (g) placentário entre fetos machos e fêmeas do Grupo Eb (Etanol 

baixa dose). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 23 – Peso (g) placentário entre fetos machos e fêmeas do Grupo Ea (Etanol 

alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).



5.1.10  NÚMERO DE FETOS MACHOS E FÊMEAS

Não houve diferença estatística ao comparar o número de fetos machos e o número de fetos fêmeas em cada 
grupo respectivo (Tabela 14).

Tabela 14 – Número de fetos machos e número de fetos fêmeas dos Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol 

alta dose (Ea). 

Grupos

Número de Fetos Vivos

Machos Fêmeas Valor de p
C 51 45 n.s.
Eb 50 47 n.s.
Ea 46 53 n.s.

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

n.s.= não significante

5.1.11  GANHO PONDERAL DIÁRIO DAS MATRIZES

Em relação à média do ganho ponderal diário, em gramas, das matrizes durante a gestação, houve 

diferença estatisticamente significante (p<0,01) entre o 7° e 9° dia gestacional para o Grupo Ea quando 

comparado aos Grupos C e Eb. Essa diferença não foi observada entre os Grupos C e Eb (Tabela 15; Gráfico 

24). 

Tabela  15  – Média  do  ganho ponderal  (g)  diário  de camundongos prenhes  dos 

Grupos Controle (C), Etanol baixa dose (Eb) e Etanol alta dose (Ea) nos diferentes 

períodos gestacionais.



Período

Gestacional 
(Dias)

Grupos

C Eb Ea Valor de p

0 ao 18° 37,5 ± 7,68 33,8 ± 8,85 34,2 ± 13,49 n.s.

0 ao °6 4,3 ± 1,04 3,6 ± 1,02 3,4 ± 1,91 n.s.

7° ao 9° 3,5 ± 1,30 1,7 ± 0,98 0,4 ± 0,97* p<0,01

10° ao 18° 29,8 ± 6,07 28,5 ± 8,35 30,3 ± 12,98 n.s.

   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 n.s.=  não  significante;  *Significantemente  diferente  dos  Grupos  C  e  Eb 
(p<0,01)
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Gráfico 24 –  Média do ganho ponderal  (g)  diário de camundongos prenhes  dos 

Grupos  Controle  (C),  Etanol  baixa  dose  (Eb)  e  Etanol  alta  dose (Ea)  durante  o 

período gestacional (dias).

5.2 EXPERIMENTO 2

Grupos



5.2.1  EFEITO DA APLICAÇÃO DAS DOSES

Não foi observada nenhuma alteração comportamental nas matrizes do Grupo DF após receberem injeção de 
salina durante o período em que as doses foram aplicadas. No entanto, as matrizes dos Grupos DFEb e DFEa após cada 
dose de etanol recebida, perderam totalmente o equilíbrio, desmaiaram e permaneceram desacordadas durante 
aproximadamente seis horas, para as matrizes do Grupo DFEb e cerca de 8 horas para as matrizes do Grupo DFEa. Ao 
acordarem, para ambos os grupos, as matrizes ainda apresentaram alteração no comportamento, ou seja, movimentavam-
se com um certo grau de lentidão para  realizar  suas atividades rotineiras e consumiram água e ração em quantidades 
menores do que de costume.

5.2.2  EXAME CLÍNICO

Durante a realização do exame clínico os seguintes achados foram evidenciados em todas as matrizes dos 
Grupos DF, DFEb e DFEa, estando mais acentuados nos dois últimos grupos: presença de alopecia, desde pequenas 
regiões até grandes áreas, em diversos locais do corpo (focinho, cabeça, nuca, dorso, abdômen, patas), mudanças no 
aspecto e na coloração da pelagem, alteração da coloração dos olhos, que se tornaram opacos, corpo muito frio e trêmulo, 
redução na movimentação física para a realização das atividades diárias e desequilíbrio corporal bem acentuado, marcado 
por movimentos circulares, queda lateral do corpo e balanço acentuado da cabeça (Figura 5). 

Figura  5 – Fotos  macroscópicas  de  camundongos  prenhes  dos  Grupos  DF 

(Deficiência de Folato - GDF), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose - 

GDFEb)  e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose  GDFEa),  mostrando 

alguns dos achados observados durante o exame clínico.

5.2.3  DOSAGEM DE ÁCIDO FÓLICO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) quando comparado o valor da quantificação de ácido 
fólico (ng/ml) em amostras de soro das matrizes dos Grupos DFEb e DFEa com as matrizes do Grupo DF. Também foi 
observada diferença estatisticamente significante (p<0,001) entre as matrizes dos Grupos DFEb e DFEa (Tabela 16; 
Gráfico 25). 

Tabela  16  – Quantificação  de  ácido  fólico  (ng/ml)  em  amostras  de  soro  de 

camundongos prenhes dos Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de 

Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose). 

                          Grupos

GDF GDFEb GDFEa



Dosagem de
Ácido Fólico no Soro

DF DFEb DFEa Valor

de p

 (ng/ml) 12,16 ± 0,21 8,38 ± 0,29* 4,06 ± 0,17* p<0,001

   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferentes do Grupo DF e entre si (p<0,001)
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Gráfico  25  – Quantificação  de  ácido  fólico  (ng/ml)  em  amostras  de  soro  de 

camundongos prenhes dos Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de 

Folato  e  Etanol  baixa  dose)  e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose). 

*Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,001). **Significantemente diferentes 

entre si (p<0,001).

5.2.4  QUANTIFICAÇÃO DE HEMÁCIAS

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) quando comparado o número de hemácias por mm3 de 
sangue das matrizes dos Grupos DFEb e DFEa com as matrizes do Grupo DF. Também foi observada diferença 
estatisticamente significante (p<0,001) entre as matrizes dos Grupos DFEb e DFEa (Tabela 17; Gráfico 26). 

Tabela 17 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos 

Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) 

e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

                          Grupos



Número de Hemácias 
por mm3 de Sangue

DF DFEb DFEa Valor de 
p

(Milhões/ mm3) 2,38 ± 0,23 1,61 ± 0,34* 0,67 ± 0,20* p<0,001

   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferentes do Grupo DF e entre si (p<0,001)
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Gráfico 26 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos 

Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) 

e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).  *Significantemente diferentes do 

Grupo DF (p<0,001). **Significantemente diferentes entre si (p<0,001).



5.2.5  DESEMPENHO REPRODUTIVO MATERNO

Não  foi  observada  diferença  estatisticamente  significante  entre  os  grupos 

quando  comparado  o  número  de  implantes,  mas  o  mesmo não  ocorreu  para  o 

número  de  fetos  vivos,  que  apresentou  diferença  estatisticamente  significante 

(p<0,05)  para os  Grupos DFEb e DFEa quando comparados ao Grupo DF.  Em 

relação à reabsorção houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando 

comparados os Grupos DFEb e DFEa entre si e com o Grupo DF. Também houve 

diferença  estatisticamente  significante  (p<0,05)  em  relação  à  morte  fetal  tardia 

quando comparados os Grupos DFEb e DFEa entre si e com o Grupo DF (Tabela 

18; Gráficos 27, 28 e 29).

Tabela 18 – Número e média de implantes, fetos vivos, reabsorção e morte fetal 

tardia  dos Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol 

baixa dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

               Grupos

Achados
DF

n (%)

DFEb 

n (%)

DFEa

n (%)
Valor 
de p

Implantes

Média por matriz

99 (100)

16,5

90 (100)

15
101 (100)

16,83
n.s.

Fetos vivos

Média por matriz

90 (90,91)

15

 65 (72,22)*

10,83
 62 (61,39)*

10,33
p<0,05

Reabsorção

Média por matriz

8 (8,08)

1,33

13 (14,44)**

2,17
19 (18,81)**

3,17
p<0,05

Morte fetal tardia

Média por matriz

1 (1,01)

0,33

12 (13,33)**

2
20 (19,80)**

3,33
p<0,05

   

n.s.= não significante; *Significantemente diferente do Grupo DF (p<0,05); 
*Significantemente diferentes do Grupo DF  e entre si (p<0,05) 
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Gráfico 27 – Média de fetos vivos dos Grupos DF (Deficiência de Folato),  DFEb 

(Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol 

alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,05).
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Gráfico 28 – Média de reabsorção dos Grupos DF (Deficiência de Folato),  DFEb 

(Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol 

alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,05). **Significantemente 

diferentes entre si (p<0,05).
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Gráfico 29 – Média de morte fetal  tardia dos Grupos DF (Deficiência de Folato), 

DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de Folato e 

Etanol  alta  dose).  *Significantemente  diferentes  do  Grupo  DF  (p<0,05). 

**Significantemente diferentes entre si (p<0,05).

Todos os 90 (100%) fetos vivos do Grupo DF, os 65 (100%) fetos vivos do 

Grupo DFEb e os 62 (100%) fetos vivos do Grupo DFEa eram normais (Tabela 19).

Tabela 19 – Número de fetos vivos normais e com anomalias congênitas dos Grupos 

DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

Fetos Vivos

Grupos

DF

n (%)

DFEb

n (%)

DFEa

 n (%)
Valor 
de p

  Normais 90 (100) 65 (100) 62 (100) n.s.
Com Anomalias Congênitas 0 0 0 n.s.

           n.s.= não significante



5.2.6  COMPRIMENTO VÉRTICE-SACRAL FETAL

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) quando comparado o 

comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os 

fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos DFEb e DFEa com o Grupo DF. Não 

houve diferença entre os Grupos DFEb e DFEa quando comparado o comprimento 

vértice-sacral (cm) fetal entre machos e entre fêmeas, diferente do que ocorreu entre 

todos os fetos vivos, machos e fêmeas, que apresentou diferença estatisticamente 

significante (p<0,05) entre esses dois grupos (Tabela 20;  Gráficos 30, 31 e 32).

Tabela 20 – Comprimento vértice-sacral  (cm) fetal  entre machos, entre fêmeas e 

entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos DF (Deficiência de Folato), 

DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de Folato e 

Etanol alta dose).

          Grupos

Comprimento 
Vértice-Sacral 

Fetal (cm)
DF DFEb DFEa Valor

de p

Machos 2,4 ± 0,16 2,0 ± 0,22* 1,9 ± 0,14* p<0,001

Fêmeas 2,3 ± 0,17 2,0 ± 0,22* 1,8 ± 0,15* p<0,001

Ambos 2,4 ± 0,16 2,0 ± 0,22* 1,9 ± 0,15**
p<0,001

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente do Grupo DF (p<0,001); 

*Significantemente diferente dos Grupos DF (p<0,001) e DFEb (p<0,05)
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Gráfico 30 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal  entre machos  dos Grupos DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF 

(p<0,001).
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Gráfico 31 – Comprimento vértice-sacral  (cm) fetal  entre fêmeas  dos Grupos DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF 



(p<0,001).
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Gráfico  32  – Comprimento  vértice-sacral  (cm)  fetal  entre  todos  os  fetos  vivos, 

machos e  fêmeas,  dos Grupos DF (Deficiência  de  Folato),  DFEb (Deficiência  de 

Folato  e  Etanol  baixa  dose)  e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose). 

*Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,001). **Significantemente diferentes 

entre si (p<0,05).

O comprimento vértice-sacral (cm) fetal não apresentou diferença estatística entre machos e fêmeas em cada grupo 
respectivo (Tabela 21).

Tabela  21  – Comprimento  vértice-sacral  (cm)  fetal  entre  machos  e  fêmeas  dos 

Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) 

e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

Grupos

Comprimento Vértice-Sacral Fetal (cm)

Machos Fêmeas Valor de p

DF 2,4 ± 0,16 2,3 ± 0,17 n.s.
DFEb 2,0 ± 0,22 2,0 ± 0,22 n.s.
DFEa 1,9 ± 0,14 1,8 ± 0,15 n.s.

                  

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

   n.s.= não significante

5.2.7  PESO CORPÓREO FETAL



Foi  observada  diferença  estatisticamente  significante  (p<0,001)  quando 

comparado o peso corpóreo (g) fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os 

fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos DFEb e DFEa com o Grupo DF. Não 

houve diferença para esse parâmetro entre os Grupos DFEb e DFEa (Tabela 22; 

Gráficos 33, 34 e 35). 

Tabela 22 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os 

fetos  vivos,  machos  e  fêmeas,  dos  Grupos  DF  (Deficiência  de  Folato),  DFEb 

(Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol 

alta dose).

          Grupos

Peso Corpóreo
Fetal (g)

DF DFEb DFEa Valor 

de p

Machos 1,28 ± 0,24 0,81 ± 0,19* 0,83 ± 0,16* p<0,001

Fêmeas 1,17 ± 0,21 0,82 ± 0,17* 0,73 ± 0,11* p<0,001

Ambos 1,23 ± 0,23 0,81 ± 0,18* 0,78 ± 0,14*
p<0,001

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente do Grupo DF (p<0,001)
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Gráfico 33 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos  dos Grupos DF (Deficiência de 

Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de 

Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,001).
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Gráfico 34 – Peso corpóreo (g) fetal entre fêmeas  dos Grupos DF (Deficiência de 

Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de 

Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,001).
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Gráfico 35 – Peso corpóreo (g) fetal entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, 

dos Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa 

dose)  e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose).  *Significantemente 

diferentes do Grupo DF (p<0,001).

O peso corpóreo (g) fetal não apresentou diferença estatística entre machos e 

fêmeas em cada grupo respectivo (Tabela 23).

Tabela  23  – Peso  corpóreo  (g)  fetal  entre  machos  e  fêmeas  dos  Grupos  DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

Grupos

Peso Corpóreo Fetal (g)

Machos Fêmeas Valor de p

DF 1,28 ± 0,24 1,17 ± 0,21 n.s.
DFEb 0,81 ± 0,19 0,82 ± 0,17 n.s.
DFEa 0,83 ± 0,16 0,73 ± 0,11 n.s.

    

  Valores apresentados como média ± desvio-padrão

  n.s.= não significante



5.2.8  DIÂMETRO PLACENTÁRIO

Foi  observada  diferença  estatisticamente  significante  (p<0,001)  quando 

comparado o diâmetro (cm) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e 

entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos DFEb e DFEa com o 

Grupo DF. Entre os Grupos DFEb e DFEa também ocorreu diferença significante 

(p<0,05) em relação a essa mesma análise (Tabela 24; Gráficos 36, 37 e 38). 

Tabela 24 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos machos,  entre fetos fêmeas e 

entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos DF (Deficiência de Folato), 

DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de Folato e 

Etanol alta dose).

                          Grupos

Diâmetro 
Placentário (cm)

DF DFEb DFEa

Machos 0,8 ± 0,06 0,8 ± 0,07* 0,7 ± 0,10*
Fêmeas 0,8 ± 0,07 0,8 ± 0,04* 0,7 ± 0,08*

Ambos 0,8 ± 0,06 0,8 ± 0,06* 0,7 ± 0,09*
   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,001) e entre si (p<0,05) 
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Gráfico  36  – Diâmetro  (cm)  placentário  entre  fetos  machos  dos  Grupos  DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).*Significantemente diferentes do Grupo DF 

(p<0,001). **Significantemente diferentes entre si (p<0,05).
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Gráfico  37  – Diâmetro  (cm)  placentário  entre  fetos  fêmeas  dos  Grupos  DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF 

(p<0,001). **Significantemente diferentes entre si (p<0,05).
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Gráfico 38 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos vivos, machos e fêmeas,  dos 

Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) 

e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).  *Significantemente diferentes do 

Grupo DF (p<0,001). **Significantemente diferentes entre si (p<0,05).

O  diâmetro  (cm)  placentário  não  foi  estatisticamente  diferente  entre  fetos 

machos e fêmeas em cada grupo respectivo (Tabela 25).

Tabela 25 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos machos e fêmeas dos Grupos DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

Grupos

Diâmetro Placentário (cm)
Machos Fêmeas Valor de p

DF 0,8 ± 0,06 0,8 ± 0,07 n.s.
DFEb 0,8 ± 0,07 0,8 ± 0,04 n.s.
DFEa 0,7 ± 0,10 0,7 ± 0,08 n.s.

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

n.s.= não significante



5.2.9  PESO PLACENTÁRIO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) quando comparado o 

peso (g)  placentário  entre  fetos machos,  entre  fetos fêmeas e entre fetos vivos, 

machos  e  fêmeas,  dos  Grupos  DFEb  e  DFEa  com  o  Grupo  DF.   Não  houve 

diferença para esse parâmetro entre os Grupos DFEb e DFEa (Tabela 26; Gráficos 

39, 40 e 41).

Tabela  26  – Peso  (g)  placentário  entre  fetos  machos  e  fêmeas  dos  Grupos  DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

          Grupos

Peso
 Placentário (g)

DF DFEb DFEa Valor

de p

Machos 0,13 ± 0,02 0,09 ± 0,02* 0,09 ± 0,01* p<0,001

Fêmeas 0,11 ± 0,01 0,09 ± 0,02* 0,09 ± 0,02* p<0,001

Ambos 0,12 ± 0,02 0,09 ± 0,02* 0,09 ± 0,02*
p<0,001

   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferente do Grupo DF (p<0,001)
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Gráfico 39 – Peso (g) placentário entre fetos machos dos Grupos DF (Deficiência de 

Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de 

Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,001).
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Gráfico 40 – Peso (g) placentário entre fetos fêmeas dos Grupos DF (Deficiência de 

Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa (Deficiência de 

Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferentes do Grupo DF (p<0,001).
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Gráfico 41 – Peso (g) placentário entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos 

Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) 

e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).  *Significantemente diferentes do 

Grupo DF (p<0,001).

O peso (g) placentário não foi estatisticamente diferente entre fetos machos e 

fêmeas em cada grupo respectivo (Tabela 27).

Tabela  27  – Peso  (g)  placentário  entre  fetos  machos  e  fêmeas  dos  Grupos  DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

Grupos

Peso Placentário (g)

Machos Fêmeas Valor de p

DF 0,13 ± 0,02 0,11 ± 0,01 n.s.
DFEb 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02 n.s.
DFEa 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,02 n.s.

               

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

n.s.= não significante



5.2.10  NÚMERO DE FETOS MACHOS E FÊMEAS

Não houve diferença estatisticamente significante ao comparar o número de 

fetos machos e o número de fetos fêmeas em cada grupo respectivo (Tabela 28).

Tabela 28 –  Número de fetos machos e número de fetos fêmeas dos  Grupos DF 

(Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

Grupos

Número de Fetos Vivos

Machos Fêmeas Valor de p

DF 43 47 n.s.
DFEb 36 29 n.s.
DFEa 31 31 n.s.

        n.s.= não significante

5.2.11  GANHO PONDERAL DIÁRIO DAS MATRIZES

Em relação à  média  do  ganho  ponderal  diário,  em gramas,  das  matrizes 

durante a gestação, não houve diferença estatística entre os três grupos quando 

comparado isoladamente o período gestacional de 0 a 6 dias. Nos demais períodos 

gestacionais isolados (do 7° ao 9º dia gestacional e do 10º ao 18º dia gestacional) e 

também no período gestacional completo (do 0 ao 18° dia gestacional) foi observada 

diferença  estatisticamente  significante  (p<0,01)  quando  comparados  os  Grupos 

DFEb e  DFEa com o  Grupo DF.  Todas  as  diferenças acima citadas não  foram 

observadas entre os Grupos DFEb e DFEa (Tabela  29; Gráfico 42).



Tabela  29  – Média  do  ganho  ponderal  (g)  diário  de  camundongos  prenhes  dos 

Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) 

e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose)  nos  diferentes  períodos 

gestacionais.
Período

Gestacional 
(Dias)

Grupos

DF DFEb DFEa Valor de p

0 ao 18° 16,8 ± 2,58 5,3 ± 4,17* 3,8 ± 2,81* p<0,01

0 ao °6 1,0 ± 0,63 1,1 ± 0,74 1,3 ± 0,69 n.s.

7° ao 9° 2,0 ± 0,55 0,3 ± 0,55* -0,4 ± 0,59* p<0,01

10° ao 18° 13,8 ± 2,09 3,3 ± 3,66* 3,0 ± 3,07* p<0,01

   

  Valores apresentados como média ± desvio-padrão

  n.s.= não significante; *Significantemente diferente do Grupo DF (p<0,01)
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Gráfico 42 –  Média do ganho ponderal  (g)  diário de camundongos prenhes  dos 

Grupos DF (Deficiência de Folato), DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose) 

e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose) durante o período gestacional 

(dias).

Grupos



5.3 COMPARAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 1 E 2

5.3.1  GRUPO C X GRUPO DF

A.  DOSAGEM DE ÁCIDO FÓLICO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o valor da quantificação de ácido 
fólico (ng/ml) em amostras de soro das matrizes do Grupo C com as do Grupo DF (Tabela 30; Gráfico 43). 

Tabela  30  – Quantificação  de  ácido  fólico  (ng/ml)  em  amostras  de  soro  de 

camundongos prenhes dos Grupos C (Controle) e DF (Deficiência de Folato).

                          Grupos

Dosagem de
Ácido Fólico no Soro

C DF Valor 
de p

 (ng/ml) 24,00 ± 0,27 12,16 ± 0,21* p<0,05

   

  Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico  43  – Quantificação  de  ácido  fólico  (ng/ml)  em  amostras  de  soro  de 

camundongos  prenhes  dos  Grupos  C  (Controle)  e  DF  (Deficiência  de  Folato). 

*Significantemente diferente (p<0,05).

B.  QUANTIFICAÇÃO DE HEMÁCIAS

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o número de hemácias por mm3 de 
sangue das matrizes do Grupo C com as do Grupo DF (Tabela 31; Gráfico 44). 

Tabela 31 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos 

Grupos C (Controle) e DF (Deficiência de Folato).

                          Grupos

Número de Hemácias 
por mm3 de Sangue

C DF Valor 
de p

(Milhões/ mm3) 4,55 ± 0,24 2,38 ± 0,23* p<0,05

   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 44 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos 

Grupos  C  (Controle)  e  DF  (Deficiência  de  Folato).  *Significantemente  diferente 

(p<0,05).

C.  DESEMPENHO REPRODUTIVO MATERNO

Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os Grupos C e 

DF quando comparado o número de implantes, de fetos vivos e de morte fetal tardia, 

mas  o  mesmo  não  ocorreu  quando  comparado  o  número  de  reabsorção,  que 

apresentou diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre os grupos (Tabela 

32; Gráfico 45).



Tabela 32 – Número e média de implantes, fetos vivos, reabsorção e morte fetal tardia dos Grupos C (Controle) e DF 

(Deficiência de Folato).

               Grupos

Achados
C

n (%)

DF

n (%)
Valor 
de p

Implantes

Média por matriz
97 (100)

16,17

99 (100)

16,5
n.s.

Fetos vivos

Média por matriz

96 (98,97)

16

90 (90,91)

15
n.s.

Reabsorção

Média por matriz

1 (1,03)

0,17

8 (8,08)*

1,33
p<0,05

Morte fetal tardia

Média por matriz

0

0

1 (1,01)

0,33
n.s.

   

        n.s.= não significante; *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico  45  – Média  de  reabsorção  de  camundongos  prenhes  dos  Grupos  C 

(Controle) e DF (Deficiência de Folato). *Significantemente diferente (p<0,05).

Todos os 96 (100%) fetos vivos do Grupo C e os 90 (100%) fetos vivos do 

Grupo DF eram normais (Tabela 33). 



Tabela 33 – Número de fetos vivos normais e com anomalias congênitas dos Grupos 

C (Controle) e DF (Deficiência de Folato).

Fetos Vivos

Grupos

C

n (%)

DF

n (%)
Valor 
de p

  Normais 96 (100) 90 (100) n.s.
Com Anomalias Congênitas 0 0 n.s.

           n.s.= não significante

D.  COMPRIMENTO VÉRTICE-SACRAL FETAL

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o 

comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os 

fetos vivos, machos e fêmeas, entre os Grupos C e DF (Tabela  34; Gráficos 46, 47 e 

48).

Tabela 34 – Comprimento vértice-sacral  (cm) fetal  entre machos, entre fêmeas e 

entre  todos  os  fetos  vivos,  machos  e  fêmeas,  dos  Grupos  C  (Controle)  e  DF 

(Deficiência de Folato).

                             Grupos

Comprimento
 Vértice-Sacral Fetal (cm)

C DF Valor 
de p

Machos 2,6 ± 0,18 2,4 ± 0,16* p<0,05
Fêmeas 2,5 ± 0,17 2,3 ± 0,17* p<0,05
Ambos 2,5 ± 0,18 2,4 ± 0,16* p<0,05

   

   Valores apresentados como média ± desvio-padrão

   *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 46 – Comprimento  vértice-sacral  (cm)  fetal  entre  machos dos Grupos  C 

(Controle) e DF (Deficiência de Folato). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico  47  – Comprimento  vértice-sacral  (cm)  fetal  entre  fêmeas  dos  Grupos  C 

(Controle) e DF (Deficiência de Folato). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico  48  – Comprimento  vértice-sacral  (cm)  fetal  entre  todos  os  fetos  vivos, 

machos  e  fêmeas,  dos  Grupos  C  (Controle)  e  DF  (Deficiência  de  Folato). 

*Significantemente diferente (p<0,05).

E.  PESO CORPÓREO FETAL

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o 

peso corpóreo (g) fetal  entre machos, entre fêmeas e entre todos os fetos vivos, 

machos e fêmeas, entre os Grupos C e DF (Tabela  35; Gráficos 49, 50 e 51).

Tabela 35 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos, entre fêmeas e entre  todos os 

fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos C (Controle) e DF (Deficiência de Folato).

                             Grupos

Peso Corpóreo
 Fetal (g)

C DF Valor 
de p

Machos 1,50 ± 0,11 1,28 ± 0,24* p<0,05
Fêmeas 1,40 ± 0,14 1,17 ± 0,21* p<0,05
Ambos 1,46 ± 0,14 1,23 ± 0,23* p<0,05

   

    Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 49 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos dos Grupos C (Controle) e DF 

(Deficiência de Folato). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 50 – Peso corpóreo (g) fetal entre fêmeas dos Grupos C (Controle) e DF 

(Deficiência de Folato). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 51 – Peso corpóreo (g) fetal entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, 

dos Grupos C (Controle) e DF (Deficiência de Folato). *Significantemente diferente 

(p<0,05).

F.  DIÂMETRO PLACENTÁRIO

Não foi  observada diferença estatística quando comparado o diâmetro (cm) 

placentário  entre  fetos  machos,  entre  fetos  fêmeas e  entre  todos os  fetos  vivos, 

machos e fêmeas, do Grupo C com o Grupo DF (Tabela 36).

Tabela 36 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos machos,  entre fetos fêmeas e 

entre  todos  os  fetos  vivos,  machos  e  fêmeas, dos  Grupos  C  (Controle)  e  DF 

(Deficiência de Folato).

                             Grupos

Diâmetro 
Placentário (cm)

C DF Valor 
de p

Machos 0,8 ± 0,05 0,8 ± 0,06 n.s.
Fêmeas 0,8 ± 0,06 0,8 ± 0,07 n.s.
Ambos

0,8 ± 0,10 0,8 ± 0,06 n.s.
     

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

     n.s.= não significante



G.  PESO PLACENTÁRIO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o 

peso (g) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre todos os fetos 

vivos, machos e fêmeas, do Grupo C com o Grupo DF (Tabela 37; Gráficos 52, 53 e 

54).

Tabela 37 – Peso (g) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre 

todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos C (Controle) e DF (Deficiência de 

Folato).

                             Grupos

Peso
Placentário (g)

C DF Valor 
de p

Machos 0,14 ± 0,02 0,13 ± 0,02* p<0,05
Fêmeas 0,12 ± 0,02 0,11 ± 0,01* p<0,05
Ambos

0,13 ± 0,02 0,12 ± 0,02* p<0,05
   

      Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 52 – Peso (g) placentário entre fetos machos dos Grupos C (Controle) e DF 



(Deficiência de Folato). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 53 – Peso (g) placentário entre fetos fêmeas dos Grupos C (Controle) e DF 

(Deficiência de Folato). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 54 – Peso (g) placentário entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos 

Grupos  C  (Controle)  e  DF  (Deficiência  de  Folato).  *Significantemente  diferente 

(p<0,05).



H.  NÚMERO DE FETOS MACHOS E FÊMEAS

Não houve  diferença  estatística  ao  comparar  entre  os  Grupos  C  e  DF  o 

número de fetos machos e o número de fetos fêmeas (Tabela 38).

Tabela 38 – Número de fetos machos e número de fetos fêmeas dos Grupos C (Controle) e DF (Deficiência de Folato). 

Número de 
Fetos Vivos

Grupos

C DF
Valor 
de p

Machos 51 43 n.s.
Fêmeas 45 47 n.s.

          

      n.s.= não significante

5.3.2  GRUPO Eb X GRUPO DFEb

A.  DOSAGEM DE ÁCIDO FÓLICO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o valor da quantificação de ácido 
fólico (ng/ml) em amostras de soro das matrizes do Grupo Eb com as do Grupo DFEb (Tabela 39; Gráfico 55). 

Tabela  39  – Quantificação  de  ácido  fólico  (ng/ml)  em  amostras  de  soro  de 

camundongos prenhes dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de 



Folato e Etanol baixa dose). 

                          Grupos

Dosagem de
Ácido Fólico no Soro

Eb DFEb Valor 
de p

 (ng/ml) 21,27 ± 0,25 8,38 ± 0,29 * p<0,05

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico  55  – Quantificação  de  ácido  fólico  (ng/ml)  em  amostras  de  soro  de 

camundongos prenhes dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de 

Folato e Etanol baixa dose). *Significantemente diferente (p<0,05).

B.  QUANTIFICAÇÃO DE HEMÁCIAS

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o número de hemácias por mm3 de 
sangue das matrizes do Grupo Eb com as do Grupo DFEb (Tabela 40; Gráfico 56). 



Tabela 40 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos 

Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). 

                          Grupos

Número de Hemácias 
por mm3 de Sangue

Eb DFEb Valor 
de p

(Milhões/ mm3) 4,03 ± 0,17 1,61 ± 0,34* p<0,05

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 56 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos 

Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). 

*Significantemente diferente (p<0,05).

C.  DESEMPENHO REPRODUTIVO MATERNO

Não foi observada diferença estatística entre os Grupos Eb e DFEb quando 

comparado  o  número  de  implantes,  mas  houve  diferença  estatisticamente 

significante (p<0,05) entre os grupos quando comparado o número de fetos vivos, de 

reabsorção e de morte fetal tardia (Tabela 41; Gráficos 57 e 58).



Tabela 41 –  Número e média de implantes, fetos vivos, reabsorção e morte fetal 

tardia dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de Folato e Etanol 

baixa dose). 

               Grupos

Achados
Eb 

n (%)

DFEb 

n (%)
Valor 
de p

Implantes

Média por matriz
99 (100)

16,5
90 (100)

15
n.s.

Fetos vivos

Média por matriz
97 (97,98)

16,17
 65 (72,22)*

10,83
p<0,05

Reabsorção

Média por matriz
2 (2,02)

0,33
13 (14,44)*

2,17
p<0,05

Morte fetal tardia

Média por matriz
0
0

12 (13,33)*

2
p<0,05

   

          n.s.= não significante; * Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico  57  – Média  de  fetos  vivos  dos  Grupos  Eb (Etanol  baixa  dose)  e  DFEb 

(Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico  58  – Média  de  reabsorção  dos  Grupos  Eb  (Etanol  baixa  dose)  e  DFEb 

(Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). *Significantemente diferente (p<0,05).

Todos os 97 (100%) fetos vivos do Grupo Eb e os 65 (100%) fetos vivos do 

Grupo DFEb eram normais (Tabela 42).



Tabela 42 – Número de fetos vivos normais e com anomalias congênitas dos Grupos 

Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). 

.Fetos Vivos

Grupos

Eb

n (%)

DFEb

n (%)
Valor 
de p

  Normais 97 (100) 65 (100) n.s.
Com Anomalias Congênitas 0 0 n.s.

         n.s.= não significante

D.  COMPRIMENTO VÉRTICE-SACRAL FETAL

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o 

comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os 

fetos vivos, machos e fêmeas, entre os Grupos Eb e DFEb (Tabela 43; Gráficos 59, 

60 e 61).

Tabela 43 – Comprimento vértice-sacral  (cm) fetal  entre machos, entre fêmeas e 

entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e 

DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). 

                             Grupos

Comprimento
 Vértice-Sacral Fetal (cm) Eb DFEb Valor 

de p

Machos 2,5 ± 0,12 2,0 ± 0,22* p<0,05
Fêmeas 2,5 ± 0,16 2,0 ± 0,22* p<0,05

Ambos 2,5 ± 0,16 2,0 ± 0,22* p<0,05
     

  Valores apresentados como média ± desvio-padrão

       *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 59 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos dos Grupos Eb 

(Etanol  baixa  dose)  e  DFEb  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  baixa  dose). 

*Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 60 – Comprimento vértice-sacral (cm) fetal  entre fêmeas dos Grupos Eb 

(Etanol  baixa  dose)  e  DFEb  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  baixa  dose). 

*Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico  61  – Comprimento  vértice-sacral (cm)  fetal  entre  todos  os  fetos  vivos, 

machos e fêmeas, dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de Folato 

e Etanol baixa dose). *Significantemente diferente (p<0,05).

E.  PESO CORPÓREO FETAL

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o 

peso corpóreo (g) fetal  entre machos, entre fêmeas e entre todos os fetos vivos, 

machos e fêmeas, entre os Grupos Eb e DFEb (Tabela 44; Gráficos 62, 63 e 64).

Tabela 44 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos, entre fêmeas e entre  todos os 

fetos  vivos,  machos  e  fêmeas,  dos  Grupos  Eb  (Etanol  baixa  dose)  e  DFEb 

(Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). 

                    Grupos

Peso Corpóreo
 Fetal (g)

Eb DFEb Valor 
de p

Machos 1,49 ± 0,14 0,79 ± 0,19* p<0,05
Fêmeas 1,40 ± 0,15 0,82 ± 0,17* p<0,05
Ambos 1,45 ± 0,16 0,81 ± 0,18* p<0,05

   

     Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 62 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos dos Grupos Eb (Etanol baixa 

dose)  e  DFEb  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  baixa  dose).  *Significantemente 

diferente (p<0,05).
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Gráfico 63 – Peso corpóreo (g) fetal  entre fêmeas dos Grupos Eb (Etanol baixa 

dose)  e  DFEb  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  baixa  dose).  *Significantemente 

diferente (p<0,05).
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Gráfico 64 – Peso corpóreo (g) fetal entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, 

dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa 

dose). *Significantemente diferente (p<0,05).

F.  DIÂMETRO PLACENTÁRIO

Não  houve  diferença  estatística  quando  comparado  o  diâmetro  (cm) 

placentário  entre  fetos  machos,  entre  fetos  fêmeas e  entre  todos os  fetos  vivos, 

machos e fêmeas, entre os Grupos Eb e DFEb (Tabela 45).

Tabela 45 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos machos,  entre fetos fêmeas e 

entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e 

DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). 

                             Grupos

Diâmetro 
Placentário (cm)

Eb DFEb Valor 
de p

Machos 0,8 ± 0,05 0,8 ± 0,07 n.s.

Fêmeas 0,7 ± 0,06 0,8 ± 0,04 n.s.
Ambos 0,8 ± 0,07 0,8 ± 0,06 n.s.

   

    

Valores apresentados como média ± desvio-padrão



n.s.= não significante

G.  PESO PLACENTÁRIO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o 

peso (g) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre todos os fetos 

vivos, machos e fêmeas, entre os Grupos Eb e DFEb (Tabela 46; Gráficos 65, 66 e 

67).

Tabela 46 – Peso (g) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre 

todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb 

(Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). 

                        Grupos

Peso
Placentário (g)

Eb DFEb Valor 
de p

Machos 0,14 ± 0,02 0,09 ± 0,02* p<0,05
Fêmeas 0,11 ± 0,01 0,09 ± 0,02* p<0,05
Ambos

0,12 ± 0,02 0,09 ± 0,02* p<0,05

   

    Valores apresentados como média ± desvio-padrão

  *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 65 – Peso (g) placentário entre fetos machos dos Grupos Eb (Etanol baixa 



dose)  e  DFEb  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  baixa  dose).  *Significantemente 

diferente (p<0,05).
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Gráfico 66 – Peso (g) placentário entre fetos fêmeas dos Grupos Eb (Etanol baixa 

dose)  e  DFEb  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  baixa  dose).  *Significantemente 

diferente (p<0,05).
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Gráfico 67 – Peso (g) placentário entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos 

Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência de Folato e Etanol baixa dose). 



*Significantemente diferente (p<0,05).

H.  NÚMERO DE FETOS MACHOS E FÊMEAS

Não houve diferença estatística ao comparar o número de fetos machos entre 

os Grupos Eb e DFEb, mas houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

ao comparar o número de fetos fêmeas entre esses dois grupos (Tabela 47; Gráfico 

68).

Tabela 47 – Número de fetos machos e número de fetos fêmeas dos Grupos Eb (Etanol baixa dose) e DFEb (Deficiência 

de Folato e Etanol baixa dose). 

Número de 
Fetos Vivos

Grupos

Eb DFEb
Valor 
de p

Machos 50 36 n.s.
Fêmeas 47 29* p<0,05

          

 n.s.= não significante; *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 68 – Média de fetos vivos fêmeas entre os Grupos Eb (Etanol baixa dose: 

Média= 7,8;  Desvio Padrão= 2,48)  e  DFEb (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  baixa 



dose: Média= 4,8; Desvio Padrão= 1,60). *Significantemente diferente (p<0,05).



5.3.3  GRUPO Ea X GRUPO DFEa

A.  DOSAGEM DE ÁCIDO FÓLICO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o valor da quantificação de ácido 
fólico (ng/ml) em amostras de soro das matrizes do Grupo Ea com as do Grupo DFEa (Tabela 48; Gráfico 69). 

Tabela 48 – Quantificação de ácido fólico (ng/ml) em amostras de soro de camundongos prenhes dos Grupos Ea (Etanol 

alta dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

                          Grupos

Dosagem de
Ácido Fólico no Soro

Ea DFEa Valor 
de p

 (ng/ml) 15,78 ± 0,28 4,06 ± 0,17* p<0,05

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 69 – Quantificação de ácido fólico (ng/ml) em amostras de soro de camundongos prenhes dos Grupos Ea (Etanol 

alta dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).

B.  QUANTIFICAÇÃO DE HEMÁCIAS

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o número de hemácias por mm3 de 
sangue das matrizes do Grupo Ea com as do Grupo DFEa (Tabela 49; Gráfico 60). 



Tabela 49 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

                          Grupos

Número de Hemácias 
por mm3 de Sangue

Ea DFEa Valor 
de p

(Milhões/ mm3) 3,64 ± 0,40 0,67 ± 0,20* p<0,05

   

Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 70 – Número de hemácias por mm3 de sangue de camundongos prenhes dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e 

DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).

C.  DESEMPENHO REPRODUTIVO MATERNO

Não foi observada diferença estatística entre os Grupos Ea e DFEa quando 

comparado  o  número  de  implantes,  mas  houve  diferença  estatisticamente 

significante (p<0,05) entre os grupos quando comparado o número de fetos vivos, de 

reabsorção e de morte fetal tardia (Tabela 50; Gráficos 71, 72 e 73).



Tabela 50 – Número e média de implantes, fetos vivos, reabsorção e morte fetal tardia dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e 

DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

               Grupos

Achados
Ea 

n (%)

DFEa 

n (%)
Valor 
de p

Implantes

Média por matriz
106 (100)

17,67
101 (100)

16,83
n.s.

Fetos vivos

Média por matriz
93 (87,74)

15,5
 62 (61,39)*

10,33
p<0,05

Reabsorção

Média por matriz
2 (1,89)

0,33
19 (18,81)*

3,17
p<0,05

Morte fetal tardia

Média por matriz
11 (10,38)

1,83
20 (19,80)*

3,33
p<0,05

   

n.s.= não significante; *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico  71  – Média  de  fetos  vivos  dos  Grupos  Ea  (Etanol  alta  dose)  e  DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico  72  – Média  de  reabsorção  dos  Grupos  Ea  (Etanol  alta  dose)  e  DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 73 – Média de morte fetal tardia dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).

D.  ANOMALIAS CONGÊNITAS

Não  houve  diferença  estatística  ao  comparar  o  número  de  fetos  vivos 

normais entre os Grupos Ea e DFEa, mas foi observada diferença estatisticamente 

significante (p<0,05) quando comparado o número de fetos vivos com anomalias 

(Tabela 51).

Tabela 51 – Número de fetos vivos normais e com anomalias congênitas dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

Fetos Vivos

Grupos

Ea

n (%)

DFEa

n (%)
Valor 
de p

  Normais 78 (83,87) 62 (100) n.s.
Com Anomalias Congênitas 15 (16,13)* 0 p<0,05

         n.s.= não significante; *Significantemente diferente (p<0,05)



E.  COMPRIMENTO VÉRTICE-SACRAL FETAL

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o 

comprimento vértice-sacral (cm) fetal entre machos, entre fêmeas e entre todos os 

fetos vivos, machos e fêmeas, entre os Grupos Ea e DFEa (Tabela 52; Gráficos 74, 

75 e 76).

Tabela 52 – Comprimento vértice-sacral  (cm) fetal  entre machos, entre fêmeas e 

entre  todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e 

DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose). 

                             Grupos

Comprimento
 Vértice-Sacral Fetal (cm) Ea DFEa Valor 

de p

Machos 2,4 ± 0,18 1,9 ± 0,14* p<0,05
Fêmeas 2,3 ± 0,22 1,8 ± 0,15* p<0,05

Ambos 2,4 ± 0,23 1,9 ± 0,15* p<0,05
   

 Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 74 – Comprimento vértice-sacral  (cm) fetal  entre machos dos Grupos Ea 

(Etanol  alta  dose)  e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose). 

*Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico 75 – Comprimento vértice-sacral  (cm) fetal  entre fêmeas dos Grupos Ea 

(Etanol  alta  dose)  e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose). 

*Significantemente diferente (p<0,05).
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Gráfico  76  – Comprimento  vértice-sacral  (cm)  fetal  entre  todos  os  fetos  vivos, 

machos e fêmeas, dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa (Deficiência de Folato e 

Etanol alta dose). *Significantemente diferente (p<0,05).

F.  PESO CORPÓREO FETAL

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o 

peso corpóreo (g) fetal  entre machos, entre fêmeas e entre todos os fetos vivos, 

machos e fêmeas, entre os Grupos Ea e DFEa (Tabela 53; Gráficos 77, 78 e 79).

Tabela 53 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos, entre fêmeas e entre  todos os 

fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa (Deficiência 

de Folato e Etanol alta dose).

                    Grupos

Peso Corpóreo
 Fetal (g)

Ea DFEa Valor 
de p

Machos 1,31 ± 0,15 0,82 ± 0,16* p<0,05
Fêmeas 1,19 ± 0,22 0,73 ± 0,12* p<0,05

Ambos 1,23 ± 0,19 0,78 ± 0,14* p<0,05
   

     Valores apresentados como média ± desvio-padrão

    *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 77 – Peso corpóreo (g) fetal entre machos dos Grupos Ea (Etanol alta dose) 

e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose).  *Significantemente  diferente 

(p<0,05).

Ea
DFEa

0.00

0.50

1.00

1.50

*

Grupos

Pe
so

 C
or

pó
re

o 
Fe

ta
l (

g)

Gráfico 78 – Peso corpóreo (g) fetal entre fêmeas dos Grupos Ea (Etanol alta dose) 

e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose).  *Significantemente  diferente 

(p<0,05).
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Gráfico 79 – Peso corpóreo (g) fetal entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, 

dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose). 

*Significantemente diferente (p<0,05).

G.  DIÂMETRO PLACENTÁRIO

Não  houve  diferença  estatística  quando  comparado  o  diâmetro  (cm) 

placentário entre fetos machos,  entre  fetos fêmeas e entre todos os fetos vivos, 

machos e fêmeas, entre os Grupos Ea e DFEa (Tabela 54).

Tabela 54 – Diâmetro (cm) placentário entre fetos machos,  entre fetos fêmeas e 

entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e 

DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

                             Grupos

Diâmetro 
Placentário (cm)

Ea DFEa Valor 
de p

Machos 0,8 ± 0,06 0,7 ± 0,10 n.s.
Fêmeas 0,7 ± 0,07 0,7 ± 0,08 n.s.
Ambos 0,7 ± 0,08

0,7 ± 0,09
n.s.

   



     Valores apresentados como média ± desvio-padrão

 n.s.= não significante

H.  PESO PLACENTÁRIO

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) quando comparado o peso (g) placentário entre fetos 
machos, entre fetos fêmeas e entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, entre os Grupos Ea e DFEa (Tabela 55; 
Gráficos 80, 81 e 82). 

Tabela 55 – Peso (g) placentário entre fetos machos, entre fetos fêmeas e entre 

todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa 

(Deficiência de Folato e Etanol alta dose).

                        Grupos

Peso
Placentário (g)

Ea DFEa Valor 
de p

Machos 0,12 ± 0,04 0,09 ± 0,01* p<0,05
Fêmeas 0,10 ± 0,03 0,09 ± 0,02* p<0,05
Ambos

0,10 ± 0,03 0,09 ± 0,02*
p<0,05

   

     Valores apresentados como média ± desvio-padrão

*Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 80 –  Peso (g) placentário entre fetos machos dos Grupos Ea (Etanol alta 

dose)  e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose).  *Significantemente 

diferente (p<0,05).
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Gráfico 81 –  Peso (g) placentário entre fetos fêmeas dos Grupos Ea (Etanol alta 

dose)  e  DFEa  (Deficiência  de  Folato  e  Etanol  alta  dose). *Significantemente 

diferente (p<0,05).
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Gráfico 82 – Peso (g) placentário entre todos os fetos vivos, machos e fêmeas, dos 

Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose). 

*Significantemente diferente (p<0,05).



I.  NÚMERO DE FETOS MACHOS E FÊMEAS

Não houve diferença estatística ao comparar o número de fetos machos entre 

os Grupos Ea e DFEa,  mas houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

ao comparar o número de fetos fêmeas entre esses dois grupos (Tabela 56; Gráfico 

83).

Tabela 56 – Número de fetos machos e número de fetos fêmeas dos Grupos Ea (Etanol alta dose) e DFEa (Deficiência de 

Folato e Etanol alta dose).

Número de 
Fetos Vivos

Grupos

Ea DFEa
Valor de p

Machos 46 31 n.s.
Fêmeas 53 31* p<0,05

           

                                  n.s.= não significante; *Significantemente diferente (p<0,05)
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Gráfico 83 – Média de fetos vivos fêmeas entre os Grupos Ea (Etanol alta dose: 

Média= 8,83; Desvio Padrão= 3,06) e DFEa (Deficiência de Folato e Etanol alta dose: 

Média= 5,17; Desvio Padrão= 1,84). *Significantemente diferente (p<0,05).



Discussão
As propriedades teratogênicas do etanol têm sido firmemente estabelecidas 

na  literatura  clínica  e  experimental  (RANDALL,  1987;  U.S.  DEPARTMENT  OF 

HEALTH AND HUMAN SERVICE, 1990). Pesquisas com animais têm contribuído 

sensivelmente  para  o  conhecimento  atual  sobre  a  extensa  série  dos  efeitos 

deletérios  do  etanol  no  crescimento  e  desenvolvimento  fetal.  Em  particular  têm 

fornecido  evidências  claras  do  potencial  teratogênico  do  etanol  por  controlar  os 

numerosos  fatores  que  normalmente  estão  associados  ao  seu  uso,  tais  como 

desnutrição,  condições  ambientais  precárias,  doenças,  fumo  e  outras  drogas. 

Estudos conduzidos com animais de laboratório levam em conta o controle rigoroso 

de variáveis, tais como dose da exposição, padrão de consumo e duração do insulto 

farmacológico que têm relação com o estágio de desenvolvimento embrionário/fetal 

(BECKER,  1996;  BECKER et  al.,  1994).  Esse controle  tem levado a  um melhor 

entendimento  da  relação  entre  exposição  fetal  ao  etanol  e  suas  conseqüências 

teratogênicas.

A validade geral dos modelos animais é marcada pelo fato de que a maioria 

dos efeitos deletérios da exposição pré-natal ao etanol observados em animais, tem 

sido  identificada  em  mulheres  que  consumiram  álcool  durante  a  gestação 

(DRISCOLL; STREISSGUTH; RILEY, 1990). 

Este estudo mostrou adequação para os objetivos pretendidos na medida em 

que  as  matrizes  de  todos  os  grupos  tiveram  desenvolvimento  esperado, 

apresentaram  acasalamento  com  identificação  do  momento  da  fecundação  e 

gestação até o momento da cesárea, sem a interferência de outros fatores que não 

os  desejados.  Isto  se  traduziu  pelo  número  de  implantes,  que  não  apresentou 

diferença  estatisticamente  significante  entre  os  grupos  que  receberam  ração 

comercial, o que era esperado, pois a separação dos animais nos Grupos C, Eb e 



Ea, foi determinada apenas no 7° dia gestacional, quando as doses de etanol ou 

salina foram administradas.

Devido ao fato dos Grupos DF, DFEb e DFEa estarem em experimento desde 

o dia 0 da prenhez poderiam estar sujeitos a alterações na implantação embrionária, 

como ocorreu com 9 das 10 fêmeas rejeitadas por falha que foi considerada como 

sendo  na  fecundação.  Essa  falha  pode  muito  bem  ter  sido  no  processo  de 

implantação.  No  entanto,  não  foi  observada  diferença  estatística  em relação  ao 

número de implantes entre os grupos que receberam dieta isenta de ácido fólico. Em 

adição,  na  literatura  consultada  não  foram  encontradas  informações  sobre  uma 

possível  interferência  do  quimioterápico  sulfatiazol  na  fixação  dos  embriões  na 

parede uterina.

No Experimento 1 do presente estudo, o Grupo Eb recebeu etanol equivalente 

a  28g/Kg  de  peso  corpóreo  no  humano,  uma  dose  que  corresponde 

aproximadamente a duas latas de cerveja, enquanto que o Grupo Ea recebeu uma 

dose alta suficiente para os camundongos ficarem desacordados. 

A ação deletéria do etanol utilizado por um curto período no início da 

gestação das matrizes do Experimento 1 pôde ainda ser demonstrada pela 

morte fetal tardia, cujos resultados mostraram que houve diferença estatística 

altamente significante para o Grupo Ea quando comparado aos Grupos C e Eb. 

A morte fetal tardia é caracterizada pela presença de um feto, bem formado ou 

não, cuja morte ocorreu próxima do momento do nascimento. Sabe-se que 

esse tipo de morte perinatal é um evento comum mesmo na espécie humana 

(KIELY; PANETH; SUSSER, 1986; NAEYE, 1983), dependente de diversas 

condições, sejam maternas, placentárias ou fetais. Esse evento, portanto, é 

esperado em qualquer grupo. No presente estudo, pode-se assumir que a 



morte perinatal observada nas matrizes que receberam ração comercial estava 

associada à dose alta de etanol, pois dose baixa de etanol não interferiu com a 

sobrevida fetal. 

De acordo com a literatura (DUNTY et al., 2001; KOTCH; SULIK, 1992; 

PADMANABHAN; HAMEED, 1988; PADMANABHAN; IBRAHIM; BENER, 2002; 

RIBEIRO et al., 2006), e também com os resultados obtidos no presente 

estudo, o etanol é capaz de induzir alterações no desenvolvimento fetal e 

placentário e produzir defeitos de fechamento do tubo neural isolado ou 

associado com ausência de fusão dos processos maxilares, mandibulares e 

frontonasal, gastrosquise e agenesia de membros e cauda mesmo com a 

utilização de ração comercial. Em nível celular o etanol perturba os processos 

básicos do desenvolvimento, incluindo interferência com a divisão e 

proliferação, crescimento celular e diferenciação e a migração de células em 

amadurecimento (LAEV et al., 1995). Além disso, esta exposição afeta o 

desenvolvimento de vários sistemas, incluindo o sistema músculo-esquelético, 

cardiovascular e sistema nervoso central e periférico (GUERRI, 1998).

Foi observada restrição do crescimento intra-uterino (RCIU) traduzida 

por menor comprimento vértice-sacral e menor peso corpóreo fetal apenas para 

o Grupo Ea, quando comparado ao Grupo C, apesar da administração de 

etanol ter sido feita em apenas três dias da gestação. Este efeito é também 

visto no ser humano, pois sabe-se que o etanol, um dos teratógenos humanos 

mais prevalentes, tem maior efeito no momento correspondente à terceira 

semana da gestação, período correspondente àquele em que foi administrado 

às matrizes neste estudo. Isto é particularmente preocupante, visto que muitas 

mulheres não estão cientes de sua gravidez. Aquelas que têm esse 



conhecimento, muitas vezes não compreendem que beber socialmente em 

estágio tão precoce da gravidez pode ser tão deletério para o embrião quanto 

beber exagerada e constantemente (KOREN; KOREN; CLADSTONE, 1996; 

SULIK; JOHNSTON; WEBB, 1981). 

Conforme observado no Grupo C,  os  fetos  machos eram maiores  e  mais 

pesados do que os fetos fêmeas. Na presença de etanol, Grupos Eb e Ea, essa 

diferença continuou a existir, indicando que a ação deletéria desse teratógeno foi 

capaz de interferir de forma semelhante no desenvolvimento fetal dos dois sexos. 

O diâmetro e o peso placentário no Grupo Ea também estavam reduzidos 

quando comparados aos Grupos Eb e C. Esse fato pode ser explicado pela 

ação do etanol que, como outros agentes químicos, é capaz de ocasionar 

danos estruturais na placenta e reduzir assim seu tamanho e seu peso 

(NOMURA; HATA; KUSAFUKA, 1990). Além disso, mais uma vez a ação do 

etanol mostrou ser dose-dependente, pois entre dose baixa e controle não 

ocorreu diferença para esses parâmetros. 

A diminuição no tamanho e peso placentário pode ocorrer por uma necrose 

devido a embolia vascular, modificando a perfusão uterina e transferência 

placentária. A redução do fluxo sangüíneo útero-placentário afetaria primeiro a 

placenta, pois este é o primeiro órgão a ser exposto a insuficiente entrega de 

oxigênio e nutrientes. Além disso, é óbvia sua diminuição de tamanho para a 

sua adaptação. Esta diminuição no tamanho placentário pode reduzir a 

transferência de oxigênio e nutrientes e a produção de fatores de crescimento 

pela placenta (LANG et al., 2003). 

Para o feto, o problema pode ser agravado pela interferência do álcool no 

transporte de nutrientes através da placenta (FISHER; KARL, 1988) e na 



redução da atividade do saco gestacional dos roedores (WYNTER et al., 1983), 

que é análogo ao sinciotrofoblasto em humanos (WENDELL-SMITH; 

WILLIANS, 1984). Certamente, o potencial para um bom nível nutritivo está 

comprometido no alcoolismo devido à redução da absorção e utilização de 

muitos nutrientes e também pela alta taxa de excreção e metabolismo (LIEBER, 

1983), essas alterações podem afetar diretamente no bem estar do embrião em 

desenvolvimento (DEVGUN et al., 1981; MCLARDY, 1975), conforme 

demonstrado no presente estudo pelo menor peso dos fetos, caracterizando 

restrição do crescimento intra-uterino.

O período pré-organogênico do desenvolvimento embrionário no camundongo 

constitui os seis primeiros dias da gestação (da fertilização até a implantação). Esse 

período corresponde a aproximadamente às duas primeiras semanas da gravidez 

humana. Esse estágio da embriogênese é iniciado pela fertilização e a formação 

resultante de um zigoto. O concepto entra então em período de clivagem, marcada 

por uma sucessão rápida de divisões mitóticas na qual o tamanho do embrião não 

muda, mas o tamanho das células divididas (blastômeros) diminui em cada divisão. 

Pelo terceiro dia da gestação, o concepto aparece como uma mórula,  ou massa 

esférica  sólida  de  blastômeros.  Pelo  quarto  dia  do  desenvolvimento,  alguns 

blastômeros  tornam-se  internalizados  enquanto  outros  formam  uma  camada  ao 

redor dos primeiros. Isso marca o estágio da blastulação, ou a formação de um 

blastocisto (blástula). O blastocisto é caracterizado como um corpo esférico vazio, 

com  uma  camada  exterior  de  células  (blastoderme)  circundando  uma  cavidade 

(blastocele).  As  células  envolvidas  tornam-se  a  camada  trofoblástica,  que  é 

fundamental para a fixação do embrião na parede uterina (nidação), que começa 

aproximadamente  quatro  dias  após  a  fertilização.  Como  o  embrião  está  sendo 



implantado na parede uterina, o blastocisto sofre o processo de gastrulação, durante 

o  qual  três  camadas  germinativas  são  formadas:  endoderma,  mesoderma  e 

ectoderma. A superfície da massa celular próxima à blastocele divide-se para fora e 

forma o endoderma e as células restantes formam o ectoderma. O mesoderma é a 

última camada de células germinativas a ser formada no embrião de camundongo 

(BECKER; GRANADOS; RANDALL, 1996).  

Os efeitos do etanol durante a fase de pré-implantação da gravidez não têm 

sido  muito  estudados.  Padmanabhan  e  Hameed  (1988)  administraram  etanol  a 

camundongos  durante  essa  fase,  no  dia  1,  2,  3,  4,  5  ou  6  da  gestação. 

Interessantemente, o etanol não influenciou no número de implantes, mas houve um 

aumento acentuado na mortalidade pré-natal (reabsorção). Além disso, a exposição 

ao etanol  durante  esse  período da  gestação  produziu  malformações  em 80% a 

100% dos fetos viáveis. Com esse aumento na incidência de anomalias estruturais, 

a  exposição  ao  etanol  em  cada  um  dos  seis  primeiros  dias  da  gestação  foi 

associada com aumento  no  peso da placenta,  diminuição do cordão umbilical  e 

redução do peso fetal.  Embora  seja  um pouco surpreendente que tal  exposição 

precoce  foi  capaz  de  produzir  malformações  (craniofacial,  olhos,  urogenital  e 

membros) na prole afetada, esses resultados sugerem que a exposição ao etanol 

durante o estágio de pré-implantação da gravidez pode ser teratogênica e letal.

O período organogênico do desenvolvimento no camundongo 

corresponde do sétimo ao décimo quarto dia gestacional, o qual corresponde 

de três a oito semanas da gravidez humana. Esse período é marcado pela 

subdivisão progressiva das camadas germinativas, resultando no princípio da 

diferenciação dos órgãos. Portanto esse estágio da gravidez pode representar 

um período particularmente sensível a qualquer insulto teratogênico (BECKER; 



GRANADOS; RANDALL, 1996). Na maioria dos estudos, a administração de 

etanol durante essa fase da gravidez resultou em aumento dose-dependente 

na mortalidade pré-natal, diminuição do crescimento fetal e um aumento na 

incidência de malformações de uma forma geral (BECKER; GRANADOS; 

RANDALL, 1996). Essas alterações também foram evidenciadas no presente 

estudo, que encontrou maior número de mortes intra-uterinas, restrição de 

crescimento intra-uterino mais acentuada e malformações nos grupos que 

receberam uma quantidade mais alta de etanol quando comparados aos que 

receberam dose mais baixa dessa droga.  

Seguinte ao período de organogênese, os órgãos principais formados entram 

em  um  período  de  crescimento  e  diferenciação  histológica.  Esse  período  pós-

organogênico  no  camundongo  abrange  do  décimo  quinto  ao  décimo  oitavo  (ou 

nascimento) e corresponde a aproximadamente de nove a vinte e seis semanas da 

gravidez humana. Durante esse estágio de desenvolvimento, os órgãos crescem em 

tamanho  e  volume e  tornam-se  maduros,  com capacidade para  funcionar,  além 

disso é intenso o desenvolvimento do sistema nervoso central. Por conseqüência, 

exposição ao etanol durante essa fase tipicamente não resulta em dano morfológico 

grosseiro, mas sim em retardo do crescimento e anomalias estruturais do encéfalo, 

que são manifestadas como anormalidades comportamentais. Infelizmente poucos 

estudos têm investigado os efeitos da exposição aguda ao etanol durante a última 

fase da prenhez em camundongos (BECKER; GRANADOS; RANDALL, 1996).  

No Experimento 1, como foi alta a dose de etanol administrada ao Grupo Ea, 

mesmo com ração normal ela foi capaz de reduzir a quantidade de folato sérico e 

levar  à  anemia,  como  observado  nos  exames  sorológicos  e  hematológicos 

realizados  neste  estudo,  mostrando  o  efeito  agudo  do  etanol.  Esse  fato  pode 



explicar o aparecimento de fetos com anomalias congênitas apenas nesse grupo 

quando  comparado  aos  Grupos  C  e  Eb  (PADMANABHAN;  IBRAHIM;  BENER, 

2002). 

Estudos clínicos e experimentais  têm demonstrado que o sistema nervoso 

central (SNC) em desenvolvimento é sensível e vulnerável aos efeitos nocivos da 

exposição  aguda  e/ou  crônica  ao  etanol  (SHETTY;  PHILLIPS,  1992;  WEST; 

GOODLETT, 1990). O estágio de desenvolvimento no qual ocorre a exposição e a 

formação  genética  fetal/materna  parecem  determinar  o  tipo  resultante  e  a 

severidade das anormalidades do SNC (PADMANABHAN; WASFI;  CRAIGMYLE, 

1994). Por exemplo, exposição de camundongos prenhes a doses agudas de etanol 

em  estágios  de  pré-fechamento  do  tubo  neural  resulta  em  exencefalia,  cuja 

patogênese  envolve  o  neuroepitélio  e  células  pré-migratórias  da  crista  neural 

(CARTWRIGHT; SMITH, 1995), enquanto o tratamento durante a segunda metade 

da gestação e  durante  o início  do  período pós-natal,  prejudica a  proliferação,  a 

migração e a diferenciação neuronal no hipocampo e cerebelo (SHETTY; PHILLIPS, 

1992).

A ação nociva do etanol no desenvolvimento do SNC tem como resultado a 

interferência com a elevação das pregas neurais e sua subseqüente fusão, que 

requerem crescimento ótimo do mesoderma paraxial. Estudos experimentais 

em estágio primitivo de embriões de galinha (SANDERS; CHEUNG; MAHMUD, 

1987) e em estágio comparável de embriões de camundongo (NAKATSUJI; 

JOHNSON, 1984) indicam que o álcool pode diminuir a velocidade na taxa de 

migração das células do mesoderma. Adicionalmente, a elevação retardada 

das pregas neurais e aumento na morte celular no neuroepitélio, crista neural e 

mesênquima do arco branquial de embriões de camundongo tratados com 



etanol têm sido relatado, sugerindo inibição dos movimentos morfogenéticos 

como um significante efeito teratogênico do etanol (PADMANABHAN; WASFI; 

CRAIGMYLE, 1994).    

Os mecanismos moleculares dos efeitos teratogênicos do etanol, no entanto, 

são pouco compreendidos, com poucas publicações relacionadas com esta 

questão. Grande parte dos estudos apresentada foi realizada in vitro e, por 

isso, a extrapolação desses dados para situação in vivo é complicada 

(PADMANABHAN; IBRAHIM; BENER, 2002).

Entre os efeitos celulares considerados estão os efeitos diretos nas 

membranas resultando em passagem excessiva de fluidos (DANIEL; EVANS, 

1982), atividade da peroxidase aumentada (DREOSTI, 1984), interferência com 

componentes do citoesqueleto (HASSLER; MORAN, 1986), taxa de divisão 

celular reduzida (WEBSTER, 1988), alterações na síntese do DNA, na síntese 

de proteínas, no transporte de aminoácidos, na sinalização celular (SHIBLY; 

PENNINGTON, 1997), nas propriedades físico-químicas da membrana 

plasmática e de muitos componentes celulares e neuroquímicos essenciais 

para o desenvolvimento do encéfalo (GUERRI, 1998). Alterações na síntese de 

DNA, redução na taxa de proliferação celular e diminuição na síntese de 

proteínas são propostos por serem os principais mecanismos teratogênicos. 

Isso poderia explicar o porquê no presente estudo a dose alta de etanol com 

ração comercial induziu RCIU e malformações congênitas (DFTN, gastrosquise, 

anomalias faciais, de membros e cauda), o oposto da baixa dose, que não 

interferiu com o desenvolvimento fetal.

A ocorrência de DFTN é mais comum no sexo feminino em seres humanos 

(ELWOOD; ELWOOD, 1980)  e em fêmeas de camundongo (COPP et  al.,  1990; 



HARRIS;  JURILOFF,  1997).  Esses  achados  são  semelhantes  aos  dados 

encontrados no presente estudo, no qual dos seis casos de DFTN isolado dois eram 

machos e  quatro eram fêmeas, assim como os dois fetos acometidos por DFTN 

associado  com  ausência  de  fusão  dos  processos  maxilares,  mandibulares  e 

frontonasal. 

Malformações das extremidades ou de parte delas são variadas em sua 

manifestação, desde a ausência de uma simples estrutura até a ausência 

parcial ou completa dos membros. Elas podem ocorrer como malformações 

primárias localizadas ou defeitos secundários, usualmente em associação com 

distúrbios de desenvolvimento de outros sistemas (SZABO, 1989a). Defeitos na 

cauda de camundongos são altamente variáveis, vão desde uma estrutura 

delgada torcida, ou duplicada, ou reduzida no comprimento até a ausência 

completa. Há evidências de influência genética na indução de defeitos na 

cauda e nos membros pela presença de um simples gene recessivo (SISKEN; 

GLUECKSOHN-WAELSCH, 1959). A agenesia de membros é caracterizada 

pela redução e curvatura dos ossos longos, principalmente do húmero, fêmur, 

rádio e tíbia e pela ossificação retardada do esqueleto dos membros. Pode 

ocorrer também fusão femural, acompanhada de outras alterações, como por 

exemplo, anormalidades intestinal, ausência da adrenal, rins e órgãos genitais, 

conforme aconteceu  nesse estudo, onde os fetos com agenesia de membro e 

cauda não puderam ter o sexo identificado devido ausência desses órgãos 

(HOORNBEEK, 1970).

A gastrosquise é o tipo mais acentuado de defeito abdominal, no qual o 

conteúdo visceral do abdômen está herniado devido ao fechamento incompleto 

da parede abdominal (SZABO, 1989b). Essa é uma má formação verdadeira, 



que pode ser influenciada por alterações vasculares ou, no presente caso, mais 

provavelmente pela redução da proliferação celular ou aumento da apoptose. 

Pode ser acompanhada por atresia ou ectopia intestinal. A ocorência 

espontânea da gastrosquise é rara (PASQUET, 1974) e por  isso seu 

aparecimento em um feto do Grupo Ea provavelmente surgiu em decorrência 

da ação deletéria do etanol em associação com a deficiência de folato induzida 

por ele.

Em relação ao ganho ponderal diário das matrizes durante a gestação, nos 

grupos do Experimento 1 foi observada redução no peso das matrizes do 

Grupo Ea em relação as matrizes dos Grupos C e Eb, apenas durante os dias 

em que essas receberam as injeções de etanol, ou seja, entre o sétimo e nono 

dia gestacional. Essa diferença provavelmente ocorreu porque após a 

administração do etanol elas permaneceram um bom tempo desacordadas. 

Além do fato acima citado, deve se levar em consideração que o etanol afeta 

sinais  de  transdução  ativados  por  hormônios  e  neurotransmissores,  levando  a 

mudanças de curto prazo na regulação das funções celulares e a mudanças de 

longo  prazo  na  expressão  de  genes.  Quase  todos  os  alvos  patofisiológicos 

importantes para o etanol nas células neurais parecem ser proteínas específicas de 

membrana que mediam sinais de transdução (FRANKS; LIEB, 1994). Nem todas as 

proteínas de membranas são afetadas, mas alguns sinais de transdução em cascata 

são altamente sensíveis (DIAMOND; GORDON, 1997). Tais mudanças no encéfalo, 

provavelmente são responsáveis pelos eventos neurológicos alterados relacionados 

ao  alcoolismo.  Em  adição,  vulnerabilidade  genética  também  desempenha  um 

importante papel nos efeitos deletérios do etanol.

Observações experimentais indicam que os efeitos tóxicos do etanol não são 



uniformes. Dependendo da concentração do álcool no sangue, algumas regiões do 

encéfalo, especialmente as zonas proliferativas ventricular e subventricular são mais 

afetadas do que outras e até mesmo dentro de uma determinada região algumas 

populações celulares são mais vulneráveis do que outras (GUERRI, 1998; MILLER, 

1993).

Os efeitos nocivos do etanol sobre o desenvolvimento fetal têm 

recebido atenção crescente e ainda assim há um uso abusivo desta substância 

pelas jovens, muitas vezes desconhecendo que estão grávidas. A dose de 

etanol deve ser ainda mais crítica quando uma outra condição comum na 

população em geral, principalmente na fase reprodutiva, ocorre, tal como a 

deficiência de folato. Os resultados obtidos em experimentos animais podem 

indicar o quanto estas influências ambientais repercutem sobre a gestação e o 

desenvolvimento fetal.

O abuso de etanol freqüentemente leva ao desenvolvimento de deficiência 

de vitaminas, sendo que a deficiência de folato é uma das mais comuns 

(CARRERAS; VAZQUEZ; RUBIO, 1994; TAVARES et al., 1999), além disso, 

interfere com seu transporte, com sua absorção e com seu metabolismo 

(COLLINS; EISENGA; BHANDARI, 1992; REISENAUER et al., 1989). Dessa 

forma, a deficiência de folato é comum entre os indivíduos que consomem 

álcool (HALSTED et al., 1996), em especial durante a gestação, período 

durante o qual  aumenta a necessidade dessa molécula, uma vez que as 

células estão em intensa divisão e multiplicação (CRANDALL et al, 1995; 

KEEN; ZIDENBERG-CHERR, 1994).  

O ácido fólico é necessário para a síntese de purina e pirimidina, 

precursores dos ácidos nucléicos, para o metabolismo de vários aminoácidos, 



incluindo homocisteína, e para o início da síntese protéica nas mitocôndrias 

(BLAKLEY; WHITEHEAD, 1986). Um suprimento adequado de folato é, 

portanto, necessário para a saúde e bem-estar. Isso é manifestado pela 

variedade de anormalidades clínicas resultantes da deficiência de folato que 

incluem anemia e restrição do crescimento intra-uterino e pelos efeitos 

protetores que resultam da suplementação com ácido fólico, como por exemplo, 

a prevenção de defeitos de fechamento do tubo neural (BIRD; SWENDSEID; 

WITTE, 1995; WERLER; SHAPIRO; MITCHELL, 1993). A deficiência de folato 

é altamente prevalente em todo o mundo (ZIMMERMAN, 1990) e no hemisfério 

ocidental freqüentemente ocorre como resultado de um dano no processo de 

absorção intestinal dessa vitamina (CORCINEO; REISENAUER; HALSTED, 

1976; HALSTED; REISENAUER; ROMERO, 1977).  

Modelos  animais  têm  sido  desenvolvidos  para  promover  a  deficiência  de 

ácido  fólico  durante  a  gravidez  (CHRISTENSEN;  ROSENBLATT,  1995)  e  têm 

demonstrado  que  a  diminuição  dessa  vitamina  produz  mortes  intra-uterinas 

(NELSON; EVANS, 1947; TAGBO; HILL, 1976; THENEN, 1991), diminuição do peso 

fetal, retardo de crescimento (MILLER; PRATTEN; BECK, 1989; NELSON; ASLING; 

EVANS,  1952),  anormalidades  craniofaciais  (NELSON  et  al.,  1986),  defeitos 

cardiovasculares, defeitos de fechamento do tubo neural (MOFFA; WHITE, 1983; 

NELSON et al., 1955) e muitas outras anormalidades congênitas.

Animais deficientes de folato apresentam redução da fertilidade (BURGOON 

et al., 2002; NELSON; EVANS, 1947), tornando difícil a condução de experimentos 

como este. Até a definição da metodologia empregada, testamos diferentes períodos 

de administração de dieta balanceada isenta de ácido fólico (28, 21, 14 e 7 dias), 

cujo resultado foi acentuada anemia, baixa fertilidade e grande mortalidade materna, 



motivo pelo qual optou-se por introduzir a dieta isenta de ácido fólico no dia 0 da 

gestação, garantindo assim o acasalamento e a manutenção da gestação até o final 

do experimento. Esse período de administração da dieta foi suficiente para induzir 

deficiência de ácido fólico nos animais do Experimento 2, confirmada por exames 

clínico, sorológico e hematológico realizados ao longo do experimento, e adequada 

uma vez  que  a  dieta  depletada  de  folato  foi  produzida  de  forma  balanceada  e 

apresentou todos os demais nutrientes em quantidades recomendadas pelo Instituto 

Americano de Nutrição (AMERICAN INSTITUTE OF NUTRITION, 1977; REEVES; 

NIELSEN; FAHEY, 1993). Além disso, a metodologia utilizada foi apropriada para 

evitar a coprofagia, que está aumentada durante a gestação (EBINO et al., 1988), e 

a produção de ácido fólico pela ação das bactérias da flora intestinal (BURGOON et 

al., 2002; CRACIUNESCU et al., 2004).

Nos grupos do Experimento 2, foram verificadas morte fetal tardia e 

reabsorção, decorrente da morte fetal precoce. Ambas apresentaram diferença 

estatística altamente significante para os Grupos DFEb e DFEa quando 

comparados ao Grupo DF e também quando comparados entre si, estando em 

maior número no grupo de alta dose. Além disso, os Grupos DFEb e DFEa 

apresentaram um maior número dessas mortes quando comparados aos 

Grupos Eb e Ea, respectivamente. Com relação ao número de reabsorção, 

também foi estatisticamente maior no Grupo DF em comparação ao Grupo C 

(BURGOON et al., 2002).  Após a morte, o feto sofre autólise progressiva e, 

posteriormente, reabsorção, restando apenas a placenta. Essa, por ser irrigada 

pelo sangue materno, permanece viável após a morte fetal por um período, 

servindo para se determinar o número de implantes.

Foi observada RCIU, traduzida por menor comprimento vértice-sacral e 



menor peso corpóreo, para os Grupos DFEb e DFEa quando comparados ao 

Grupo DF, mostrando que na deficiência de folato, novamente a ação do etanol 

tem um efeito deletério mais acentuado, uma vez que dose baixa também foi 

capaz de induzir RCIU. Além disso, a diferença de crescimento fetal foi maior 

nos Grupos DFEb e DFEa quando comparados aos Grupos Eb e Ea, 

respectivamente. Como a deficiência de folato leva a uma redução da síntese 

de ácidos nucléicos, se o embrião recebe um insulto teratogênico, como por 

exemplo a exposição ao etanol, ele pode não ser capaz de reparar os danos 

com sucesso e então sofre alterações em seu desenvolvimento (SHUM; 

SADLER, 1988). O atraso do desenvolvimento fetal nos Grupos DF, DFEb e 

DFEa, poderia também estar relacionado a insuficiência placentária. Por causa 

do rápido crescimento da placenta, essa é suscetível ao retardo de crescimento 

como resultado da deficiência de folato (INSTITUTE OF MEDICINE, 1990), 

como foi também demonstrado pelos nossos resultados. 

Diferente do que ocorreu nos grupos do Experimento 1, nos quais os fetos 

machos eram maiores e mais pesados que os fetos fêmeas, nos grupos do 

Experimento 2 não houve diferença para esses parâmetros, indicando, 

portanto, que, de alguma forma, na deficiência de folato os machos foram mais 

afetados em relação ao seu comprimento vértice-sacral e peso corpóreo do que 

as fêmeas. Na literatura consultada não foram encontrados estudos 

experimentais que pudessem explicar esse achado.

Estudos mostraram que fêmeas adultas,  cujas mães receberam etanol  na 

gestação,  são  mais  suscetíveis  aos  efeitos  da  exposição  pré-natal  ao  etanol 

(NELSON et al., 1986; LAM et al., 2000; WEINBERG, 1988). Wilcoxon et al. (2003) 

descreveram um modelo que seguiu este mesmo padrão de dimorfismo sexual. As 



fêmeas  adultas  de  ratas  que  receberam  etanol  no  período  pré-natal  mostraram 

hipertrofia  do  ventrículo  esquerdo  cardíaco  enquanto  os  machos  nas  mesmas 

condições, não. Isso pode explicar porque o número de fetos fêmeas foi menor nos 

Grupos DFEb e DFEa quando comparados aos Grupos Eb e Ea, respectivamente. 

Além disso, nos Grupos DFEb e DFEa o número de reabsorção e morte fetal tardia 

foi muito maior do que nos Grupos Eb e Ea, respectivamente. Essas mortes intra-

uterinas  poderiam  muito  bem  ser  na  sua  maioria  fetos  fêmeas,  que  são  mais 

vulneráveis aos efeitos tóxicos de teratógenos, como o etanol, do que os machos 

(WOLLSCHLAEGER et al., 1999). 

Em adição, no Experimento 2 o diâmetro e o peso placentário estavam 

reduzidos nos Grupos DFEb e DFEa quando comparados ao Grupo DF. 

Conforme ocorreu em relação ao desenvolvimento fetal (SHUM; SADLER, 

1988), na deficiência de folato a ação do etanol teve um efeito deletério mais 

acentuado, uma vez que dose baixa também foi capaz de induzir restrição do 

desenvolvimento placentário. Além disso, o crescimento placentário foi menor 

nos Grupos DFEb e DFEa quando comparados aos Grupos Eb e Ea, 

respectivamente, assim como no Grupo DF em relação ao Grupo C.  

Um estudo realizado por Iyengar e Rajalakshmi (1975) revelou que na 

Índia, mulheres que receberam suplementação com folato apresentaram 

placentas com maior quantidade de DNA e proteínas e com maior peso quando 

comparadas ao grupo não suplementado. Os descendentes das mulheres sem 

suplementação tiveram peso mais baixo, semelhante ao que aconteceu no 

presente trabalho. Em outro estudo, mulheres com baixo nível de folato no soro 

também tiveram placentas menores e mais leves e seus filhos apresentaram 

baixo peso ao nascer quando comparadas com aquelas que receberam 



suplementação de folato (ROLSCHAU; DATE; KRISTOFFERSEN, 1979).

Sob  a  ação  de  teratógenos  freqüentemente  muitos  fetos  com  anomalias 

morrem  in utero (WILSON, 1973), por isso, embora nenhuma anomalia congênita 

tenha sido encontrada no Experimento 2, o fato de que 75,47% dos implantes dos 

Grupos DF, DFEb e DFEa, juntos, eram reabsorções (41,33%) e mortes fetais tardia 

(34,14%), indica que severas malformações estruturais estavam presentes nesses 

casos. Uma possível explicação para essa grande perda de embriões e fetos é o 

desenvolvimento cardiovascular anormal  (TANG et  al.,  2004).  Acredita-se que os 

Defeitos Cardíacos Congênitos (DCC) têm etiologia multifatorial (CARMICHAEL et 

al., 2003) com envolvimento de agentes ambientais, (como por exemplo, consumo 

de etanol durante a gestação, deficiência de ácido fólico, ou ambos) que interagem 

com fatores genéticos, resultando na expressão de fenótipos anormais. 

Carmichael et al. (2003) observaram que o risco de defeito conotruncal nos 

descendentes  estava  moderadamente  elevado  entre  mulheres  que  consumiram 

álcool  durante  o  período  periconcepcional  e  que  o  risco  foi  mais  alto  com  um 

aumento da freqüência ou do número desse consumo.

A suplementação materna de ácido fólico é capaz de prevenir mais de 40% 

dos defeitos cardíacos em humanos (BOTTO et al., 1996; SHAW; WASSERMAN; 

LAMMER, 1995), demonstrando que essa vitamina é talvez o modulador ambiental 

mais importante do risco de DCC em humanos. Dado que o ácido fólico tem tal 

impacto no desenvolvimento, é um tanto surpreendente que o papel preciso da sua 

suplementação no desenvolvimento cardíaco permaneça não esclarecido (TANG et 

al., 2004).

O  sistema  cardiovascular  está  entre  os  primeiros  maiores  sistemas  do 

organismo  a  funcionar  durante  o  desenvolvimento  dos  mamíferos.  O  complexo 



processo  de  desenvolvimento  do  coração  começa  com  o  mesoderma  pré-

cardiogênico, o qual é derivado de células da placa anterior lateral do mesoderma 

(PEREA-GOMES;  RHINN;  ANG,  2001).  Durante  a  embriogênese  normal,  uma 

população distinta de células conhecidas como células cardíacas da crista neural é 

derivada  das  dobras  neurais  antes  da  fusão  na  região  de  desenvolvimento  do 

rombencéfalo. Essas células migram ao longo de artérias do arco faríngeo caudal 

para chegar  ao trato  cardíaco e desenvolver  as artérias do arco aórtico (BOOT; 

GROOT;  VAN  IPEREN,  2003;  KIRBY;  KUMISKI;  MYERS,  1993).  As  células 

cardíacas da crista neural contribuem para a formação do tronco arterioso, o qual 

subseqüentemente divide-se em artérias aorta e pulmonar. Essas células também 

desempenham um papel  decisivo  na  formação  da  porção  conotruncal  do  septo 

ventricular. Desde que o ápice conotruncal também participa na formação do septo 

interventricular, defeitos no fluxo do trato cardíaco são sempre acompanhados por 

um septo interventricular defeituoso (KIRBY; WALDO, 1995). No entanto, como os 

fetos foram recolhidos no final da gestação e já apresentavam-se autolizados não foi 

possível  verificar  se  e  quais  anomalias  estavam presentes.  Para  contornar  esta 

dificuldade, outros estudos devem ser realizados promovendo-se a retirada dos fetos 

precocemente e submetendo-os a dissecção in situ ou inclusão prévia em parafina 

para obtenção de cortes histológicos.

Bioquimicamente, o ácido fólico atua como um cofator para muitas reações 

celulares  importantes,  incluindo  a  síntese  de  nucleotídeos  e  reações  de 

transferência  de grupos metil  (MUDD; LEVY;  SKOVBY,  1995).   A deficiência  de 

ácido fólico também é conhecida por inibir a taxa de proliferação de pró-eritroblastos, 

sugerindo que essa vitamina possa modular diretamente o ciclo celular (JACKSON 

et al., 1997). O desenvolvimento cardíaco correto requer interação precisa de vários 



processos biológicos, incluindo indução, proliferação, migração e diferenciação dos 

cardiomiócitos (MARKWALD; FITZHARRIS; MANASEK, 1977; YA; VAN DEN HOFF; 

DE  BOER,  1998).  Portanto,  uma  alteração  no  transporte,  na  absorção  ou  na 

metabolização  do  folato  leva  a  uma  prematura  morte  celular  e/ou  inibição  da 

proliferação celular dos precursores cardíacos, que resulta em produção insuficiente 

do  número  de  células,  gerando  morfogênese  anormal  e  conseqüentes  defeitos 

cardiovasculares (BURGOON et al., 2002; TANG et al., 2004). 

A observação de que alguns fetos na deficiência acentuada de ácido fólico 

têm um atraso no fechamento do septo conotruncal, também indica que o coração 

pode  ser  um  órgão  alvo  para  a  deficiência  dessa  vitamina.  Essa  hipótese  é 

suportada por  estudos epidemiológicos  que mostraram que a  suplementação de 

folato, através de multivitaminas, reduz o risco de certas malformações cardíacas, 

incluindo  os  defeitos  conotruncais  (BOTTO et  al.,  1996;  SHAW et  al.,  1995).  O 

atraso no desenvolvimento do coração sugere que as células da crista neural podem 

ser particularmente sensíveis à deficiência de ácido fólico. 

O ácido fólico desempenha um papel essencial no desenvolvimento 

embrionário, icluindo o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular 

(BURGOON et al., 2002), portanto, a diminuição do nível dessa vitamina no 

plasma está relacionada ao aumento de mortes intra-uterinas, diminuição do 

peso fetal e atraso no desenvolvimento, o que pôde ser observado no Grupo 

DF quando comparado ao Grupo C. Dessa forma, o crescimento e 

desenvolvimento normais dependem de uma quantidade adequada de ácido 

fólico para que ocorra uma seqüência ordenada e programada de diferenciação 

celular, organização e crescimento (TANG et al., 2004). 

O ganho ponderal diário das matrizes durante a gestação nos grupos do 



Experimento 2 foi reduzido nas matrizes dos Grupos DFEb e DFEa em relação 

às matrizes do Grupo DF, não apenas durante os dias em que essas 

receberam as injeções, mas também posteriormente e até o momento da 

eutanásia. A redução no ganho ponderal diário observada durante os dias em 

que as matrizes receberam as injeções de etanol provavelmente ocorreu 

porque após a sua administração os animais também permaneceram um bom 

tempo desacordados. A situação foi ainda agravada pelo estado de deficiência 

de ácido fólico, que normalmente por si só já é reponsável por um estado 

materno debilitado (SHAFFER, 1993). Dessa forma, dieta e nutrição materna 

estão entre os fatores ambientais que são apontados como possíveis 

teratógenos para a etiologia de alterações maternas e defeitos fetais para os 

quais a causa é desconhecida (CENTER FOR DISEASE CONTROL, 1989). 

Deficiência e excesso nutricional materno têm sido associados com certas 

malformações congênitas em vários estudos em animais e em seres humanos 

(SELLER, 1987; WORTHINGTON-ROBERTS; VERMEERCH; WILLIAMS, 

1989). 

A redução no ganho ponderal diário observada durante o período posterior a 

administração do etanol e até o momento da eutanásia pode ser explicado pela 

RCIU e pelo grande número de reabsorções e mortes fetais tardias nos Grupos 

DFEb e DFEa (PADMANABHAN; IBRAHIM; BENER, 2002). Além disso, as 

matrizes desses grupos não conseguem recuperar o ganho ponderal diário 

após o décimo dia, isso poderia ser explicado pelo fato de que o etanol interfere 

com o ácido fólico (COLLINS; EISENGA; BHANDARI, 1992; REISENAUER et 

al., 1989) e que durante a gestação aumenta a necessidade dessa molécula 

(CRANDALL et al, 1995; KEEN; ZIDENBERG-CHERR, 1994), com isso o folato 



materno restante é desviado para o desenvolvimento fetal acarretando na 

incapacidade da matriz em recuperar seu peso e levando a anemia. No 

entanto, a anemia resultante não é a única manifestação da diminuição da 

divisão celular, há também número menor de plaquetas e células brancas. 

Ocorre um impedimento da divisão celular relacionado ao papel do folato na 

síntese do ácido nucléico, processo que é mais aparente em tecidos que se 

renovam rapidamente, tais como no sistema hematopoiético e nas células do 

trato digestivo (LINDENBAUM; ALLEN, 1995). 

Em adição, a alteração da ingestão de folato possui efeito real na integridade 

de certos genes supressores de tumores que estão envolvidos no 

desenvolvimento do câncer colorretal. Por exemplo, sabe-se que uma dieta 

deficiente em folato para animais é suficiente para produzir espaços na cadeia 

de DNA que possui o código do gene p53, um gene supressor cuja perda de 

função implica em 80% dos casos de câncer colorretal (KIM; POGRIBNY; 

BASNAKIAN, 1997). Sob condições experimentais, tais espaços no DNA 

promovem a transformação de células em um fenótipo neoplástico. Também 

demonstrou-se que a deficiência de folato, que impede a síntese de timidina, 

resulta na incorporação inapropriada do seu precursor, a uridina, no DNA 

(BLOUNT; MACK; WEHR, 1997). Este é um outro meio pelo qual um DNA 

danificado surge pela falta de folato e pode explicar como um nível de folato 

inadequado pode promover a carcinogênese. 

De acordo com resultados obtidos no presente trabalho, pode-se afirmar que 

o etanol, na deficiência de ácido fólico, reduz o número de fetos vivos e aumenta a 

quantidade de reabsorção e de morte fetal tardia e na dieta normal produz maior 

número de morte fetal tardia. Adicionalmente, em ambas as condições o efeito do 



etanol é dose dependente (BOEHM et al., 1997), pois no Experimento 1 o Grupo Ea 

apresentou fetos com anomalias congênitas,  morte fetal  tardia, redução do folato 

sérico e anemia, diferente do Grupo Eb que foi semelhante ao Grupo C. Por sua vez, 

no Experimento 2 o Grupo DFEa apresentou maior  número de reabsorção e de 

morte fetal tardia, maior redução do folato sérico e anemia mais acentuada quando 

comparado ao Grupo DFEb. 

Além disso, o etanol é capaz de interferir com o metabolismo do ácido fólico 

pelo aumento de sua excreção urinária, podendo causar conseqüente 

deficiência (MULDOON; MCMARTIN, 1994) e aumentar dessa forma a 

possibilidade de se obter um maior número de fetos com alterações 

morfológicas e do desenvolvimento. 

O etanol interferiu negativamente com o folato nos animais do 

Experimento 2, pois além de produzir alterações clínicas, como alopecia, 

mudanças no aspecto e na coloração da pelagem, alteração da coloração dos 

olhos (opacos), corpo muito frio e trêmulo, redução na movimentação física e 

desequilíbrio corporal, agrava a redução de folato sérico e acentua a anemia. 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que na deficiência de ácido fólico 

a ingestão de etanol, mesmo em dose baixa, é suficiente para reduzir o folato 

sérico. Além disso, nessa mesma condição, dose baixa de etanol leva a 

anemia, provavelmente como  reflexo da redução do folato, interferindo com a 

proliferação celular na medula óssea (LINDENBAUM; ALLEN, 1995). 

No presente  estudo,  o  encontro  de  um grande  número  de  reabsorções e 

mortes  fetais  tardias  nos  grupos  que  receberam  ração  sem  ácido  fólico  e 

administração de etanol, portanto, indica a ocorrência de efeito nocivo decorrente da 

associação  desses  dois  fatores.  Dessa  forma,  a  ação  deletéria  do  etanol  foi 



gravemente  intensificada  pela  deficiência  de  ácido  fólico.  Esse  fato  justifica  a 

ausência de fetos com anomalias congênitas nesses grupos e explica porque houve 

um menor número de fetos vivos nos Grupos DFEb e DFEa quando comparados ao 

Grupo DF e aos Grupos Eb e Ea, respectivamente

Devido ao fato de que etanol e deficiência de ácido fólico, isoladamente, são 

capazes de produzir efeitos nocivos durante a gestação (CZEIZEL; DUDÁS, 1992; 

MRC VITAMIN STUDY RESEARCH GROUP,  1991;  PADMANABHAN;  IBRAHIM; 

BENER, 2002), a interferência no desenvolvimento fetal e placentário e a indução de 

um grande número de reabsorções e mortes fetais tardias nos Grupos DFEb e DFEa 

do Experimento  2,  indica  uma ação  sinérgica  de  dois  fatores  isolados,  etanol  e 

deficiência  de  ácido  fólico,  e  permite  reforçar  a  noção  do  risco  humano  em 

condições  semelhantes.  Afinal,  mulheres  jovens  tendem  a  apresentar  mais 

deficiência de ácido fólico e estão mais expostas a comportamentos que levam ao 

consumo de etanol, sendo estas possíveis explicações para a alta freqüência de 

anomalias  congênitas,  como  por  exemplo,  DFTN,  além  das  alterações  no 

desenvolvimento  fetal,  traduzidas  por  tamanho  e  pés  reduzidos,  observadas  em 

crianças afetadas por  exposição pré-natal  ao etanol  e deficiência de ácido fólico 

simultaneamente.



DIETA COM ÁCIDO FÓLICO (EXPERIMENTO 1)

1- O efeito do etanol é dose-dependente;

2- Baixa dose de etanol não é capaz de interferir no desenvolvimento fetal e 

placentário, sendo semelhante ao controle;

3- Alta dose produz diversas alterações:

- reduz a quantidade de folato sérico; 

- leva a anemia; 

-  tem  efeitos  deletérios  sobre  fetos  e  placentas  em  ambos  os  gêneros, 

causando restrição do crescimento intra-uterino e placentário; 

- afeta fetos machos e fetos fêmeas de maneira semelhante, uma vez que a 

diferença entre eles permanece quando comparado o comprimento vértice-sacral e o 

peso corpóreo; 

- produz maior número de morte fetal tardia;

- é capaz de induzir anomalias congênitas.

4- Todas as matrizes que recebem doses de etanol, baixa e alta, conseguem 

recuperar o ganho ponderal diário após o período de sua administração.

DIETA SEM ÁCIDO FÓLICO (EXPERIMENTO 2)

Deficiência de ácido fólico:

1- Leva a anemia; 

2- Tem efeitos  deletérios  sobre  fetos  e  placentas  em ambos  os  gêneros, 

causando restrição do crescimento intra-uterino e placentário;

3- É mais nociva a fetos machos do que fêmeas, uma vez que não ocorre 

diferença  entre  eles  quando  comparado  o  comprimento  vértice-sacral  e  o  peso 



corpóreo fetal e o peso placentário; 

4- Produz maior número de reabsorção.

Associação da deficiência de ácido fólico e etanol:

1- Baixa dose é tão deletéria quanto alta dose;

2- Essa associação, tanto na baixa dose como na alta dose, apresenta-se 

mais  nociva  do  que  quando  comparados  esses  dois  fatores  de  forma  isolada, 

indicando uma ação sinérgica:

- agrava a redução de folato; 

- acentua a anemia; 

- reduz o número de fetos vivos; 

- os efeitos deletérios são bem mais acentuados sobre os fetos em ambos os 

gêneros e em suas placentas,  causando restrição do crescimento intra-uterino e 

placentário; 

- não induziu anomalias congênitas em função do número muito elevado de 

reabsorção e morte fetal tardia; 

- ambos os gêneros sofrem os efeitos nocivos, sendo que para as fêmeas a 

associação parece ser mais prejudicial, já que o seu número é menor; 

3- Todas  as  matrizes  que  recebem  doses  de  etanol,  baixa  e  alta,  não 

conseguem recuperar o ganho ponderal diário após o décimo dia da gestação.
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ABSTRACT  

Introduction: Ethanol  is  teratogenic,  interferes  with  folic  acid  and  is 

extensively used by young women. Our objective was to determine the effects of 

ethanol and/or folate deficiency on mouse fetuses. Method: Experiment I: pregnant 

mice receiving a commercial diet (CD) were divided into three groups: control (C), 

low ethanol dose (LE, 0.4 g/kg), and high ethanol dose (HE, 4.0 g/kg). Experiment II: 

pregnant mice receiving a folate-free diet (FFD) were divided into three groups: folate 

deficiency  (FD),  folate  deficiency  plus  a  low  ethanol  dose  (FDLE),  and  folate 

deficiency plus a high ethanol dose (FDHE). Groups C and FD received saline and 

the  remaining  groups  received  ethanol  administered  i.p.  from the  7th  to  the  9th 

gestational  day  (GD)  and  were  sacrificed  on  the  18th  GD. Results: Group  HE 

presented congenital anomalies, late fetal death (LFD), lower fetal length and weight 

and placental weight and diameter than Groups C and LE. In experiment II there was 

a  smaller  number  of  live  fetuses,  a  larger  number  of  reabsorptions  and  LFD,  a 

smaller length and lower fetal weight and placental weight and diameter in Groups 

FDLE and FDHE than in Group FD. Conclusion: A high ethanol dose is deleterious 

to the pregnancy of  animals with CD, inducing congenital  anomalies,  intrauterine 

growth restriction, reduction of the placenta and increased LFD, events that did not 

occur  with  the  low  dose.  However,  with  folate  FFD  a  low  ethanol  dose  is  as 

deleterious as a high dose. 

Key words: ethanol, folic acid deficiency, congenital anomalies, pregnancy, mice



INTRODUCTION 

The influence of environmental and dietary agents during pregnancy may 

result in several problems for the fetus such as congenital anomalies and intrauterine 

growth  restriction  (IUGR).  Among  these  agents,  ethanol  has  received  attention 

because of its  diffuse and abusive use in modern society,  justifying experimental 

studies for a better understanding of its effects during pregnancy.  

Although the clinical and experimental teratogenic effects of alcohol are well 

known,  women  of  reproductive  age  still  consume  it  extensively1.  Studies  on 

experimental  animals  have  demonstrated  its  involvement  in  the  pathogenesis  of 

cardiac anomalies, limb anomalies and neural tube defects (NTD) when administered 

during pregnancy2. 

It is also known that dietary folic acid  deficiency in young women is 

associated with IUGR, congenital anomalies and increased rates of intrauterine 

death3, since this vitamin plays an essential role in embryo development and is 

necessary for nucleic acid synthesis, amino acid metabolism and protein 

synthesis4. These findings have justified the implementation of programs of folic 

acid supplementation of different types of food in several countries, resulting in 

a reduction of NTD and congenital anomalies in general4-6.

Ethanol abuse is known to lead to folic acid deficiency since it interferes 

with the transport, absorption and metabolism of this vitamin7,8 especially during 

pregnancy, a period during which the need for this molecule increases. The 

acute use of alcohol also seems to have a negative effect on fetal development 

and on folic acid. 

Another relevant question is the ethanol dose that can induce 

congenital anomalies and/or IUGR. Several animal studies2,9,10 have 



demonstrated that two doses of 2.9 g/kg or one dose of 5.8 g/kg body weight 

can induce congenital anomalies and/or IUGR. Despite the large number of 

investigations on the teratogenic effects of alcohol, we do not know which 

amount of alcohol consumed during pregnancy starts to have a toxic effect on 

the human fetus11. However, studies on pregnant women1,12,13 have 

demonstrated that occasional or social ethanol consumption compromises the 

embryo and, depending on its developmental stage, may result in the induction 

of congenital anomalies and/or IUGR.

 A total dose of 28 g (0.4 g/kg) of alcohol, which corresponds to 

approximately two cans of beer14, is sufficient to produce harmful effects when 

administered at the beginning of pregnancy in the presence of folic acid 

deficiency. In addition, it is important to know the consequences of excess 

alcohol intake for pregnancy, even of occasional binge drinking, as well as the 

effect of this drug at high or low doses in the presence of folate deficiency. 

Since habitual intake of alcoholic drinks is widely diffuse in the young population 

of reproductive age, it is possible that the high frequency of congenital 

anomalies and of alterations of embryo development observed is  associated, at 

least in part, with ethanol. 

Thus, the objective of the present experimental study on mice was to 

determine whether high or low doses of ethanol alone or in combination with 

dietary folic acid deficiency during pregnancy induces IUGR and congenital 

anomalies.

MATERIAL AND METHOD 

The  study  was  approved  by  the  Ethics  Committee  for  Animal 



Experimentation of the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São 

Paulo (no. 045/2003).

 Thirty-six young adult pregnant female Swiss mice weighing on 

average 35 g were kept in appropriate individual cages in an environment 

protected from sound and with a rigorous automatic control of light/dark cycles 

of 12 hours each, low luminosity, an automatic exhaust system with several air 

changes per day, and a constant temperature of 22oC. The study consisted of 

two experiments: in the first, the influence of ethanol at low and high doses was 

studied in animals fed a commercial diet (CD) and in the second the influence of 

ethanol at the same doses as in the first experiment was studied in animals fed 

a folate-free diet (FFD). In both experiments the animals were divided into 6 

groups of 6 animals each.

Experiment 1 

Control (C) animals, animals receiving a low ethanol (LE) dose and 

animals receiving a high ethanol dose (HE) received a commercial diet and 

running water ad libitum throughout the experiment.

On the 7th, 8th and 9th gestational day (GD) Group LE animals 

received an intraperitoneal injection of ethanol at the dose of 0.4 g/kg diluted in 

25% saline (v/v), while Group HE animals received an intraperitoneal injection of 

ethanol at the dose of 4.0 g/kg diluted in 25% saline (v/v). Group C animals 

received the same volume of saline alone.  

Experiment 2

All animals received a folate-free diet balanced produced by Rhoster® - 



Indústria and Comércio Ltda. according to international norms for animal 

requirements, and running water mixed with 1% sulfathiazole (Anaperan®), a 

liquid chemotherapeutic agent used to eliminate bacteria of the intestinal flora 

capable of producing folic acid, starting on day 0 of pregnancy. To prevent 

coprophagia, a grid was placed on the bottom of the cage to prevent direct 

contact of the animals with their feces.

The animals were divided into the following groups: control of folate 

deficiency (FD), folate-deficient animals receiving a low dose of ethanol (FDLE) 

and folate-deficient animals receiving a high ethanol dose (FDHE). On the 7th, 

8th and 9th GD the animals of the FDLE Group received an intraperitoneal 

injection of ethanol at the dose of 0.4 g/kg diluted in 25% saline (v/v), while the 

animals of the FDHE group received an intraperitoneal injection of ethanol at the 

dose of 4.0 g/kg diluted in 25% saline (v/v). The animals of the FD group 

received the same volume of saline alone. The daily weight gain of the dams 

was recorded throughout the experiment.

The animals used in both experiments were euthanized in a CO2 

chamber on the 18th GD, and immediately submitted to a xyphopubic surgical 

incision through all planes to expose the uterine horns, which were opened 

lengthwise for the removal of all implants consisting of reabsorptions, live 

fetuses and late fetal deaths. The live fetuses were analyzed exteriorly under a 

stereoscopic microscope, photographed, weighed and measured for crown-

rump length. The placentas were weighed and their diameter was measured. 

Data regarding the numbers and types of congenital anomalies were recorded. 

Maternal blood was collected on the day of euthanasia for the determination of 



folate in serum samples treated with ascorbic acid using an IMMULITE 2000 

(PIL2KFO-11, 2004-04-20) analyzer. The functioning principle of the instrument 

is based on a process of competitive immunoassay, a procedure carried out in 

the Laboratory of Gynecology and Obstetrics of the University Hospital of 

Ribeirão Preto. The number of red blood cells/mm3 of whole blood diluted 1/200 

with isotonic diluting liquid (3.8 g sodium citrate, 2 ml 40% formol and 100 ml 

distilled water) was counted in a Neubauer chamber. 

Data were analyzed statistically by the Fisher-Freeman-Halton tests using 

the StatXact® 7 (Cytel, Inc.) software, and by ANOVA and the Kruskal-Wallis and 

Mann- Whitney tests using the GraphPad Prism 4.00 software,  version 4.0.0.255 

(1994-2003 GraphPad Software, Inc), with the level of significance set at p<0.05. 

RESULTS 

Experiment 1 

No behavioral changes were observed in the dams of Groups C and LE after the injection of saline or ethanol, 

respectively, during the period of administration of the doses. However, after each ethanol dose, Group HE dams became 

agitated for a short period of time and then remained unconscious for about four hours. When they awoke their behavior 

returned to normal and they consumed normal amounts of water and ration.  

The quantity of folate (p<0.05) in serum and the number of red cells 

(p<0.01) in the blood of Group HE dams were significantly reduced compared to 

Groups C and LE (Figures 1 and 2). 

Congenital anomalies were observed in 15 animals born to the 6 dams 

of Group HE (16.13%), represented by isolated NTD (6.45%) and limb and tail 

agenesis (6.45%), NTD associated with absence of fusion of maxillary, 

mandibular and frontonasal processes (2.15%), and gastroschisis (1.08%) 

(Figures 3, 4, 5 and 6). 



There was no statistically significant difference between groups in 

number of implants, of live fetuses or reabsorptions. A difference was observed 

only regarding late fetal death (p<0.01), which occurred only in Group HE (n = 

11; mean = 1.83; 10.38%). 

Fetal length (p<0.05) and weight (p<0.001), as well as placental 

diameter (p<0.01) and weight (p<0.001) were significantly lower in Group HE 

than in Groups C and LE (Tables 1, 2, 3 and 4).

Mean daily weight gain  by the dams, in grams, between the 7th and 9th gestational day 

differed significantly (p<0.01) between Group HE and Groups C and LE, whereas no difference was 

observed between Groups C and LE (Figure 7). 

Experiment 2 

The following clinical findings were observed in all dams of Groups FD, FDLE and FDHE, being more marked 

in the last two groups: alopecia at different body sites, changes in coat aspect and color, paler eyes, a very cold and 

tremulous body, reduction of physical movement, and considerable body disequilibrium.

No behavioral changes were observed in Group FD dams throughout the period of saline administration. 

However, dams of Groups FDLE and FDHE fainted and remained unconscious for about six and eight hours, respectively, 

after each ethanol dose. When they awoke, the dams of both groups still moved in a slow manner and consumed smaller 

than usual amounts of water and ration.

The quantity of folate in serum and the number of red cells in blood of 

the dams of Groups FDLE and FDHE were significantly lower (p<0.001) 

compared to Group FD (Figures 8 and 9).

No congenital anomalies occurred in these groups. There was no 

difference in number of implants but there was a significant difference in number 

of live fetuses, reabsorptions and late fetal deaths between groups. The number 

of live fetuses was significantly (p<0.05) smaller in Groups FDLE (n = 65, mean 

= 10.83; 72.22%) and FDHE (n = 62, mean = 10.33; 61.39%) than in Group FD 

(n = 90. mean = 15; 90.91%).  Groups FDLE and FDHE presented a larger 



number of reabsorptions (n = 13, mean = 2,17; 14.44%; n = 19, mean = 3.17; 

18.81%, respectively) and of late fetal deaths (n = 12, mean = 2; 13.33%, n = 

20. mean = 333; 1980%, respectively) than Group FD (n = 8, mean = 1,13; 

8.08%; n = 1, mean = 0.33; 1.01%).

Fetal length and weight, as well as placental diameter and weight were 

significantly lower (p<0.001) in Groups FDLE and FDHE than in Group FD 

(Tables 5, 6, 7 and 8).

Mean daily weight gain by the dams, in grams, was significantly different (p<0.01) between 

the 7th and 9th gestational day and between the 10th and 18th gestational day for Groups FDLE and 

FDHE compared to Group FD. This difference was not observed between Groups FDLE and FDHE 

(Figure 10).

DISCUSSION 

Although the harmful effects of ethanol on fetal development have 

attracted increasing attention, this substance is still consumed in an abusive 

manner by young women, who often do not know that they are pregnant. The 

ethanol dose must have an even more critical effect in the presence of folate 

deficiency, a condition commonly occurring in the population in general, 

especially during the reproductive phase. The results obtained in animal 

experiments may indicate to what extent these environmental influences affect 

pregnancy and fetal development.

The results of the present study show that ethanol has a dose-dependent 

effect even when acutely administered at the beginning of gestation. The 

fetuses of dams receiving a commercial diet and a high ethanol dose presented 

IUGR and an increased number of late fetal deaths and congenital anomalies 

which were not observed in fetuses whose mothers had received a low ethanol 



dose. Experimental studies2,9,10 have demonstrated that ethanol is damaging and 

can lead to congenital anomalies and IUGR by its direct effects on the cell 

membranes resulting in excessive fluid passage, increased peroxidase activity, 

interference with cytoskeleton components, reduction of cell division, and 

changes in DNA and protein synthesis, in amino acid transport, in cell signaling, 

in the physicochemical properties of the plasma membrane and of many cell 

and neurochemical components that are essential for development15. Changes 

in DNA synthesis, a reduced cell proliferation rate and a decrease protein 

synthesis are proposed as the main teratogenic mechanisms16, with more 

marked effects on tissues, organs and even organisms in the accelerated 

growth phase, as is the case for embryos and fetuses.

In addition, in mice the organogenic period of development represents a 

pregnancy stage particularly sensitive to a teratogenic insult, since it is marked 

by progressive subdivision of the germinative layers, resulting in the principle of 

organ differentiation17. 

Ethanol, like other chemical agents, can cause structural damage to the 

placenta and reduce its size and weight18, as observed here in Group HE 

compared to Groups C and LE. The study also showed that the action of 

ethanol is dose dependent since no difference in these parameters was 

observed between the LE group and the control. These placental changes can 

lead to a reduced transfer of oxygen and nutrients and to a reduced production 

of growth factors by the placenta19. The reduction of uteroplacental blood flow 

first affects the placenta since this is the first organ to be exposed to an 

insufficient delivery of oxygen and nutrients, resulting in a reduction of size and 

weight for adaptation. 



In humans, ethanol has a stronger effect during the third week of 

pregnancy, which was also the period during which ethanol was administered to 

the dams in the present study. This fact is a source of major concern since at 

this time many women do not know that they are pregnant. Those who are 

aware of being pregnant often do not understand that social drinking during 

such an early period of pregnancy can be as deleterious for the embryo as an 

exaggerate and constant alcohol intake1,9. 

Ethanol  abuse frequently  leads to  the development  of  vitamin deficiency, 

with  folate  deficiency  being  one  of  the  most  common7,20.  This  may  explain  the 

occurrence  of  congenital  anomalies  in  Group  HE.  Since  the  dose  of  ethanol 

administered to this group was high, it was able to reduce serum folate levels even 

with  the  ingestion  of  a  normal  diet,  thus  leading  to  the  anemia  observed in  the 

serologic and hematologic exams performed in the present study, showing the acute 

effect of ethanol.

For the groups that received commercial diet a reduction in mean daily 

weight gain during pregnancy was observed in the dams of Group HE compared 

to the dams of Groups C and LE only on the days of ethanol injection, with the 

dams recovering the lost weight after this period. This difference probably 

occurred because the dams remained unconscious for a long period of time 

after ethanol administration, without eating or drinking water. For the fetus the 

problem can be aggravated by the interference of alcohol with nutrient transport 

through the placenta and with the reduction of gestational sac activity in rodents, 

changes that can directly affect the well-being of the developing embryo21, as 

demonstrated in the present study.

Folate-deficient  animals  presented  reduced  fertility22,23 which  created  difficulties  for  the 

execution of experiments such as the present one. In order to define the methodology to be employed 



we tested different periods  of administration of a folate-free balanced diet (28, 21, 14, and 7 days), 

which resulted in marked anemia, low fertility and high maternal mortality. For this reason, we opted to 

introduce the folate-free diet on day 0 of pregnancy, thus guaranteeing mating and the maintenance of 

pregnancy until the end of the experiment. This period of diet administration was sufficient to induce 

folic acid deficiency, as confirmed by serologic and hematologic exams23,24. 

Although the harmful effects of ethanol on the fetuses of dams with no 

folate deficiency occurred only when the ethanol dose was high, in folate-

deficient dams even low ethanol doses were sufficient to reduce the number of 

live fetuses, to produce high rates of fetal death and reabsorption, to induce 

IUGR and to reduce placental diameter and weight. This was possibly due to 

the fact that folate deficiency leads to a reduction of nuclei acid synthesis and if 

the embryo receives a teratogenic insult such as exposure to ethanol, it may not 

be able to successfully repair the damage, thus undergoing developmental 

changes25. These changes may also be related to placental insufficiency; due to 

its rapid growth, this organ is susceptible to retarded growth as a result of folate 

deficiency26, as demonstrated by the present findings. 

In the present study, the detection of a large number of reabsorptions 

and late fetal deaths in the groups receiving the folate-free diet and ethanol 

indicates the occurrence of a harmful effect of the combination of these two 

factors. Thus, the deleterious action of ethanol was severely intensified by folic 

acid deficiency. This fact justifies the absence of fetuses with congenital 

anomalies in these groups and explains why there was a smaller number of live 

fetuses in Groups FDLE and FDHE than in  Group FD.

The daily weight gain throughout pregnancy of the dams that received 

the folate-free diet was reduced in Groups FDLE and FDHE compared to Group 

FD during the days of ethanol administration and thereafter up to the day of 



euthanasia, and therefore the dams were unable to regain the lost weight. This 

difference was probably due to the fact that after ethanol administration the 

animals were unconscious for a considerable length of time and the situation 

was aggravated by the status of folic acid deficiency, which, of itself, is usually 

responsible for a debilitated maternal status 27. In addition, IUGR and a large 

number of reabsorptions and late fetal deaths occurred in the FDLE and FDHE 

Groups, also possibly justifying this weight reduction. 

It should also be taken into account that ethanol interferes with folic 

acid28,29 and that during pregnancy there is an increased requirement of this 

molecule30,31. Thus, the remaining maternal folate is deviated for fetal 

development, causing the mother to be unable to recover her weight and 

leading to anemia. However, the resulting anemia is not the only manifestation 

of reduced cell division, but there is also a decrease of platelet and white cell 

numbers. There is an impediment of cell division related to the role of folate in 

nucleic acid synthesis, a process that is more apparent in rapidly renewing 

tissues such as the hematopoietic system and cells of the digestive tract32. 

Folic  acid  deficiency,  a  factor  of  proven  importance  in  the  genesis  of 

congenital  anomalies,  can be prevented by  dietary  folate  supplementation33,34,  as 

reported in experimental35,36 and human5,37 studies which showed an overall  50 to 

80%  reduction  in  the  incidence  of  these  anomalies  when  dietary  folate 

supplementation was performed. Thus, the prevention of congenital malformations is 

of extreme importance in view of their severity and high morbidity and mortality38. 

Chronic ethanol intake is known to reduce the amount of serum and 

hepatic folate and acute ethanol intake increases the urinary excretion of 

folate39. Thus, repeated exposure to ethanol leads to a substantial loss of this 



vitamin which results in its deficiency40, increasing the risk of the occurrence of 

congenital anomalies. 

Understanding how ethanol alone induces IUGR and congenital anomalies 

and its interaction with dietary folic acid deficiency in pregnancy in an experimental 

mouse model may contribute to the elucidation of the undesirable effects of the drug 

in the human population.
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Figure 1 – Comparison of the quantification of serum folic acid (ng/ml) between the 

dams of the different groups. *Significantly different from Groups C and LE (p<0.05).
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Figure 2 – Comparison of number of red blood cells/mm3 blood between the dams of 

the different groups. *Significantly different from Groups C and LE (p<0.01).

Figure  3 –  Macroscopic  photographs  of  the  fetuses  of  Groups  C  (GC)  and  HE 

(GHE). A, B and C show an upper view of the head, with A showing a normal aspect, 

B showing exencephaly and C showing anencephaly.
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Figure 4 –  Macroscopic photographs of the fetuses of Groups C (GC) and HE (GHE). 

A and B show an upper view of the head, with A showing a normal aspect and B 

showing  anencephaly  with  absence  of  fusion  of  the  maxillary,  mandibular  and 

frontonasal processes.

Figure  5 –  Macroscopic  photographs  of  the  fetuses  of  Groups  C  (GC)  and  HE 

(GHE). A and B show a lateral view of the total body, with A being a normal fetus and 

B a fetus with agenesis of the limbs and tail.
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Figure  6 –  Macroscopic  photographs  of  the  fetuses  of  Groups  C  (GC)  and  HE 

(GHE). A and B show a lateral view of the total body, with A being a normal fetus and 

B a fetus with gastroschisis.
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Figure 7 – Mean daily weight gain (g) of the dams of Groups C, LE and HE during the gestational period (days).
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Figure 8 – Comparison of the quantification of serum folic acid (ng/ml) between the 

dams  of  the  different  Groups.  *Significantly  different  from  Group  FD  (p<0.001). 

**Significantly different from one another (p<0.001).
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Figure 9 – Comparison of the number of red blood cells/mm3 blood between the dams 

of  the  different  Groups.  *Significantly  different  from  Group  FD  (p<0.001). 

**Significantly different from one another (p<0.001).
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Figure 10 – Mean daily weight gain (g) of the dams of Groups FD, FDLE and FDHE 

during the gestational period (days).

Table  1  – Comparison  of  fetal  crown-rump length  (cm)  between  male,  between 

female and between all male and female live fetuses in the different groups (Data are 

reported as mean ± SD).

                          Groups

Fetal Crown-Rump 
Length (cm)

C LE HE
p value

Males 2.6 ± 0.181 2.5 ± 0.117 2.4 ± 0.178* p<0.05

Females 2.5 ± 0.173 2.5 ± 0.162 2.3 ± 0.221* p<0.05

Both Genders 2.5 ± 0.184 2.5 ± 0.163 2.4 ± 0.225* p<0.05

   

*Significantly different from Groups C and LE (p<0.05)

Table 2 – Comparison of fetal body weight (g) between male, between female and between all male and female live fetuses 
in the different groups (Data are reported as mean ± SD).

Groups



          Groups

Fetal Body 
Weight (g)

C LE HE
p value

Males 1.50 ± 0.112 1.49 ± 0.138 1.31 ± 0.152* p<0.001

Females 1.40 ± 0.140 1.40 ± 0.151 1.19 ± 0.221* p<0.001

Both Genders 1.46 ± 0.139 1.45 ± 0.157 1.23 ± 0.187* p<0.001

   

 *Significantly different from Groups C and LE (p<0.001)

Table 3 – Comparison of placental diameter (cm) between male, between female and between all male and female live 
fetuses in the different groups (Data are reported as mean ± SD).

            Groups

Placental 
Diameter (cm)

C LE HE
p value

Males 0.8 ± 0.051 0.8 ± 0.054 0.8 ± 0.062* p<0.01

Females 0.8 ± 0.058 0.7 ± 0.064 0.7 ± 0.073* p<0.01

Both Genders 0.8 ± 0.095 0.8 ± 0.074 0.7 ± 0.079* p<0.01

   

 *Significantly different from Groups C and LE (p<0.01)

Table 4 – Comparison of placental weight (g) between male, between female and 

between all male and female live fetuses in the different groups (Data are reported 

as mean ± SD).

            Groups



Placental weight 
(g)

C LE HE
p value

Males 0.14 ± 0.021 0.14 ± 0.018 0.12 ± 0.035* p<0.001

Females 0.12 ± 0.022 0.11 ± 0.013 0.10 ± 0.034* p<0.001

Both Genders 0.13 ± 0.024 0.12 ± 0.020 0.10 ± 0.025*
p<0.001

   

  *Significantly different from Groups C and LE (p<0.001)



Table 5 – Comparison of fetal crown-rump length between male, between female 

and  between  all  male  and  female  live  fetuses  in  the  different  groups  (Data  are 

reported as mean ± SD).

          Groups

Fetal Crown-
Rump Length 

Fetal (cm)
FD FDLE FDHE p value

Males 2.4 ± 0.157 2.0 ± 0.220* 1.9 ± 0.136* p<0.001

Females 2.3 ± 0.165 2.0 ± 0.215* 1.8 ± 0.149* p<0.001

Both Genders 2.4 ± 0.161 2.0 ± 0.216* 1.9 ± 0.145*
p<0.001

   

 *Significantly different from Group FD (p<0.001)

Table 6 – Comparison of fetal body weight (g) between male, between female and between all male and female live fetuses 
in the different groups (Data are reported as mean ± SD).

          Groups

Fetal Body 
Weight (g)

FD FDLE FDHE
p value

Males 1,28 ± 0.242 0.81 ± 0.190* 0.83 ± 0.156* p<0.001

Females 1,17 ± 0.213 0.82 ± 0.174* 0.73 ± 0.108* p<0.001

Both Genders 1,23 ± 0.232 0.81 ± 0.182* 0.78 ± 0.143*
p<0.001

   

 * Significantly different from Group FD (p<0.001)



Table 7 – Comparison of placental diameter (cm) between male fetuses, between 

female fetuses and between all male and female live fetuses in the different groups 

(Data are reported as mean ± SD).

                          Groups

Placental 
Diameter (cm)

FD FDLE FDHE

Males 0.8 ± 0.059 0.8 ± 0.065* 0.7 ± 0.102*
Females 0.8 ± 0.071 0.8 ± 0.038* 0.7 ± 0.077*

Both Genders 0.8 ± 0.064 0.8 ± 0.059* 0.7 ± 0.090*
   

  *Significantly different from Group FD (p<0.001) and from one another 
(p<0.05) 

Table 8 – Comparison of placental weight (g) between male and female fetuses in 

the different groups (Data are reported as mean ± SD).

          Groups

Placental 
Weight (g)

FD FDLE FDHE
p value

Males 0.13 ± 0.023 0.09 ± 0.021* 0.09 ± 0.013* p<0.001

Females 0.11 ± 0.011 0.09 ± 0.020* 0.09 ± 0.023* p<0.001

Both Genders 0.12 ± 0.018 0.09 ± 0.019* 0.09 ± 0.015*
p<0.001

   

     *Significantly different from Group FD (p<0.001)
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