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1. RESUMO 

Um agente teratogênico é definido como qualquer substância, organismo, agente 

físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou 

fetal, produz uma alteração na estrutura ou função da descendência (1,2). Podemos 

destacar algumas manifestações da ação de um agente teratogênico: morte do 

concepto ou infertilidade, malformações, retardo de crescimento intra-uterino e 

deficiências funcionais. O esclarecimento e orientações sobre os teratogênicos são 

fundamentais para o controle de práticas inapropriadas durante a gestação, tais 

como: medicalização sem consentimento do médico, consumo de álcool, cigarros e 

ausência de medidas profiláticas para doenças com potencial teratogênico. Além 

disso, cabe a gestante seguir os conselhos e orientações a ela prescritos, a fim de 

preservar o desenvolvimento e a integridade do feto em formação intra-uterina. (3-7). 

2. INTRODUÇÃO 

A partir do Século XX passou a ser questionado e investigado o fato de agentes 

ambientais, infecções maternas, e agentes químicos ou físicos poderem causar 

danos ao embrião ou feto em desenvolvimento. Atualmente sabe-se que durante a 

gestação o consumo de álcool, cigarros, alguns fármacos e aquisição de infecções 

podem prejudicar o desenvolvimento intra-uterino do feto pois são considerados 

agentes ambientais com potencial teratogênico. Esses componentes, agem através 

de uma maquinaria bioquímica celular de modo que mecanismos patogênicos 

possam gerar morte celular, alterações no crescimento dos tecidos (hiperplasia, 

hipoplasia ou crescimento assincrônico), interferência na diferenciação celular ou em 

outros processos morfogenéticos. Estes mecanismos afetam eventos básicos do feto 

em desenvolvimento (2-5). 

 3. OBJETIVOS 

Neste estudo, identificamos os principais agentes ambientais com efeitos 

teratogênicos quando administrados durante a gestação, bem como seus efeitos no 

SNC do feto em desenvolvimento e algumas malformações. 

4. METODOLOGIA 



Neste estudo que está em desenvolvimento conota-se uma revisão bibliográfica em 

literatura atual e pertinente, abordando consultas em bases informativas catalogadas 

como Scielo e PubMed. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Por se tratar de um trabalho de revisão bibliográfica o desfecho está sendo realizado 

a partir das coletas das informações referente ao tema da pesquisa. Neste momento, 

foram compiladas a análise de 17 referências pertinentes, não havendo a 

necessidade de realizarmos avaliação estatística. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Neste momento, após a realização das primeiras avaliações literárias, verificamos 

que determinadas substâncias teratogênicas podem ultrapassar a barreira 

transplacentária. Sendo assim, a gestante deve possuir um acompanhamento pré-

natal adequado, a fim de que possa ter esclarecimento quanto ao uso de algumas 

substâncias. O consumo de álcool e cigarro durante a gestação acarreta em 

inúmeros efeitos negativos sobre o organismo do feto, sendo piores quando 

associados. Foram observados a redução do peso, diminuição do perímetro cefálico 

e comprimento dos recém-nascidos. Além disso, o consumo do álcool durante a 

gestação pode acarretar em Síndrome Fetal Alcoólica. Outras pesquisas 

demostraram que a infecção pelo toxoplasma compromete o concepto, resultante da 

passagem transplacentária do parasita. A sintomatologia do recém-nascido é 

estabelecida dependendo da virulência da cepa, do estágio do desenvolvimento fetal 

e da resposta imune da mãe. No quadro clínico destaca-se corioretinite, 

calcificações intracranianas, hidrocefalia, entre outros. No que diz respeito à 

Talidomida, a extensão dos defeitos associados ao seu uso durante a gestação, 

supera as expectativas da população. Além das alterações conhecidas em membros 

superiores e inferiores, esse fármaco está associado à oftalmomegalia, anotia, 

retardo mental e alterações constitucionais em face e órgãos internos.  Ainda,  

alguns anti-depressivos podem acarretar em malformações congênitas. Estudos 

realizados com alguns hipoglicemiantes constataram que a Metformina não acarreta 

efeitos adversos grave no feto, porém alguns hipoglicemiantes devem ser evitados, 

tais como: gliclazida e repaglinida. Teriflunomida, indicado para o tratamento da 

esclerose múltipla, constataram que esse medicamento não é indicado na gravidez, 



uma vez que apresentou sinais de toxicidade para o desenvolvimento das crias de 

ratos e coelhos. No entanto, não foi constatado nenhum caso de anomalias 

estruturais ou funcionais no nascimento de recém-nascidos (6-1). 
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