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XII SEMINÁRIO

Tema: ETANOL, MEMBRANAS CELULARES, ALCOOLISMO

Subtemas:

• Metabolismo do etanol
• Efeitos do álcool no metabolismo hepatocitário

Intervenientes

• Docente do Instituto de Bioquímica/FML:

– Dra. Teresa Quintão (Assistente convidada)

• Docente convidado

– Dr. Miguel Raimundo (Assistente convidado de Biofísica; Assist. hospitalar de Gastren-
terologia/HSM)

• Alunos

– Ana Lúcia Pina (Aluna do 2.º ano)
– Sandra Morgado (aluna do 2.º ano)
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METABOLISMO DO ETANOL
Ana Lúcia Pina e Sandra Morgado

O etanol é uma molécula que atravessa facil-
mente a membrana celular, pelo que o equilíbrio
de concentrações entre o sangue e os tecidos é
atingido rapidamente.

O etanol é absorvido através das mucosas da boca
e esófago, estômago, cólon e a maior parte a nível da
porção proximal do intestino delgado. A velocidade
de absorção aumenta com o rápido esvaziamento
gástrico e com a ausência de proteínas, lípidos ou
hidratos de carbono que interfiram com a absorção.

O etanol pode ser excretado directamente pe-
los pulmões, urina e suor, mas a maior parte é
metabolizado em acetaldeído pelo figado.

Existem pelo menos duas vias metabólicas de
metabolização do etanol:

a) A mais importante tem lugar no citosol. O
etanol é oxidado em acetaldeído por acção da
álcool-desidrogenase. O acetaldeído é depois
convertido em acetato (no citosol ou nas mi-
tocôndrias) por acção da aldeído-desidroge-
nase. Cada uma destas reacções requer NAD+,
com aumento da relação NADH/NAD+.

b) Outra via tem lugar nos microssomas, do
retículo endoplásmico liso. Neste são oxida-
dos cerca de 10% do etanol, desde que se
apresente em concentrações elevadas no
sangue. A actividade deste sistema pode
aumentar após exposição repetida ao etanol.

No homem a reacção catalisada pela álcool-
desidrogenase é irreversível. No entanto, no in-
testino existem microorganismos que podem pro-
duzir etanol, como produto final da glicólise. Este
processo designa-se por fermentação alcoólica.

Os efeitos do álcool no comportamento huma-
no dependem da dose de ingestão, do peso corpo-
ral, da rapidez com que aumenta a sua concentra-
ção no plasma, da presença de outras drogas, de
doenças coexistentes e da habituação anterior. Al-
terações de comportamento, psicomotoras e

cognitivas são observadas a níveis reduzidos de
20 a 30 mg/dL. A narcose (ou sono profundo) sur-
ge na maior parte das pessoas entre 160 e 200 mg/
dL e a morte pode ocorrer entre 300 e 400 mg/dL.

O mecanismo de acção do etanol no tecido ner-
voso ainda não está completamente esclarecido;
doses diminutas alteram os neurotransmissores e a
fluidez das membranas celulares. Quando as célu-
las se adaptam à exposição crónica ao etanol, as
alterações bioquímicas ou estruturais podem per-
sistir durante várias semanas, de que resulta um
estado de dependência celular do álcool.

O etanol pode ser utilizado com fins terapêuticos
em casos de intoxicação por etilenoglicol. Ao actuar
por inibição competitiva da álcool-desidrogenase o
etanol impede a metabolização do etilenoglicol em
aldeído e, na sequência, em ácido oxálico, o qual
pode lesar gravemente o rim.

EFEITO DO ÁLCOOL NO
METABOLISMO HEPATOCITÁRIO
Teresa Quintão

O álcool contido nas bebidas e consumido pelo
homem provoca alterações metabólicas, interactua
com as membranas biológicas, tem efeitos a nível
de vários órgãos. Muitas das suas acções são ainda
hoje mal compreendidas, apesar da ingestão desta
substância ser muito remota na História.

A oxidação do etanol, ocorrendo principalmen-
te a nível hepático, é um processo conhecido. Quan-
do o etanol é oxidado ocorre produção de NADH,
aumentando a relação NADH/NAD+ citoplasmático.
O excesso de NADH vai promover as reacções
catalisadas pelas desidrogenases láctica e málica no
sentido da produção de lactato e de malato:

piruvato + NADH + H+  lactato + NAD+

oxaloacetato + NADH+ + H+  malato + NAD+

O piruvato e o oxaloacetato são utilizados na
célula para sintetizar glicose “de novo” (gliconeo-
génese). Uma vez que são consumidos nas reac-
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ções das desidrogenases já referidas deixam de
estar disponíveis em concentrações suficientes pa-
ra a gliconeogénese. Por outro lado, a gliconeo-
génese, assim como a β-oxidação, necessitam de
NAD+, que não está disponível.

No alcoólico que bebe durante muitas horas segui-
das, geralmente sem ingestão alimentar, prevalece o
consumo de glicogénio hepático, o que contribui para
a ocorrência de hipoglicemia nestes indivíduos.

O alcoolismo acompanha-se muitas vezes de
mal-nutrição, pois apesar do álcool conter cerca
de 7 Kcal/g, as bebidas alcoólicas contêm quan-
tidade negligenciável de vitaminas, oligoelemen-
tos e proteínas. A carência de tiamina é relativa-
mente frequente. A tiamina é essencial para a
actividade da piruvato – desidrogenase.

O etanol ingerido é convertido em metabolitos
intermediários do ciclo de Krebs que podem ser
utilizados para produzir ATP. Quando o indivíduo
pára de beber a concentração daqueles cetoácidos
baixa, sendo necessária a activação da glicólise para
assegurar a produção de ATP. A carência de tiamina
limita a actividade da via das fosfopentoses, origi-
na aumento da formação de lactato, e lesões cere-
brais (Síndrome de Wernicke-Korsakoff).

ETANOL, MEMBRANAS CELULARES,
ALCOOLISMO
Teresa Quintão

Objectivo

Aplicação de conhecimentos básicos em pro-
blemas clínicos, com destaque para os seguintes
tópicos: Enzimologia, Metabolismo dos Glícidos,
Membranologia, Respiração Mitocondrial.

Metodologia

Com base em dois pequenos casos clínicos será
feita a introdução aos problemas pretendidos, pre-
vendo-se a colaboração dos alunos na tentativa

de solução das questões colocadas. As dúvidas
surgidas serão esclarecidas.

Caso Clínico n.o 1

Indivíduo do sexo masculino, 50 anos, apresen-
tando hepatomegália à observação clínica. Na co-
lheita da história clínica há a ressaltar a existência
de hábitos alcoó1icos diários de 2 litros de vinho (±
200 g/dia). Foi-lhe efectuada uma biópsia hepática.

Relatório do exame anátomo-patológica do
tecido hepático:

a) tecido hepático com infiltração lipídica
b) tecido hepático normal

Resultados laboratoriais (soro):

Aumento de actividade das enzimas transami-
nase glutâmica oxalacética (TGO), transaminase
glutâmica-pirúvica (TGP), γ-glutamil transpepti-
dase (γ-GT) e colinesterase (ChE).

Questões:

– Como se explica esta alteração?
– Quais são as enzimas digestivas produzidas

no pâncreas? Podem estar alteradas no indi-
víduo alcoó1ico?

Efeitos do etanol na membrana mitocondrial

Estudos efectuados experimentalmente para
comparação da eficiência fosforilativa em ratos
alcoó1icos e não alcoó1icos (por ingestão crónica
de etanol). (Referência: W Thayer, Effects of
Ethanol on Proteins of Mitochondrial Membranes.
In: Alcohol and the cell, Annals of the New York
Academy of Sciences, 1987; 492:193-206).

Questões:

– Interpretação, explicação e discussão dos
resultados apresentados.
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Caso Clínico n.º 2

Um indivíduo conhecido pelos seus hábitos
alcoólicos é transportado aos serviços de urgên-
cia, cheirando a álcool, após ter estado a beber
durante mais de 24 horas. As análises efectuadas
revelam hipoglicémia.

a) Como explica a ocorrência de hipoglicémia
no alcoolismo?

b) Nesta situação ou noutra de causa não-alcoó-
1ica é a hipoglicémia que altera os níveis
de insulina no sangue ou é causada por esta
alteração?

c) Existem ácidos gordos e corpos cetónicos
em circulação?

d) Qual é o órgão mais afectado pela hipogli-
cémia?

e) É a hipoglicémia devida à diminuição do
aporte de glicose ou ao aumento do seu con-
sumo?

DOENÇA HEPÁTICA ALCOÓLICA
Miguel Raimundo

A importância do alcoolismo em Portugal
advém fundamentalmente da sua elevada frequên-
cia (pelo menos, 800 mil alcoólicos no nosso
País), associada a uma morbilidade e mortalida-
de significativas, abrangendo, além disso, uma
população relativamente jovem.

A maior parte desta morbilidade e mortalida-
de encontra-se relacionada com a doença hepáti-

ca alcoólica, patologia muito frequente nas en-
fermarias de Medicina dos nossos hospitais (pelo
menos 10% dos doentes internados).

A par desta importância no âmbito da Saúde
Pública dois outros factores suscitam o interesse
pela doença hepática alcoólica: por um lado a
grande complexidade do seu quadro clínico, com
uma miríade de manifestações multi-orgânicas,
transformando-a numa das patologias sistémicas
mais exigentes na área da Medicina Interna; por
outro lado, apesar dos grandes avanços efectuados
nas últimas décadas, continuam por decifrar inú-
meros problemas daquela doença, nomeadamen-
te nas áreas da patogénese e história natural.

Classicamente, a doença hepática alcoólica
encontra-se dividida em três tipos diferentes de
lesões: o fígado gordo, a hepatite alcoólica e a
cirrose hepática alcoólica. Estas lesões frequen-
temente não se encontram isoladas, ou seja, cada
doente apresenta, em maior ou menor grau, ca-
racterísticas próprias de cada uma delas.

De um modo sucinto iremos abordar algu-
mas das alterações laboratoriais da hepatopatia
alcoólica, com as consequências clínicas dela de-
correntes:

1) Elevação das enzimas aminotransferases
(transaminases), γ-glutamil transpeptidase
e colinesterase;

2) Elevação da bilirrubinémia;
3) Hipoalbuminémia;
4) Deficiência dos factores da coagulação;
5) Anemia;
6) Elevação do amoníaco.
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