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PARTICULARIDADES
DO METABOLISMO
DA CÉLULA MIOCÁRDICA
Gabriela Pereira

O coração é um órgão que pode ser conside-
rado como duas “bombas” separadas – a direita
que envia o sangue para os pulmões e a esquerda
que o envia para os órgãos periféricos. Por sua
vez, em cada uma delas encontramos uma aurícula
e um ventrículo que se contraem e relaxam
sequencialmente para impulsionarem o sangue.

O intervalo entre o fim de uma contracção e o
início da seguinte é designado ciclo cardíaco.
Neste ciclo existem uma fase de relaxamento –
diástole – e um período de contracção – sístole.

O débito cardíaco consiste no número de li-
tros de sangue bombeados pelo coração em cada
minuto; em repouso oscila entre 4-6 L/min e du-
rante o exercício físico pode aumentar até cerca
de 7 vezes este valor.

O músculo cardíaco é irrigado por duas artéri-
as coronárias que têm origem no início da artéria
aorta ascendente. Durante a diástole, quando a vál-
vula aórtica está encerrada, a pressão diastólica
aórtica transmite-se sem impedimentos, através dos
seios de Valsalva, para as artérias coronárias. O
arco aórtico e os seios de Valsalva funcionam como
um pequeno reservatório que permite a manuten-
ção de um fluxo coronário relativamente unifor-
me durante esta fase do ciclo cardíaco.

As necessidades energéticas do miocárdio e a
sua dependência em relação à concentração de
ATP condicionam algumas particularidades do
seu metabolismo:

1) É o maior consumidor de oxigénio por gra-
ma de tecido (com extracção máxima de
oxigénio a partir do sangue arterial, mes-
mo em repouso);

2) Tem uma grande adaptação estrutural ao
metabolismo aeróbico (grande concentra-
ção de mioglobina e elevado número de mi-
tocôndrias);

3) Dado que, mesmo em situações de repou-
so, a extracção de oxigénio já está no seu
máximo, o aumento das necessidades
energéticas só pode ser compensado com o
aumento do fluxo coronário conseguido
pela vasodilatação (aumentando o forneci-
mento de oxigénio e de substratos para a
produção de ATP).

O consumo de oxigénio pelo músculo cardía-
co varia sobretudo com a massa miocárdica, com
a frequência cardíaca, com o inotropismo e com
a tensão exercida sobre a parede ventricular du-
rante a sístole.

Em condições de aerobiose, o ATP é produzi-
do na mitocôndria através da fosforilação oxida-
tiva. A fosfocreatina (CP) permite manter estável
a concentração de ATP no citoplasma, funcionan-
do como um sistema de “vai-vem” para a trans-
ferência do ATP formado naquele organito celu-
lar. Quando o ATP é consumido no citoplasma, o
ADP é fosforilado por acção da creatinofosfoci-
nase (CK). A creatina difunde-se depois até à su-
perfície externa da membrana mitocondrial onde,
por acção da CK, recebe um grupo fosfato do ATP
mitocondrial, regenerando assim a fosfocreatina
consumida.

CK
CP + ADP −−−−−  ATP + C

Em condições de aerobiose, os substratos uti-
lizados pelas células miocárdicas podem variar.
Em repouso, a beta-oxidação dos ácidos gordos
livros (AGL) é a via preferencial. A glicose é o
substrato principal apenas quando a sua concen-
tração plasmática é elevada, ou seja, no período
pós-prandial. Durante o exercício, o lactato pro-
duzido nos músculos esqueléticos em anaerobiose
é usado pelo músculo cardíaco como principal
fonte de energia e, em menor grau, é também uti-
lizado o glicogénio (que existe nas células miocár-
dicas numa concentração de 0,4 – 0,6 % do peso
do tecido a fresco, isto é, a quantidade suficiente
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para assegurar, por si só, o funcionamento cardí-
aco durante 4 minutos em condições de isquemia).
No jejum prolongado ou na cetoácidose diabéti-
ca, os corpos cetónicos podem ser os substratos
energéticos principais.

Existem alguns factores que limitam a glicólise
na célula miocárdica:

a) A concentração de coenzima A (CoA) é li-
mitada e essencialmente usada na degrada-
ção dos AGL, logo a quantidade de CoA
disponível é reduzida e a glicólise diminui
de intensidade.

b) As moléculas de citrato, originadas em gran-
de quantidade a partir da acetil-CoA pro-
duzida como resultado da beta-oxidação dos
AGL, inibem a fosfofrutocinase.

c) O ATP oriundo da beta-oxidação dos AGL
inibe a fosfofrutocinase e a fosforilase do
glicogénio.

d) O excesso de acetil-CoA e NADH, resul-
tantes da beta-oxidação dos AGL, inibe o
complexo da desidrogenase pirúvica.

No miocárdio, a glicólise é activada pelo
fosfato inorgânico, 5-AMP, ADP e frutose 1,6-
-bisfosfato, substâncias que se acumulam no
miocárdio em situações de hipóxia.

A hipóxia é um estado de redução do forneci-
mento de oxigénio sem alterações da perfusão;
na anóxia há ausência de oxigenação do tecido,
apesar de a perfusão estar inalterada.

Na isquémia existe restrição de oxigénio e de
nutrientes, com remoção insuficiente dos
metabolitos celulares, por diminuição da irriga-
ção sanguínea.

CASO CLÍNICO
Paula Mota

Doente de 54 anos, sexo masculino, trabalha-
dor de seguros. Saudável, sem internamentos pré-
vios, sem qualquer medicação. Refere dor pré-

cordial com carácter de aperto, muito intenso, por
vezes irradiando para o braço esquerdo. Esta dor
surge a determinada altura do percurso, sempre
que sobe uma rampa, e alivia rapidamente (em
questão de segundos) assim que descansa. Se re-
tomar a marcha a uma passada mais lenta conse-
gue terminar o trajecto sem voltar a ter dor.

Nota que este sintoma surge quando acelera o
passo, sendo ainda mais intensa quando corre, por
exemplo, para o autocarro. A dor não alivia enquanto
não pára. Por vezes, associa-se a um grande cansa-
ço. Estas queixas nunca surgiram em repouso.

Dos antecedentes pessoais há a referir hábitos
tabágicos moderados (20 cigarros/dia) e “stress”
profissional. Nega diabetes mellitus, hipercoleste-
rolemia, hipertensão arterial. O pai faleceu com
“morte súbita”.

Recorreu ao seu médico assistente que não lhe
encontrou nada de relevante, excepto ligeiro a
moderado excesso ponderal. PA = 135/85 mmHg,
FC = 70 ppm.

O electrocardiograma efectuado na consulta
foi perfeitamente normal.

Foi pedida uma prova de esforço em tapete
rolante que não pôde ser realizada por problemas
técnicos. Realizou, então, um ecocardiograma de
sobrecarga.

O exame ecográfico em repouso era normal,
isto é, o ventrículo esquerdo tem dimensões nor-
mais (espessura das paredes e diâmetro da cavi-
dade) e todos os segmentos da parede ventricular
contraem-se bem. Durante o esforço físico veri-
ficou-se que um segmento de miocárdio se con-
traía progressivamente menos. Na altura em que
o doente referia início da dor pré cordial esse seg-
mento deixava totalmente de se contrair.

Confirmada de forma objectiva a presença de
isquémia do miocárdio com angina de peito, este
doente foi medicado tendo aumentado a sua tole-
rância ao esforço. Mantinha dor pré cordial mas
unicamente para esforços muito intensos.

Alguns meses mais tarde, o doente notou que
o aperto pré- cordial começava a surgir para es-
forços mais ligeiros. Durante 3 dias consecutivos
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teve episódios de dor sempre que subia um lanço
de escadas, com alívio imediato logo que punha
um comprimido de nitroglicerina sublingual (“o
comprimido debaixo da língua”).

Nessa semana, durante o sono, pelas 5 horas
da manhã, foi subitamente acordado por uma sen-
sação de peso muito intensa no meio do peito,
que quase não o deixava respirar, irradiando para
ambos os ombros e punhos. Referia ainda náuse-
as e sudorese profusa. Pôs o comprimido debai-
xo da língua mas não obteve alívio, e repetiu novo
comprimido sem resultado. Decidiu então diri-
gir-se à Urgência deste Hospital.

À chegada ao Serviço de Urgência Central,
cerca de 3 horas após o início dos sintomas, ain-
da apresentava dor pré- cordial.

Foi efectuado um traçado electrocardiográfico
que revelou acentuado supradesnivelamento do
segmento ST-T. Confirmada a hipótese diagnós-
tica de enfarte do miocárdio foi dirigido para a
Unidade Coronária.

A prioridade é salvar o miocárdio. O tempo urge.
É preciso recanalisar a artéria coronária responsá-
vel. Imediatamente são postas em curso as medidas
gerais (repouso, oxigénio, analgesia, controlo da
pressão arterial, vasodilatação das artérias coroná-
rias, aspirina, ...) visando diminuir as necessidades
metabólicas do miocárdio e aumentar o aporte de
oxigénio. Seguidamente, dois tipos de tratamento
são possíveis e por vezes complementares:

1. Tratamento não invasivo – trombolíticos
(estreptocinase e rt-PA);

2. Tratamento invasivo – angioplastia coroná-
ria percutânea.

EFEITOS DA ISQUÉMIA SOBRE
O METABOLISMO MIOCÁRDICO
José Loureiro

Produz-se isquémia miocárdica quando, num
determinado momento e em determinadas condi-
ções fisiológicas, as necessidades metabólicas do

músculo cardíaco não são satisfeitas pelo volu-
me de sangue que o perfunde.

Conforme já referido atrás, isquémia e hipóxia
são situações distintas. Quando o tecido está em
isquémia há hipóxia celular, mas esta pode ocor-
rer sem que haja isquémia, por exemplo nas se-
guintes situações: anemia grave, asfixia, intoxi-
cação pelo monóxido de carbono, certas
cardiopatias congénitas em que devido a uma
malformação há comunicação e passagem de san-
gue venoso para o lado esquerdo do coração sem
passar previamente pelo pulmão.

A isquémia miocárdica implica alterações pro-
fundas do metabolismo celular, resultantes de
vários factores:

• Hipóxia celular;
• Diminuição da drenagem de metabolitos

com a consequente acumulação;
• Produção de radicais livres;
• Alterações inflamatórias;
• Libertação de catecolaminas na circulação

e na área em isquémia.

Hipóxia Celular e Diminuição da Drenagem
de Metabolitos

A hipóxia celular é consequência directa da re-
dução do fluxo de sangue com diminuição do for-
necimento de oxigénio. A diminuição do teor de
oxigénio intracelular implica no bloqueio das vias
metabólicas que levam à produção de ATP através
da fosforilação oxidativa. É o caso da beta-oxidação
dos ácidos gordos, principal via geradora de ATP
da célula muscular cardíaca. Assim, verifica-se:

– Diminuição rápida dos níveis de
fosfocreatina e, se a situação se prolonga,
do teor de ATP intracelular (principalmente
no compartimento mitocondrial);

– Acumulação de fosfato inorgânico (Pi);
– Acumulação de acilCoA e acilcarnitina que,

devido às suas características anfipáticas,
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podem ter um efeito detergente sobre as
membranas celulares e uma acção inibidora
sobre as bombas iónicas, com consequente
diminuição da concentração de potássio
intracelular e acumulação de sódio. A acu-
mulação de sódio provoca edema celular e,
por um sistema de contra-transporte, con-
tribuirá para o aumento da concentração de
cálcio dentro da célula;

– Diminuição dos níveis de citrato, inibidor
da fosfofrutocinase (enzima reguladora da
glicólise), com consequente activação da via
glicolítica, que passa a ser o único processo
de regenerar ATP;

– Activação da glicólise, que tem um rendi-
mento energético muito inferior ao da
fosforilação oxidativa, leva ao aumento da
produção de lactato, que se acumula por ha-
ver uma deficiente remoção dos metabolitos.
A acumulação de lactato, NADH e hidroge-
niões origina acidose intracelular, o que vai
frenar a activação das enzimas reguladoras
da glicólise, limitando ainda mais a tentativa
de manutenção dos níveis de ATP. Note-se
que numa situação de hipóxia sem isquémia,
em que a capacidade de remoção dos meta-
bolitos está conservada, o fluxo de substratos
pela via glicolítica pode ser quatro vezes
maior.

Produção de Radicais Livres

Radicais livres são moléculas ou átomos que
apresentam um electrão isolado na sua orbital ex-
terna. São exemplos de radicais livres o ião supe-
róxido, o radical hidroxilo e o peróxido de hidro-
génio. Em condições normais, são produzidos na
célula em quantidades reduzidas, a vários níveis
metabólicos (cadeia respiratória, oxidação do fer-
ro dos grupos heme, por células especializadas
nas reacções inflamatórias e de defesa do orga-
nismo). Estes radicais têm efeitos deletérios, pro-
vocando nomeadamente alterações enzimáticas e

peroxidação dos lípidos das membranas, em que
alterações estruturais podem chegar à destruição
celular. Existem mecanismos de neutralização
desses radicais: enzimas (como a superóxido
dismutase, catalase e peroxidase do glutatião), e
as vitaminas E e C. Na isquémia há aumento da
produção destes radicais e diminuição dos meca-
nismos protectores, desempenhando os radicais
livres um papel importante na lesão celular.

Alterações Inflamatórias

A lesão miocárdica desencadeia uma resposta
inflamatória em que participam várias células
(neutrófilos, por ex.) e em que há libertação de
vários mediadores químicos (citocinas, sistema
do complemento). Estes mecanismos desempe-
nham um papel importante no agravamento da
lesão e na evolução para a morte celular, designa-
damente através da produção de radicais livres e
no aumento da área de miocárdio “em risco”,
devido à formação de agregados de plaquetas e
indução de vasoconstrição nos pequenos vasos
que irrigam zonas circundantes.

Libertação de Catecolaminas na Circulação
e na Área em Isquémia

As catecolaminas (adrenalina, noradrenalina)
são hormonas e mediadores locais libertados em
resposta a situações de “stress”. Na isquémia há
aumento dos níveis circulantes de adrenalina e
acumulação de noradrenalina nas zonas em isqué-
mia. A sua acção implica um aumento das neces-
sidades energéticas da célula, estimula a entrada
de cálcio para o miocito e a sua acumulação pode
favorecer a evolução da lesão celular para necrose
irreversível. Em situações de isquémia prolonga-
da (30-40 min) podem atingir-se concentrações
locais de noradrenalina 100 a 1000 vezes o nor-
mal, o que seria suficiente para induzir necrose
celular mesmo que não existisse isquémia.
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Em suma, numa situação de isquémia ocor-
rem alterações a vários níveis:

– Metabolismo dos fosfatos de alta energia

• Diminuição rápida dos níveis de fosfocrea-
tina para compensar diminuição da pro-
dução de ATP;

• Diminuição dos níveis de ATP e de nucleó-
tidos de adenina
(ATP  ADP  AMP  adenosina...  xantina).

– Metabolismo dos hidratos de carbono

• Aumento da captação de glicose;
• Aumento da glicólise;
• Acumulação de lactato, H+ e NADH que

limitam a estimulação da via glicolítica.

– Metabolismo dos lípidos

• Inibição da β-oxidação devido à hipóxia
celular e ao aumento da razão NADH/
NAD+;

• Na isquémia mais prolongada, haverá tam-
bém inibição e diminuição dos níveis de
carnitina acil transferase;

• Diminuição da captação de ácidos gordos
livres (devido à acumulação intracelular
de acil-CoA que não é metabolizável pela
β-oxidação);

• Acumulação intramiocárdica de triacilgli-
ceróis.

– Metabolismo das proteínas

• Diminuição da síntese proteica;
• Acumulação e libertação de alanina (de-

vido à não utilização na síntese proteica e
à sua formação por transaminação a partir
do piruvato que se acumula);

• Diminuição inicial da proteólise;
• Após algumas horas, proteólise descontro-

lada, mediada pelas enzimas lisossómicas,

activadas pela redução do pH e pelo au-
mento da concentração de cálcio.

– Composição iónica do meio intracelular

• Acumulação de sódio no meio intracelular com
consequente edema celular e depleção de po-
tássio (devido ao défice energético há diminui-
ção da actividade das bombas iónicas);

• Acumulação intracelular de cálcio como
consequência directa do aumento da concen-
tração de sódio (contra-transporte Na+/Ca2+);
o aumento da concentração de Ca2+ leva à
activação de fosfolipases e proteases que
degradam os constituintes das membranas.

As lesões provocadas pela isquémia tornam-
-se irreversíveis e, ainda que seja restabelecido o
fluxo de sangue, já não haverá recuperação nas
seguintes situações:

• Depleção de ATP para níveis inferiores a 20-
-30% do normal;

• Inibição da glicólise quando lactato atinge
determinados níveis e há grande redução do
pH intracelular;

• Edema celular;
• Destruição das membranas celulares.

Geralmente, a viabilidade celular mantém-se
quando os níveis de ATP não se reduziram a me-
nos de 60% do normal, e quando a acidose
intracelular ainda não é muito acentuada.

Nesta fase, a microscopia electrónica revela
miócitos com diminuição das reservas de glico-
génio, edema mitocondrial e integridade da mem-
brana sarcoplasmática.

Após períodos de isquémia, ainda que de cur-
ta duração, a diminuição da capacidade contráctil
do miocárdio pode manter-se sem que tenha ocor-
rido necrose e apesar de o fluxo de sangue estar
restabelecido. Esta situação designa-se por mio-
cárdio “atordoado”, sendo recentemente reconhe-
cida como tendo importância clínica. A duração
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do “atordoamento” é proporcional à duração da
isquémia. A justificação bioquímica para este
fenómeno não é inteiramente conhecida, haven-
do contudo algumas hipóteses:

• Persistência de níveis aumentados de lactato,
hidrogeniões e fosfato inorgânico; o H+ e o
fosfato competem com o Ca2+ para a liga-
ção às proteínas contrácteis;

• Acumulação de Ca2+ na mitocôndria;
• Diminuição do “pool” de nucleótidos de

adenina (adenosina, AMP, ADP, ATP) du-
rante a isquémia – sabe-se que a célula
miocárdica tem uma capacidade limitada de
síntese “de novo” de purinas;

• Atraso na recuperação do metabolismo
oxidativo dos ácidos gordos, nomeadamen-
te por diminuição dos níveis de carnitina acil
transferase – recuperação completa só após
a síntese de novas moléculas da enzima;

• Infiltração por neutrófilos com produção de
radicais livres – o desaparecimento destes
infiltrados não é imediato após o restabeleci-
mento da perfusão;

• Alteração das células e/ou do tecido conjun-
tivo que envolve os miocitos em conse-
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quência da isquémia – ainda que as células
musculares contraíssem normalmente have-
ria”deslizamento” entre elas por alteração
deste tecido de suporte e diminuição da efi-
cácia da contracção.

GLOSSÁRIO

Inotropismo: propriedade do miocárdio em se
contrair.

Neutrófilo: um dos tipos de leucócito, que
desempenha funções na defesa do organismo con-
tra microrganismos e substâncias estranhas.

Retículo sarcoplasmático: estrutura especia-
lizada da célula muscular onde é armazenado ião
cálcio em concentrações superiores às do resto
da célula; o Ca2+ é libertado para o citosol quan-
do chega à célula um estímulo para a contracção;
o ião cálcio ao ligar-se a uma proteína reguladora
(troponina C), desencadeia o início do ciclo da
contracção/relaxamento dos músculos esquelético
e cardíaco.

Sarcoplasma: citoplasma da célula muscular.
Tecido conjuntivo: tipo de tecido com funções

de suporte e de manutenção da estrutura dos órgãos.
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