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RESUMO
Este trabalho avaliou a toxicidade do consumo crônico de baixa concentração de
etanol (5% v/v alcoolemia 1,4 mg%) em ratos desnutridos e se a desnutrição
durante a lactação interfere no consumo de etanol na adolescência. Foram
realizados dois experimentos: Experimento 1: ratas Wistar adultas receberam por
dois meses ração ad libitum (eutróficas) ou restrita a 50% (desnutridas). Solução de
etanol a 5% v/v (E5% e D5%) foi oferecida a metade de cada grupo nutricional (n=5)
como única fonte de líquidos. O consumo de ração e líquidos, bem como o peso
corporal e o grau de intoxicação, foram registrados durante este período. Após o
sacrifício, alcoolemia, bioquímica sangüínea e parâmetros histológicos e
histomorfométricos do fígado foram realizados. Experimento 2: Ao nascimento (dia
1), ratas lactantes receberam ração restrita a 60% (desnutrida – d) ou ração ad
libitum (controle –c). O desmame foi realizado no 250 dia de vida e os filhotes
machos foram divididos nos seguintes grupos: cC (ração ad libitum durante a
lactação e após desmame); cD (ração ad libitum na lactação e restrista após o
desmame); dC (restrição de ração na lactação e ad libitum após desmame) e dD
(ração restrita na lactação e após o desmame). Todos os grupos receberam, por
livre escolha, água e solução de etanol a 10% v/v seguindo modelo de dependência
contendo quatro fases: livre escolha ou apresentação (20 dias); abstinência (4 dias);
reapresentação (8 dias) e adulteração (8 dias). Os resultados mostraram:
experimento 1: a) o consumo de etanol em g/Kg foi maior nas ratas desnutridas
minimizando a perda de peso destas ratas, porém prejudicou o ganho de peso
corporal das ratas eutróficas; b) a intoxicação foi mais severa na desnutrição; c) a
desnutrição diminuiu os níveis de hematócrito e hemoglobina, mas o consumo de
etanol foi um fator protetor para este efeito (hemoglobina: DA 10,6 mg/dl / D5%
13,02 mg/dl, p< 0,05); d) o etanol aumentou o peso relativo do fígado (g/100g de
peso corporal) das ratas desnutridas; e) O consumo de etanol não alterou
significativamente a histologia hepática porém, quando consumido na desnutrição
(D5%) diminuiu a área de colágeno, a quantidade de ferro e o número de
hepatócitos binucleados/campo. Experimento 2: Ao receber ração ad libitum (dC),
ratos desnutridos na lactação recuperaram o peso corporal e diminuiram o consumo
de etanol (consumo de etanol: 19,22 / 4,59/ 4,48 g/kg nos dias 2, 12 e 16 de
apresentação respectivamente). Animais que iniciram a restrição de ração após o
desmame (grupo cD) perderam peso progressivamente, atingindo 20% do peso
corporal a partir do sétimo dia de livre escolha, aumentando o consumo de etanol.
As fases seguintes do modelo de dependência não mostraram animais dependentes
porém a presença de desutrição recente influenciou no consumo de etanol quando
adultos. A toxicidade do etanol em níveis baixos de alcoolemia (1,4 mg%) foi
evidente nos ratos eutróficos, sendo o peso corporal o parâmetro mais sensível. Os
dados concordam com estudos prévios que sugerem que o etanol é importante fonte
de calorias para os desnutridos e protege o organismo dos efeitos da desnutrição.
Porém, a desnutrição foi fator de risco para o consumo intenso de etanol não
correlacionando com a privação alimentar imediata, mas requerendo alterações do
peso corporal para se tornar evidente.
Palavras - chave: etanol, toxicidade, baixa dose, desnutrição, desenvolvimento, peso
corporal

ABSTRACT
The present study evaluated the chronic toxicity of ethanol low dose (5% v/v 1,4
mg%) toxicity in malnourished rats and if malnourished rats during the lactation were
more vulnerable to increased ethanol intake. Two experiments were performed:
Experiment 1: Wistar female rats were subjected to either an ad libitum diet (E, wellnourished, n=10) or food restriction (D, malnourished, n=10). Water (WW and MW) or
ethanol solution (W5% and M5%) was offered to half of each nutritional group (n=5)
as the only fluid source. The treatment was carried through for two months, during
which food and fluid intake as well as body weight and grade of intoxication were
recorded. After sacrifice, blood ethanol levels, blood biochemical parameters and
histologic and morphometric evaluation of the liver were performed. Experiment 2: At
birth (day 1) dams received food restriction (malnourished – d) or ad libitum (control –
c) during the lactation. Weaning was on day 25 and males were fated to the following
groups: group cC (food ad libitum during lactation and after weaning); cD (food ad
libitum during lactation and malnourished after weaning); group dC (food restriction
druring lactation and ad libitum after weaning); group dD (food restriction at both
lactation and after weaning). All groups received water and a 10% v/v ethanol
solution in a free choice paradigm consisting of four phases: free choice or
apresentation (20 dias), withdrawal (4 dias), re-exposure (8 dias) and adulteration (8
days). Results indicated that: experiment 1: a) Ethanol consumption (g/kg body
weight) was higher in malnourished rats; minimizing body weight loss in
malnourished rats, while it provoked minor body weight gain in well-nourished ones;
b) Behavioral ethanol intoxication was detected and was more severe in
malnourished rats (M5%); c) Malnutrition decreased hematocrit and hemoglobin but,
on the other hand, ethanol was a protective factor of that effect (hemoglobin: DA 10.6
mg/dl / D5% 13.02 mg/dl, p< 0.05); d) Ethanol increased the relative liver weight
(g/100g body weight) of malnourished rats; e) There were no significant effects of
ethanol in liver histology, but in malnourished rats ethanol intake minimized iron
pigment, collagen area and binuclear hepatocyte/ field. Experiment 2: All
malnourished rats during lactation (dC e dD) had a intake heavy ethanol (> 7 g/kg) in
the free choice phase (rats adolescence) that was influeced by body weight change.
With food ad libitum (dC), manourished rats catched up body weight, and decreasing
the ethanol intake (ethanol intake: 19.22 / 4.59/ 4.48 g/kg on days 2, 12 and 16
respectely). Animals wich started on food restriction after weaning (cD group) lost
weight progressively, reaching 20% of the body weight of the the seventh day,
increasing their ethanol intake after seventh day of the free choice. Phases to
dependence model (withdrawal, re-exposure and adulteration) didn’t show
dependents animals. Ethanol toxicity, even at low blood levels (1,4 mg%), was
evident in well nourished rats. Body weight was the most sensitive parameter. Data
are in accordance with previous reports which showed ethanol as an important
source of calories and , even chronically, ethanol is still protective of the effects of
malnutrition. Body weight was the most sensitive parameter. However, the
malnutrition was a risk factor for heavy ethanol consumption e that acute food
restriction is not enough to increase alcohol intake, but requires thresholds changes
in body weight to become evident
Key words: ethanol, toxicity, low dose, malnutrition, development, body weight
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Aprovação do Comitê de Ética
Fixador e coloração utilizadas na histologia
Câmara de Neubauer

1 INTRODUÇÃO

O etanol é a única droga psicoativa que fornece calorias (7,1 Kcal/g) e o
seu consumo, por si só, causa desnutrição por promover a diminuição do consumo
de alimentos e prejudicar a absorção dos nutrientes. As conseqüências patológicas
do abuso crônico e agudo de álcool são multifatoriais e multisistêmicas (MOLINA et
al., 2003). Além de interferir no desenvolvimento fetal, o consumo pesado de
bebidas alcoólicas por alguns anos causa doenças hepáticas, hematológicas,
pancreáticas,

gastrointestinais,

cardiovasculares,

respiratórias,

desnutrição

e

dependência química (EDWARD et al., 1999; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

A sociedade estimula o consumo moderado de bebidas alcoólicas,
alegando benefícios no perfil lipoprotéico plasmático (aumentando os níveis das
lipoproteínas de alta densidade - HDL-colesterol) e proteção contra a aterosclerose
(CROUSE & GRUNDY, 1984; ÁLVARES, 2003). Propagandas festivas, com homens
e mulheres alegres são comuns e provocam no inconsciente coletivo uma imagem
de bem estar. No Brasil, o número de dependentes de álcool aumentou de 11,2%,
em 2001, para 12,3%, em 2006 e 52% da população acima de 18 anos é

classificada como “bebedores”, sendo a metade (27%) bebedores ocasionais e a
outra metade bebedores de pelo menos uma vez por semana, sendo a cerveja a
bebida alcólica preferida (LARANJEIRA et al., 2007)

O consumo de álcool é medido em doses e a quantidade de etanol contida
em cada dose varia entre países: no Brasil, cada dose de bebida alcoólica
representa 10 – 12 g de etanol. Esta quantidade de álcool está presente em um
cálice de vinho (90 mL) ou em uma lata de cerveja (350 mL) ou em uma dose de
destilados (30 mL). Assim, duas doses diárias de bebida alcóolica para homens e
uma dose diária de bebida alcóolica para as mulheres não causariam problemas
orgânicos. Porém, ainda são poucos os estudos confirmando os benefícios que
muitas vezes estão associados à mudanças de hábitos, como por exemplo, aumento
da atividade física e reeducação alimentar. Pesquisas que avaliem as alterações
orgânicas provocadas pelo consumo baixo a moderado de etanol ainda são
necessárias.

O início precoce do consumo de bebida alcoólica é um fator importante
que influenciará nos problemas futuros com o álcool (MAGGS & SCHULENBERG,
2005). No Brasil, o consumo de bebidas alcoólica é legalmente proibido para
menores de 18 anos, mas é comum a presença destas em festas de adolescentes,
patrocinadas especialmente por fabricantes de cerveja e bebidas ice. O I
Lenvantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na População
Brasileira (LARANJEIRA et al., 2007) revelou que os adolescentes iniciam seu
consumo aos 14 anos, não havendo diferença significativa no consumo de bebidas
entre meninos e meninas, e que 13% dos adolescentes apresentam um padrão

intenso de consumo de bebidas alcoólicas (bebe uma vez por semana ou mais e
pode ou não consumir cinco ou mais doses por ocasião). O consumo em binge
(beber pesado – quatro ou mais doses - em um curto espaço de tempo) é o mais
comum nesta faixa etária, deixando os adolescentes expostos a uma série de
problemas de sáude e sociais.

Dos adolescentes brasileiros, 30% beberam em

binge uma vez por mês ou mais.

Geralmente, o início do beber ocorre durante a adolescência, com o
aumento do consumo entre os 20 anos, havendo uma variação individual quando
adulto onde alguns diminuem o seu consumo e outros aumentam (MAGGS &
SCHULENBERG, 2005). Esta variação dependerá da realidade social, ambiental e
genética. Assim, não faltam estímulos para um indivíduo já desnutrido, pobre e
faminto buscar na bebida alcoólica o conforto para a dor sofrida pela exclusão social.
As estatísticas são vergonhosas. Cerca de 850 milhões de pessoas no mundo são
desnutridas e no Brasil, a desnutrição ainda atinge 8% da população adulta e 6% da
população infantil (FAO, 2006).

Modelos animais avaliando a interação orgânica do álcool na desnutrição
são importantes, pois, por questões éticas, seria inviável induzir a desnutrição em
humanos para avaliar os efeitos do consumo agudo ou crônico de álcool, por
exemplo,

durante períodos críticos do desenvolvimento ou até mesmo quando

adultos. Na literatura, estes modelos animais mostram que a desnutrição protéicoenergética, produzida pela restrição de ração, aumenta o consumo de etanol em
gramas por Kg de peso corporal (g/Kg) devido ao seu aporte calórico (STIGLICK &
WOODWORTH, 1984; DiBATISTA, 1997; AGUIAR, et al., 2004) e também pela

própria diminuição do peso corporal aumentar a recompensa da droga (CARR, 1996;
PAKARINEN et al., 1999).

Estudos realizados pelo Núcleo de Ciências Comportamentais e do
Desenvolvimento, localizado no Instituto Biomédico da Universidade Federal
Fluminense, mostraram que o consumo de baixas doses de etanol causam efeitos
diferentes em ratos desnutridos.

Nosso grupo tem estudado, principalmente, os

modelos animais com ratas fêmeas pela sua maior susceptibilidade aos efeitos
tóxicos do etanol e devido à importância do etanol como agressor embriofetotóxico,
causando a Síndrome Fetal pelo Álcool (JONES et al., 1973).

Nossos

estudos

mostraram

que

ratas

recebendo

ração

restrita

apresentaram alguns efeitos benéficos sob a exposição ao etanol, como diminuição
da mortalidade, melhora no desempenho psicomotor dos filhotes (DA-SILVA et al.,
2000) e manutenção do peso corporal (AGUIAR et al., 2004), indicando que os
agravos causados pela desnutrição seriam minimizados pelas calorias fornecidas
pelo etanol, em parte pelas alterações promovidas tanto no SNC e quanto
metabólica.

Para avaliar a resposta do consumo de diferentes doses de etanol na
desnutrição, Aguiar et al. (2004) estudaram a dose limiar na qual o etanol poderia
ser aproveitado como fonte calórica em animais desnutridos. As soluções de etanol
a 5, 10 e 20% v/v, administradas por apenas uma semana para cada dose,
minimizaram a perda de peso das ratas desnutridas e não alteraram os parâmetros
bioquímicos. Por outro lado, ratas eutróficas apresentaram perda de peso corporal a

partir do consumo de solução de etanol a 10% v/v por sete dias, com piores
resultados com solução de etanol a 40% v/v. Entretanto, as ratas desnutridas que se
beneficiaram com as calorias do etanol mostraram-se mais intoxicadas e com
maiores sintomas de abstinência do que as eutróficas (AGUIAR et al., 2006).

Apesar dos nossos estudos serem realizados por um período curto de
exposição às diferentes doses de etanol, a melhor resposta quanto ao peso corporal
das ratas desnutridas consumindo doses baixas a moderadas não garante a
ausência ou diminuição da toxicidade à droga. Como o etanol pode ser uma fonte de
calorias para organismos desnutridos e devido a sua ação reforçadora e ansiolítica,
na qual pode aliviar o estresse e o desconforto da fome, há uma maior possibilidade
do risco de alcoolismo na presença da desnutrição, principalmente se esta ocorrer
em períodos críticos do desenvolvimento que vai desde a gestação até a
adolescência.

Partindo dos resultados sugeridos no trabalho de dissertação de mestrado
(AGUIAR, 2003) realizamos, nesta tese, dois experimentos a fim de avaliar a
influência da desnutrição protéico-energética no consumo do etanol e na sua
toxicidade, na tentativa de responder algumas questões que ainda permanecem sem
esclarecimentos na literatura: doses baixas de etanol contribuem caloricamente, mas
causam toxicidade ao organismo? A presença da desnutrição interfere no consumo
de etanol mais tardiamente? Será a presença da fome um fator crucial para o maior
consumo de etanol? E se a desnutrição for revertida, há alteração no consumo de
etanol?

O etanol é uma droga complexa e seus efeitos podem variar dependendo
do estado nutricional e das doses consumidas. Os dois estudos se complementam
na avaliação da toxicidade orgânica ao etanol na desnutrição. Um estudo avaliando
as possíveis alterações orgânicas após o seu consumo crônico e o outro avaliando a
presença da desnutrição como fator etiológico para o desenvolvimento do alcoolismo
pois, em estudos de dependência química, é importante avaliar como se dá o início
do consumo e quais fatores podem interferir para favorecer o consumo abusivo do
etanol.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS E FISIOLÓGICAS NA DESNUTRIÇÃO

A desnutrição protéico-energética (DPE) prolongada produz um espectro
de distúrbios clínicos caracterizados, em um extremo, pelo Kwashiorkor e no outro
pelo marasmo. O Kwashiorkor é causado por uma falta crítica de proteína, apesar da
ingestão calórica suficiente, e o marasmo é causado por uma falta global de calorias.
Entre estes extremos existem várias síndromes intermediárias mais comuns que os
dois extremos já bem definidos (KANE & KUMAR, 2005). A desnutrição moderada,
por exemplo, ocorre quando o peso corporal se apresenta abaixo de 80% do
esperado para o sexo e a idade (WELLCOME TRUST WORKING PARTY, 1970;
SIMEON & GRANTHAM-McGREGOR, 1990).

A desnutrição pode afetar todos os grupos etários, porém é mais freqüente
em lactentes e crianças cujo crescimento aumenta as necessidades nutricionais. Os
lactentes, desmamados prematuramente ou amamentados durante um tempo
prolongado sem alimentação complementar adequada, tornam-se desnutridos por

falta de ingestão adequada de macronutrientes (proteínas, carboidratos e gordura) e
micronutrientes (minerais e vitaminas). A desnutrição prejudica o crescimento e o
desenvolvimento da criança, causa baixo peso, torna o organismo mais vulnerável a
infecções e aumenta o risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Em adultos, a DPE grave ocorre
como doença primária em condições de extrema privação de nutrientes e fome ou
de dependência social ou química sem suporte adequado, como pode ser o caso de
pacientes alcoolistas. Como doença secundária, é conseqüência de outras doenças
como infecções crônicas, câncer, má absorção, doenças hepáticas e endócrinas
(TORUN & CHEW, 2003; MÜLLER & KRAWINKEL, 2005).

O diagnóstico da DPE é facilmente obtido quando o estoque de gordura
corporal é depletado, porém a desnutrição pode ocorrer sem a perda de tecido
adiposo, como por exemplo em indivíduos obesos, que consomem quantidades
inadequadas apenas de proteínas, mantendo o consumo energético (carboidratos e
gorduras) adequados. A realização de medidas seguidas do peso corporal é
importante para acompanhar o tempo e a gravidade da DPE. Músculos esqueléticos,
vísceras, células sanguíneas e do sistema imune (massa corporal magra)
contribuem com 35 a 50% do peso corporal de um adulto saudável. Já o tecido
adiposo contribui com 20 a 30%, o fluido extracelular com 20% e o esqueleto e
tecidos conectivos com 10 a 15% do peso corporal. A

perda de 15% do peso

corporal (havendo perda moderada da massa corporal magra) já favorece alterações
bioquímicas de adaptação orgânica, descritas resumidamente a seguir. Já, uma
perda de peso corporal de 40 a 50% é usualmente incompatível com a
sobrevivência. (ALLISON, 1996; HOFFER, 2001).

A DPE caracteriza por uma ingestão alimentar insuficiente de proteínas e
energia para cobrir as necessidades corporais. Desenvolve-se gradualmente ao
longo de semanas ou meses permitindo uma série de ajustes metabólicos e
comportamentais que resultam em um equilíbrio nutricional compatível com uma
menor disponibilidade celular de nutrientes (TORUN & CHEW, 2003). Uma redução
no consumo alimentar rapidamente promove uma diminuição da taxa metabólica
basal e da massa muscular magra, diminuindo o requerimento de energia e
proteínas, mantendo as funções fisiológicas e restabelecendo a homeostase
orgânica (SHETTY, 1999).

Quando a diminuição no dispêndio energético não é capaz de compensar
a

ingestão

insuficiente,

há

inicialmente

depleção

de

glicogênio

hepático

(glicogenólise) para a manutenção da glicemia, seguida da depleção da gordura
corporal. A proteína muscular também é depletada inicialmente porém, mecanismos
adaptativos promovem a depleção das reservas adiposas, poupando o máximo
possível as reservas protéicas musculares e viscerais. À medida que o déficit
energético se agrava, a gordura subcutânea é acentuadamente reduzida e o
catabolismo de proteína leva à atrofia muscular. Alguma proteína visceral é perdida
no desenvolvimento inicial da DPE, mas a seguir torna-se estável, sendo assim,
preservada por mais tempo, até que as proteínas dos tecidos não essenciais sejam
esgotadas. A depleção orgânica de glicogênio, gordura e proteína têm como objetivo
principal manter os níveis séricos de glicose o suficiente para o funcionamento
adequado do cérebro, tanto pelo mecanismo de glicogenólise quanto pelo de
gliconeogênese (TORUN & CHEW, 2003).

Os hormônios são importantes na manutenção e regulação da
homeostase energética. Alguns dos seus efeitos podem ser sumarizados do
seguinte modo (TORUN & CHEW, 2003):
- a redução na ingestão alimentar diminui as concentrações plasmáticas de glicose e
aminoácidos livres reduzindo a secreção de insulina (hormônio anabólico) e
aumentando a liberação de glucagon e epinefrina (hormônios catabólicos),
favorecendo a utilização dos substratos endógenos através do aumento da
glicogenólise, da mobilização de ácidos graxos dos depósitos lipídicos e da
gliconeogênese hepática (a partir de aminoácidos e glicerol);
- as concentrações de tiroxina também estão reduzidas, possivelmente por uma
diminuição na captação de iodo na tireóide. A redução nas concentrações de
hormônios tireoidianos (T3 – triiodotironina e T4 - tiroxina) diminui a termogênese e o
consumo de oxigênio, conduzindo a conservação de energia e a diminuição da taxa
metabólica basal.

É complexa a relação entre hipoalbunemia e DPE. A síntese de albumina
diminui inicialmente mas, depois de alguns dias e com a adaptação orgânica da
DPE, a taxa de degradação cai e a sua meia-vida aumenta, mantendo os níveis
sangüíneos normais. Quando a depleção protéica se agrava, os mecanismos
adaptativos falham e a concentração de proteínas séricas e, especialmente, a
albumina diminui. A redução que se segue na pressão oncótica intravascular e a
saída de água para o espaço extravascular contribui para o desenvolvimento do
edema comum no kwashiorkor (TORUN & CHEW, 2003). A hipoalbuminemia é
importante para a avaliação nutricional. Por exemplo, o nível sérico normal de

albumina favorece o prognóstico do paciente desnutrido. A presença de
hipoalbunemia nesses pacientes pode indicar estresse metabólico ou complicação
da desnutrição (HOFFER, 2001).

A redução na concentração de hemoglobina e na massa de eritrócitos que
quase sempre acompanha a DPE grave é, pelo menos em parte, um fenômeno
adaptativo relacionado às necessidades teciduais de oxigênio. A diminuição
simultânea nos aminoácidos dietéticos resulta em atividade hematopoiética
reduzida, o que poupa aminoácidos para síntese de outras proteínas corporais mais
necessárias (TORUN & CHEW, 2003).

A desnutrição severa está associada a hipovolemia crônica e alteração no
equilíbrio hidroeletrolítico. O potássio corporal diminui na DPE devido ao catabolismo
das proteínas musculares e a perda de potássio intracelular. A diminuição de
substratos energéticos intracelulares e a baixa ação insulínica reduzem a
disponibilidade de adenosina trifosfato (ATP) e fosfocreatina. Esse processo
provavelmente altera a troca celular de sódio e potássio, levando a perda de
potássio e concentrações aumentadas de sódio intracelulares (TORUN & CHEW,
2003).

O débito cardíaco, a freqüência cardíaca e a pressão arterial diminuem. A
circulação central assume precedência sobre a circulação periférica. Os reflexos
cardiovasculares são alterados, levando à hipotensão postural e retorno venoso
diminuído. A taxa de filtração glomerular pode estar reduzida devido ao débito

cardíaco diminuído, mas a depuração de água e a capacidade de concentrar e
acidificar a urina não se mostram prejudicadas (TORUN & CHEW, 2003).

As funções gastrointestinais de digestão e absorção de nutrientes estão
alteradas na DPE devido à diminuição da síntese enzimática; da função secretora
gástrica, pancreática e biliar; do fluxo sangüíneo; do tamanho das vilosidades
intestinais; da absorção e da permeabilidade intestinal; e do turnover de células
(TOULSON & CORREIA, 2003). Pessoas desnutridas são propensas à diarréia em
virtude destas alterações e possivelmente também em virtude da motilidade
intestinal irregular e excessivo crescimento bacteriano gastrintestinal. A diarréia
agrava a má absorção e pode prejudicar ainda mais o estado nutricional (TORUN &
CHEW, 2003; ALAN et al., 2003).

A função hepática também está comprometida com a desnutrição.
Estudos em humanos e animais confirmaram a presença de esteatose e
hepatomegalia na DPE, principalmente no Kwashiorkor (KANE & KUMAR, 2005). A
diminuição de proteínas transportadoras seria a justificativa para o aumento de
triglicerídeos no parênquima hepático (MADI & CAMPOS, 1975).

As alterações metabólicas e orgânicas apresentadas nesse capítulo estão
esquematizadas na figura 1.

Restrição Energética

Alterações hormonais
↓ insulina
↓ T3 e T4
↑ glucagon

Catabolismo de
substratos

↓TMB

Perda de peso

Outras adaptações orgânicas
- Diminuição na concentração de hemoglobina e da massa de eritrócitos;
- Alteração do equilíbrio hidroeletrolítico (↓ K+ e ↑ Na+ intracelular);
- Diminuição do débito cardíaco e da pressão arterial sistêmica;
- Prejuízo nas funções gastrointestinais de digestão e absorção;
- Alteração hepática com presença de esteatose e hepatomegalia.

FIGURA 1: Alterações metabólicas e orgânicas da restrição energética. A restrição
alimentar promove alterações hormonais que irão controlar o catabolismo de
substratos energéticos (glicogênio, gordura e proteínas) e diminuir a Taxa
Metabólica Basal (TMB). O catabolismo destes substratos promoverá a perda de
peso corporal que, por sua vez, contribui para a manutenção da diminuição da TMB.
Algumas alterações orgânicas são adaptações conseqüentes da redução da TMB e
contribuem para a sua manutenção.

2.2 METABOLISMO DO ETANOL E TOXICIDADE HEPÁTICA

Por ser uma molécula de baixo peso molecular com fórmula química
C2H5OH, o etanol é absorvido rapidamente, inalterado, por difusão simples através
do TGI, atingindo em 30 a 90 minutos a concentração máxima no sangue.

No

estômago, 20% do etanol consumido é absorvido, mas é na porção proximal do
intestino delgado que ocorre sua maior absorção (80% do etanol consumido). Após
a absorção, o etanol se distribui pela água corporal não se ligando a proteínas
plasmáticas (REIS & COPLE, 2003; EDWARD et al., 1999).

Após a ingestão, o álcool pode também sofrer a primeira passagem de
metabolismo no estômago, pela enzima álcool desidrogenase (ADH)-sigma
específica deste órgão (EDWARD et al.,1999; LIEBER, 1991a), mas 90 - 98% do
álcool ingerido difunde-se pela circulação portal até ser metabolizado no fígado,
principal sítio de oxidação, antes de atingir a circulação periférica (EDWARD et al.,
1999; BIELAWSKI & ABEL, 2002). O tempo necessário para atingir a concentração
máxima de etanol na circulação sangüínea varia entre 30 a 90 minutos e os efeitos
do etanol nos diversos órgãos depende da sua concentração sanguínea (alcoolemia)
(ZAKHARI, 2006).

Seu índice de absorção é influenciado pela concentração da bebida
ingerida, perfusão sanguínea e pela permeabilidade da mucosa do TGI (BODE &
BODE, 1997). Concentrações alcoólicas mais elevadas (até no máximo 40% por

volume) 1 e a presença de dióxido de carbono e bicarbonato em bebidas
efervescentes aumentam a absorção (EDWARD et al., 1999; REIS & COPLE, 2003).
A presença de alimentos no estômago, especialmente aqueles com alto conteúdo
lipídico, torna a absorção mais lenta, já que esta ocorre em maior parte no intestino
delgado (EDWARD et al., 1999), diminuindo os níveis sangüíneos e cerebrais desta
substância (ECKARDT et al., 1998). Estes fatores, juntamente com a velocidade de
metabolização do etanol no fígado e fatores genéticos (variação nas enzimas álcool
desidrogenase e aldeído desidrogenase), irão interferir na concentração alcoólica do
sangue (CAS) ou alcoolemia (ZAKHARI, 2006). Esta alcoolemia é muito semelhante
nos tecidos em quase todo o corpo, exceto na gordura (EDWARD et al., 1999).

No fígado, a quantidade de álcool oxidado por unidade de tempo depende
do peso corporal. No adulto sadio, o índice médio de metabolismo é de 120mg/Kg/h,
equivalente a 10 mL de etanol/h (HOBBS et al., 1996) ou, aproximadamente, 1 lata
de cerveja/h. Desde que não haja dano hepático, a capacidade de metabolização
dos alcoolistas é bem mais acelerada (REIS & COPLE, 2003).

No hepatócito, há conhecimento de três sistemas de enzimas que oxidam
o etanol: a álcool desidrogenase (ADH), o sistema microssomal de oxidação do
etanol (MEOS – Microssomal Ethanol Oxidation System) e a catalase. As três vias
produzem metabólitos específicos e convertem o etanol a acetaldeído, produto
tóxico do álcool e altamente reativo que pode contribuir no dano tecidual (LIEBER &
ABITTAN, 1999; ZAKHARI, 2006).

1

Até a concentração de 40% quando se inicia irritação gástrica (HOBBS et al., 1996)

A ADH, presente no citosol de hepatócitos, é a principal via hepática para
a oxidação, com saturação à níveis sangüíneos de apenas 2 a 9 mg% (NORDMANN
& PÉQUIGNOT, 1981). Para fins comparativos, a Legislação Brasileira permite dirigir
com uma alcoolemia de até 60mg%, atingida após o consumo de até duas latas de
cerveja.

Pela via enzimática da ADH, há produção de acetaldeído através da
transferência de hidrogênio para o cofator nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD)
reduzindo-o a NADH. Assim, esta reação está associada com um alto fornecimento
energético proveniente do NADH na formação de 16 ATP/ mol de etanol via
fosforilação oxidativa (LIEBER, 1991). Em humanos, a ADH constitui um complexo
de cinco classes de enzimas (I – ADH1A fígado, ADHB*1 fígado e pulmão,
ADH1B*2, ADH1B*3, ADH1C*1 fígado e estômago, ADH1C*2; II – ADH4 fígado e
córnea; III – ADH5, IV - ADH7 estômago e V - ADH6 fígado e estômago)
categorizadas conforme sua cinética e propriedade estrutural (ZAKHARI, 2006). A
seguir a reação química da oxidação do etanol a acetaldeído via ADH (LIEBER,
1991):
CH3CH2OH + NAD+

ADH

CH3CHO + NADH + H+

acetaldeído

A segunda via de oxidação do etanol, presente no retículo endoplasmático
liso dos hepatócitos, é o MEOS, derivado do sistema oxidase microssomal de função
mista (HUNT, 1996). O MEOS depende do sistema citocromo P-450, mais
especificamente do citocromo P 4502E1. Esta via satura-se à níveis sangüíneos de
40 mg%, assumindo importância em indivíduos que o consomem em doses maiores
e cronicamente (NORDMANN & PÉQUIGNOT, 1981). Neste caso, torna-se a

principal via de metabolização de etanol, porém às custas de gasto de energia (ATP)
(LANDS & ZAKHARI, 1991). Utiliza o oxigênio e o NADPH (nicotinamida adenina
dinucleotídeo fosfato – forma reduzida), não gerando componentes formadores de
energia, como o NADH (LIEBER, 1988). Além de acetaldeído, essa via metabólica
produz também Espécies Reativas de Oxigênio (Reactive Oxygen Species – ROS),
incluindo hidroxietil, ânion superóxido e radicais hidroxila que aumentam o risco de
dano tecidual com papel importante na patogênese da Doença Hepática Alcoólica
(PONNAPPA & RUBIN, 2000; ZAKHARI, 2006).

É, portanto, uma reação que

consome energia, ao invés de fornecê-la, gerando apenas calor. A seguir a reação
química que representa a oxidação do etanol via MEOS (LIEBER, 1988):
CH3CH2OH + NADPH + H+ + O2

MEOS

CH3CHO + NADP+ + 2H2O

acetaldeído

A última via de metabolização do etanol ocorre no interior dos
peroxissomas, através das catalases. Tem pequena participação neste processo,
sendo responsável pelo metabolismo de apenas 10% do etanol ingerido. Esta
reação se processa com consumo de peróxido de hidrogênio (H2O2), que é
transformado em água, limitando a atividade das catalases. É semelhante ao MEOS
na não formação de ATP (LANDS, 1993). O consumo crônico de etanol tem
mostrado um aumento na produção de H2O2 na região pericentral do fígado de ratos
e um aumento da atividade da catalase nestes animais (MISRA et al., 1992).

Assim, a taxa de oxidação de etanol, tanto em animais como em humanos,
depende da dose ingerida e a sua oxidação se torna mais rápida quando a
alcoolemia está aumentada ativando as vias secundárias de oxidação de etanol,

mais especificamente o MEOS. Feinman et al (1978), mostrou em humanos que a
dissipação do etanol é 20% maior quando a alcoolemia está acima de 80 mg%.

O acetaldeído formado pelas três vias será então oxidado em acetato e
água pela enzima aldeído desidrogenase (ALDH2); presente na matriz e na
membrana mitocondrial externa, no microssomo e no citossol de hepatócitos
(LIEBER & ABITTAN, 1999).

Na fase final do metabolismo do etanol, o acetato é convertido em acetil
coenzima A, com desdobramento de ATP para AMP (adenosina monofosfato). O
AMP poderá ser novamente convertido em ATP ou em purinas e ácido úrico. A
enzima acetil CoA, por sua vez, entrará no ciclo do ácido cítrico (Ciclo de Krebs),
transformando-se em dióxido de carbono e água (REIS & COPLE, 2003). O acetato
não é um produto inerte, ele aumenta o fluxo sanguíneo hepático e deprime o
Sistema Nervoso Central (SNC), bem como afeta vários processos metabólicos
(ISRAEL et al., 1994). A Acetil CoA está envolvido na síntese de lipídios e colesterol
na mitocôndria de tecidos periféricos e cérebro. Há a hipótese que, com o consumo
crônico de etanol, o cérebro utilize mais o acetato do que a glicose como fonte
energética (ZAKARI, 2006). Na figura 2 está esquematizado as três vias oxidativas
do metabolismo do etanol.
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FIGURA 2: Vias oxidativas do metabolismo do etanol

Há diferenças sexuais quanto ao metabolismo do etanol e a sua
toxicidade. O etanol é uma molécula hidrófila, acumula-se em tecidos com maior teor
de água e não se acumula em tecido adiposo. Como a mulher geralmente apresenta
maior percentual de gordura corporal, isto faz com que a sua alcoolemia seja mais
alta do que a de um homem, após consumirem a mesma quantidade de álcool
(SUTER et al., 1992). Além disso, o metabolismo gástrico via ADH é reduzido na
mulher. A mulher desenvolve hepatite e cirrose alcoólica após poucos anos
consumindo menores quantidades de bebida alcoólica do que o homem. Estudos
com ratos confirmam a maior toxicidade hepática ao álcool nas fêmeas do que nos
machos apesar da mesma alcoolemia (THURMAN et al., 1999).

A metabolismo hepático do álcool forma moléculas que causam dano do
órgão como o acetaldeído e as ROS. O acetaldeído tem a capacidade de se ligar a
enzimas, proteínas microssomais e microtúbulos, prejudicando a secreção de
proteínas pelos hepatócitos levando a hepatomegalia (ZAKARI, 2006). A ligação do
acetaldeído com as proteínas forma compostos antigênicos que estimulam a
resposta imune celular e humoral favorecendo a lesão tecidual hepática. Estudos
animais mostram que o consumo crônico de álcool aumenta o estresse oxidativo
celular, associado com a geração de ROS (superóxido O2., peróxido de hidrogênio
H2O2 e radical hidroxila .OH) (PONNAPA & RUBIN, 2000) e acúmulo de ferro (Fe+2)
(TSUKAMOTO et al., 1995; PUROHIT et al., 2003). O consumo de baixas doses de
etanol (por exemplo 3% v/v com alcoolemia de 4mg%) também mostrou alterações
mitocondriais leves, com o aumento da peroxidação lipídica, aumento de proteínas
oxidadas e diminuição da atividade da enzima citocromo peroxidase (PUZZIFERRI
et al., 1999).

No fígado, a quantidade de álcool/dia que provoca lesão hepática nos
alcoolistas varia em média de 20 a 180g durante um período de 15 a 25 anos. Há
três condições de lesão hepática promovidas pelo consumo de etanol: esteatose
hepática, hepatite alcoólica e cirrose. O paciente pode ter uma das três injúrias ou
uma combinação delas. Tradicionalmente tem sido considerada a progressão de
esteatose para hepatite e finalmente cirrose. Entretanto, estudos têm demonstrado
que alguns alcoolistas podem progredir para cirrose sem passar pela hepatite
(GORDIS, 1993, REIS & COPLE, 2003).

A esteatose é a forma inicial de lesão hepática sendo diagnosticada
quando a gordura representa mais de 5% do peso do fígado (HARRISON & BURT,
1993). Caracteriza-se pelo acúmulo de triglicerídios no citoplasma celular,
geralmente com a manutenção da função hepática. Algum grau de deposição de
gordura usualmente ocorre no fígado após um período curto de consumo excessivo
de etanol, porém sem causar doença (GORDIS, 1993). A oxidação de etanol
hepática pode produzir um excesso de equivalentes de redução (NADHs), que
competem com os NADHs oriundos de outros substratos, principalmente dos ácidos
graxos, inibindo significativamente a oxidação de gorduras e promovendo a
lipogênese (SUTER et al., 1992 e MURGATROYD et al., 1996). O prejuízo da βoxidação de ácidos graxos pela elevação da relação NADH/ NAD, promove a
esterificação desses favorecendo o acúmulo de triglicerídio hepático (FORMAN,
1988; STRYER, 1996). Segundo Lieber (1995) a esteatose hepática decorre de um
conjunto de alterações: diminuição da oxidação dos lipídios pelo fígado; aumento da
lipogênese hepática; diminuição da síntese e liberação hepática de lipoproteínas;
aumento da mobilização de tecido adiposo periférico e aumento da entrada hepática
dos lipídios circulantes.

É comum a presença de hepatomegalia não somente pelo acúmulo de
gordura, mas também pelo acúmulo de proteínas de exportação. Estas proteínas,
sintetizadas normalmente no fígado (albumina, transferrina), não seriam exportadas
adequadamente para a circulação pelo processo de desestruturação dos sistemas
de canais em hepatócitos aumentados de tamanho (BARAONA et al., 1975;
LIEBER, 1980; LARKIN et al., 1996). O consumo crônico de álcool promove o
aumento do volume dos hepatócitos pelo acúmulo de gorduras, proteínas e,

também, por alterar seus canais iônicos de transporte de membrana aumentando a
água intracelular (WONDERGEM & DAVIS, 1994; HÄUSSINGER & SCHLIESS,
1995). Hepatócitos aumentados reduz o espaço intercelular (comprimindo
sinusóides)

produzindo

hipertensão

portal.

Em

ratos

consumindo

álcool

cronicamente e indivíduos alcoolistas, é comum encontrar hepatóctitos aumentados
principalmente na região perivenular (ou centrolobular/ zona III), região com menor
tensão de oxigênio. O etanol aumenta a demanda metabólica nesta região podendo
precipitar a hipóxia e agravar o dano hepático. Nesta região encontram-se as
enzimas de biotransformação – P450 e NADPH, importantes no metabolismo do
etanol (LIEBER, 1980; McCUNE & BROOKS, 1995) (Figura 2).

Em alguns alcoolistas o consumo de etanol leva a uma hepatite severa,
inflamação caracterizada por febre, icterícia e dor abdominal. Porém, a injúria
hepática alcoólica mais avançada é a cirrose. Esta condição é marcadamente
progressiva destruindo o tecido e distorcendo a arquitetura normal do fígado, com
fibrose caracterizada pelo acúmulo dos colágenos tipo I e III, fibronectina e outras
proteoglicanas, principalmente em torno da veia centrolobular e trato portal.
(HARRISON & BURT, 1993).

A esteatose hepática é reversível com a abstinência e a hepatite alcoólica
tanto pode ser fatal como pode ser reversível com a abstinência (BARROS et al.,
1997). Já a cirrose é progressiva e fatal podendo estabilizar com a abstinência
(GORDIS, 1993).

Aproximadamente, 55% dos alcoolistas apresentam evidência de esteatose
hepática, sendo que cerca de 10 a 35% desenvolvem hepatite alcoólica e 10 a 20%
desenvolvem cirrose (REIS & COPLE, 2003). A figura 3 mostra os efeitos tóxicos do
etanol, citados no texto, levando a Doença Hepática Alcoólica.
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FIGURA 3: Efeitos tóxicos do etanol levando a Doença Hepática Alcoólica (DHA)

Os modelos animais de doença hepática alcoólica são difíceis de serem
desenvolvidos e precisam controlar diversos fatores experimentais para promover o
alto consumo de etanol a fim de ser observada a alteração hepática a ser estudada,
como, por exemplo, selecionar a cepa animal geneticamente adequada, a rota de
adminstração da droga, a freqüência do consumo, a quantidade de álcool ingerida e
o estado nutricional (SIMPSON & PETER, 1993). Alguns estudos mostram que o
consumo pesado de 14 a 18 g /Kg de solução de etanol por dia por 4 a 6 semanas é
capaz de promover a esteatose no fígado de ratos ou camundongos detectável por
microscopia eletrônica (PONNAPA & RUBIN, 2000). Keegan et al (1995) mostraram
que o consumo crônico de solução de etanol a 40% v/v por ratos Wistar por 13
semanas promove o aumento do peso relativo do fígado com presença de
esteatose, infiltrado inflamatório mononuclear e necrose de hepatócitos. Porém,
alterações mitocondriais, relacionadas a um leve aumento na peroxidação lipídica,
podem ser observadas em ratos recebendo por dois meses baixas concentrações de
etanol (3% v/v – consumindo 4g/kg de etanol por dia) (PUZZIFERRI et al., 2000)
sugerindo um possível início de um dano maior observado em animais expostos a
altas doses desta substância.

O papel da dieta no desenvolvimento da DHA já foi amplamente debatido.
Algumas correntes afirmam que uma dieta adequada e equilibrada atuaria como
uma “barreira de proteção” contra a instalação da patologia (RAO & LARKIN, 1997).
Porém, na literatura é mais aceita a concepção de que a dieta não previne a
instalação da doença, pois o álcool é um agente hepatotóxico direto independente
da alimentação (LIEBER, 1991ª, 2003). Entretanto, alguns estudos comprovam que
o metabolismo do etanol é influenciado pelo estado nutricional do organismo e o

entendimento da sua farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo, e
eliminação) em indivíduos desnutridos é de extrema relevância para a interpretação
dos mecanismos de interação entre o estado nutricional e os efeitos do etanol.

Alguns estudos têm avaliado a farmacocinética do etanol em modelos
animais de desnutrição. Esses estudos avaliam principalmente o efeito da
desnutrição sobre a ADH, por ser esta enzima o maior fator limitante na oxidação do
etanol nos hepatócitos. O simples jejum de 24 horas já reduz a atividade da ADH
em 33%. Na presença de DPE ou restrição alimentar a atividade da ADH diminui em
48% (LUMENG et al., 1979), principalmente durante o processo de perda de peso,
comum neste modelo de restrição alimentar (VITALE et al., 1954).

Resumidamente (já que as alterações fisiológicas da desnutrição foram
descritas anteriormente no item 2.1), a perda de peso na restrição alimentar é
considerada um dos mais efetivos mecanismos de adaptação à restrição calórica. O
menor peso requer menores quantidades calóricas para a manutenção, e a
adaptação é feita mais ou menos na proporção necessária. Com a perda de peso, o
tamanho do fígado torna-se proporcional ao peso corporal. A diminuição na oxidação
do etanol durante a perda de peso pode estar relacionada à menor concentração
enzimática de ADH por grama de fígado. Experimentos em animais observaram a
estabilização da oxidação do etanol quando a proporção de ADH/g de fígado
apresentou-se adequada (VITALE et al., 1954 e DA-SILVA & McLEAN, 1988). Na
desnutrição protéico-energética, uma vez estabilizada a perda de peso, a eliminação
do etanol é semelhante à de animais bem nutridos (DA-SILVA & Mc LEAN, 1988).

Na desnutrição protéica a resposta é diferente. Há, também, uma
diminuição na síntese de ADH e a eliminação do etanol esta diminuída, mesmo com
(WILSON et al., 1986) ou sem perda de peso (DA-SILVA & McLEAN, 1988). A
atividade do MEOS e, mais especificamente, os níveis do citocromo P-450 estão
diminuídos na desnutrição protéica, porém quando a desnutrição protéica está
associada ao consumo de etanol, suas atividades estão aumentadas (WILSON et
al., 1986). Não foram encontrados dados na literatura relacionando a atividade do
MEOS na DPE.

O consumo de álcool etílico, em si, pode levar ao desenvolvimento de
duas formas de desnutrição, a primária e a secundária, já bem fundamentadas na
literatura disponível. A desnutrição primária pode ser causada por vários
mecanismos: 1) pela sua alta densidade calórica (7,1 Kcal/g), o etanol pode
substituir as calorias da dieta em até 80% em alcoolistas (ADDOLORATO et al.,
1997). Suas calorias vazias não parecem ser aproveitadas para crescimento
corporal, afirmação ainda discutível (ADDOLORATO et al., 1997; AGUIAR et al.,
2004), mas certamente não são acompanhadas de vitaminas e sais minerais
(LIEBER, 1991); 2) por aumentar a liberação do hormônio colecistoquinina (CCK)
que provoca saciedade (SEELEY et al., 1997); 3) pela alteração no trânsito
intestinal, conseqüente da influência do etanol no aumento da secreção de ácido
clorídrico no estômago (TABAKOOF et al., 1979 e LUZ et al., 1996). Já a
desnutrição secundária ocorre pela má-digestão e má-absorção dos nutrientes
causadas por complicações pancreáticas, hepáticas e deficiência enzimática
intestinal conseqüentes do consumo de etanol (ADDOLORATO et al., 1997).
Deficiências específicas podem ser geradas através da indução de enzimas

microssomais como, por exemplo, a enzima que degrada a vitamina A, contribuindo
para a depleção desta vitamina (LIEBER, 1991; LEO & LIEBER, 1999).

Forma-se com isso um ciclo vicioso entre o consumo de etanol e a
desnutrição: a desnutrição alterando a farmacocinética do etanol que por sua vez
pode prolongar a sua permanência no organismo, alterando as funções orgânicas, a
digestão e a absorção de nutrientes, podendo levar a desnutrição.

2.3 FARMACOLOGIA DO ETANOL E NEUROBIOLOGIA DA DEPENDÊNCIA

O etanol é uma droga depressora do Sistema Nervoso Central (SNC).
Anteriormente, por não se conhecer um sítio receptor específico, supunha-se que o
etanol agia fluidificando a membrana celular dos neurônios. Porém, estudos
demonstraram que o etanol tem ampla ação no SNC, por agir em vários sistemas
neurotransmissores, particularmente o sistema do ácido gama-aminobutírico
(GABA), o sistema glutamato, o sistema dopaminérgico, o sistema serotoninérgico e
o sistema opióide (ZALESKI et al., 2004).

Os receptores GABA subdividem-se em GABAA e GABAB e atuam como
depressores do SNC reduzindo a atividade elétrica neuronal. O etanol age
especificamente no subtipo GABAA. O receptor GABA é formado por cinco
subunidades que se unem para delimitar um canal de cloreto. Quando o álcool é
introduzido neste sistema, seu efeito imediato é potencializar a ação do GABA,
aumentando a corrente de Cl- para o interior da célula neuronal, hiperpolarizando a
membrana e ativando seu efeito depressivo. Como os receptores GABA estão

distribuídos pelo cérebro, o álcool provavelmente potencializa a inibição da atividade
neuronal em várias áreas cerebrais (LITTLETON, 1998).

O glutamato é um dos principais neurotransmissores excitatório do SNC.
Sua ativação neuronal ocorre através de diferentes tipos de receptores, entretanto,
um tipo específico é mais sensível aos efeitos do etanol, o receptor N-metil-Daspartato (NMDA). Este receptor delimita um canal de cálcio e quando o glutamato
se combina com o receptor NMDA, abre-se o canal de cálcio (LITTLETON, 1998).
Este mecanismo de abertura dos canais iônicos do receptor NMDA é dependente da
presença de glicina, um aminoácido que atua como co-agonista e tem seu sítio
próprio de ligação. O etanol pode atuar se ligando ao sítio da glicina e inibindo a
função do receptor NMDA (WOODWARD, 1994). Desta forma, o etanol exerce seu
efeito depressor por meio da exarcebação da transmissão inibitória e da inibição da
transmissão excitatória no SNC.

O consumo de etanol também influencia a liberação dos principais
neurotransmissores presentes no SNC: dopamina, serotonina (5-HT), noradrenalina
e peptídeos opiódes.

Esta ampla ação do etanol no SNC irá influenciar no desenvolvimento da
dependência. O comportamento de dependência é entendido como o uso
compulsivo de etanol ou outras drogas de abuso, onde o indivíduo perde o controle
sobre o desejo de consumir a droga e passa a sentir a necessidade de usá-la de
forma excessiva. Há evidências da influência genética ou biológica para esse
transtorno, entretanto, deve se considerar a forte influência ambiental sobre a

manifestação desse comportamento (SAMSON & HARRIS, 1992; KOOB et al.,
2004).

Os efeitos do etanol, bem como de outras drogas de abuso, responsáveis
por contribuir ou modular o comportamento de dependência são chamados de
reforçadores. As propriedades reforçadoras e a neuroadapatação são fatores que
contribuem para o comportamento de dependência (ROBERTS & KOOB, 1997).

Os efeitos reforçadores positivos envolvem estímulos prazerosos ou
recompensadores e os negativos envolvem estímulos desgostosos ou que tendem a
aliviar a dor ou um mal-estar presente, e ambos fazem parte do processo de
aprendizado que envolve a motivação para consumir a droga. Essas propriedades
de reforço, em conjunto com estímulos ambientais, servem como motivadores para o
consumo de etanol e podem incitar o uso continuado da droga evocando lembranças
associadas ao seu uso, por exemplo, lugares onde se tomava a droga podem
despertar estados de euforia similares aos provocados pela droga mesmo em sua
ausência (ROBERTS & KOOB, 1997).

O Sistema de Recompensa (Figura 4) é representado por quatro
estruturas conectadas: córtex medial pré-frontal, núcleo accumbens, hipotálamo
lateral e o tegmento ventral. O principal neurotransmissor relacionado às ações das
drogas de abuso é o Sistema Mesolímbico Dopaminérgico. Este sistema
compreende neurônios dopaminérgicos na área tegmental ventral e suas projeções,
principalmente, para o núcleo accumbens, amígdala e córtex pré-frontal. (HYMAN &
MALENKA, 2001; KELLEY & BERRIDGE, 2002; PIERCE & KUMARESAN, 2005). É

o sistema do bem estar humano fundamental na regulação do humor, da ingestão de
fluidos e alimentos, do comportamento sexual, das emoções, das avaliações
intelectuais e dos processos de memória e aprendizado. As substâncias psicoativas
interferem no sistema límbico, por exemplo, o etanol facilita a liberação de dopamina
no núcleo accumbens ativando o sistema de recompensa. (NIAAA, 2000; PIERCE &
KUMARESANA, 2005; ADDOLORATO et al., 2005). Outros neuromoduladores do
comportamento, como a serotonina, o sistema glutamatérgico do receptor NMDA e
peptídeos opióides (β endorfina) também estão associados com a ativação do centro
de recompensa (ADDOLORATO et al., 2005).

Os peptídeos opióides são classes de neurotransmissores que produzem
efeitos fisiológicos similares à morfina e à heroína, inclusive sobre o controle da dor.
O consumo de etanol afeta a atividade destes peptídeos, aumentando seu efeito de
recompensa. A serotonina está envolvida na regulação do humor, sono, temperatura
corporal, apetite e várias outras funções fisiológicas. A relação entre etanol e
receptores 5-HT3 tem sido demonstrada em estudos focando a teoria que baixos
níveis de 5HT no cérebro pode ser fator de risco para o alcoolismo (ZALESKI et al.,
2004)

Quanto à importância da neuroadapatação no desenvolvimento da
dependência, resumidamente, o cérebro está em equilíbrio antes da exposição ao
etanol. O consumo agudo da substância altera este equilíbrio neuroquímico. Se a
exposição à droga é contínua, o cérebro institui uma neuroadaptação para balancear
o efeito do etanol, restaurando o equilíbrio. Assim, o cérebro desenvolve uma
tolerância à droga, manifestada pela redução dos seus efeitos após o uso

continuado.

Essa

tolerância

pode

ser

farmacocinética,

farmacodinâmica e

comportamental. A tolerância fisiológica envolve mecanismos compensatórios para
manter o equilíbrio, como por exemplo, o aumento de determinadas enzimas que
metabolizam o etanol permitindo que a droga seja eliminada mais rapidamente
(tolerância farmacocinética) e o aumento ou diminuição de determinadas moléculas
receptoras que são alvos para as drogas servindo assim como um mecanismo de
modulação dos efeitos que as drogas produzem ao interagirem com tais alvos
(tolerância farmacodinâmica). A tolerância comportamental constitui-se em um
processo de aprendizado que o indivíduo desenvolve na presença da droga,
podendo ser adquirida após poucas exposições ao etanol e não necessita de um
período de abstinência para ser extinta (VOGEL-SPROTT, 1997)

Quando a exposição ao álcool cessa, há uma nova neuroadaptação. O
desequilíbrio causa um efeito funcional no cérebro caracterizando a síndrome de
abstinência, manifestada por uma série de sintomas físicos e psíquicos (opostos aos
causados sob o efeito da droga) que parecem contribuir para a formação do desejo
compulsivo pela droga e conseqüentemente para as recaídas (LITTLETON, 1998).

Assim, como o etanol facilita a inibição GABAérgica, espera-se que o
número destes receptores diminuam com a exposição contínua de etanol.
Entretanto, o número de receptores GABAA parece não estar alterado neste caso
(SANSOM & HARRIS, 1992), havendo uma modulação destes receptores com o
consumo de etanol (DAVIES, 2003). A síndrome de abstinência está mais
diretamente relacionada a neuroadaptação do receptor NMDA. Em resposta à
contínua presença de etanol neste receptor (antagonizando a ligação do glutamato),

mecanismos compensatórios, na tentativa de superar esta inibição, aumentam a
síntese destes receptores. Quando o consumo de etanol cessa abruptamente, o
número destes receptores permanece elevado. Há uma exacerbação da ação do
glutamato sobre os receptores NMDA levando a um aumento da neurotransmissão
excitatória,

causando

a

hiperexcitabilidade

característica

desta

síndrome

(LITTLETON, 1998).

Os sinais e sintomas da abstinência normalmente aparecem após algum
tempo da retirada da droga. Insônia, náuseas, tremores e ansiedade podem iniciar
até 6 horas após a queda dos níveis de álcool vistos na intoxicação. O delirium
tremens (DT), a mais severa manifestação de abstinência, desenvolve-se 1 a 4 dias
após a abstinência aguda do etanol e se caracteriza por sintomas de taquicardia,
aumento da pressão arterial, febre, agitação e desorientação (BECKER, 2000). Há
uma ampla variedade em relação ao desenvolvimento dos sinais e sintomas de
abstinência, relacionada a fatores individuais como duração e padrão do consumo
de etanol, uso simultâneo com outras drogas, patologias coexistentes e estado
nutricional (SATZ, 1998).

Experimentos com animais têm sido úteis na investigação dos fatores
intrínsecos e extrínsecos que influenciam o risco e a severidade da abstinência
alcoólica. Dentre os fatores intrínsecos, os estudos confirmaram a influência da
predisposição genética, da diferença sexual e da idade na neuroplasticidade
cerebral (capacidade de adaptação) após exposição crônica ao etanol. Como
exemplo, no experimento de Hutchins et al. (1981) camundongos fêmeas tiveram
menos abstinência apesar de consumirem maiores quantidades de etanol (em g/Kg

de peso) do que camundongos machos. Os fatores ambientais tem sido estudados
através da modulação da dose, duração e padrão de exposição à solução de etanol
(BECKER, 2000).

A restrição alimentar, como um fator ambiental, pode induzir distúrbios
funcionais

envolvendo

diferentes

neurotransmissores

importantes

para

a

manutenção da homeostase, tanto fisiológica quanto comportamental. Córdoba et al.
(1992) observaram que o consumo crônico de etanol não altera o receptor GABAA,
porém, em animais recebendo ração restrita em proteína (8% caseína) há um
aumento significativo na densidade deste receptor.

Resumindo,

as

drogas

seriam

usadas

inicialmente

por

curiosidade,

determinada pelo grupo social a que o indivíduo pertence, pelas expectativas
positivas quanto aos seus efeitos, pela necessidade inerente do ser humano em
buscar experiências que o levem para longe de si mesmo. O prazer que provocam
ou o alívio de tensões internas as fará perigosas para que este uso se torne
prioritário na vida do indivíduo, levando à dependência e, com o tempo, ao alívio do
desconforto que sua falta provoca, ou seja, ao alívio da dependência física,
contribuindo para a perpetuação do uso (DA-SILVA, 2005). Fenômenos mais
duradouros, como alterações gênicas e a memória de reforço, positivo (prazer) ou
negativo (desprazer), poderão determinar a recaída ou fissura a longo prazo (SELF,
2005).

FIGURA 4: O Circuito de Recompensa Cerebral
Áreas cerebrais relacionadas à coordenação motora, visão e, principalmente, memória, julgamento
crítico e comportamento emocional estão intimamente relacionadas ao circuito de recompensa
cerebral
Fonte:National Institute on Drug Abuse http://www.nida.nih.gov/pubs/teaching/largegifs/slide-9.gif
acesso em 15/08/2005.

2.4 MODELOS ANIMAIS DE DEPENDÊNCIA

Modelos animais permitem a realização de procedimentos experimentais
que não seriam éticos em humanos. Em estudos utilizando substâncias psicoativas,
estes modelos tornam-se de grande utilidade, pois estas substâncias apresentam o
risco da dependência além de poder causar acidentes, problemas médicos e
psicológicos no sujeito experimental. Também existem razões conceituais para o
uso de modelos animais: embora células e tecidos possam ser usados para estudos
bioquímicos e de biologia molecular, não há como relacionar os resultados desses
estudos com comportamentos particulares presente em organismos in vivo
(SCHEIT, 2004).
A validação do modelo experimental de dependência baseia-se em
critérios utilizados para o diagnóstico de dependência química em humanos, como
os propostos pela Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 40 (DSMIV): efeito diminuído com o uso continuado da mesma quantidade da droga
(tolerância); síndrome de abstinência ou uso de outra substância para evitar ou
aliviar os sintomas de abstinência; desejo persistente ou insucessos na tentativa de
parar o uso; uso por longos períodos ou grandes quantidades; aumento de tempo
gasto para obter, usar ou recuperar-se dos efeitos da droga; atividades sociais,
ocupacionais ou recreacionais são evitadas ou reduzidas em função do uso da

droga; uso continuado apesar do conhecimento de que a droga causa ou exacerba
um prejuízo em sua saúde (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994).

Em estudos com animais, o etanol pode ser administrado de três
maneiras (BECKER, 2000):
- administração forçada: a administração de etanol é imposta e controlada pelo
investigador. O etanol é administrado por injeção intraperitoneal, por exposição
contínua ao vapor de etanol, diretamente no estômago por sonda ou como única
fonte líquida disponível;
- como parte da dieta: neste caso o etanol faz parte de uma dieta líquida fornecida
como única fonte de líquido e alimento ao animal. O investigador controla a duração
da exposição, mas a dose e o padrão de consumo são determinados pelo animal;
- consumo voluntário de etanol: neste modelo costuma-se utilizar animais
geneticamente predispostos a consumir altas quantidades de etanol.

Assim, dependendo do objetivo do estudo, a forma de administração da
solução de etanol será escolhida pelo pesquisador. Por exemplo, para o estudo da
dependência é necessário utilizar o modelo animal com a administração de etanol
voluntária por um longo período (alguns

meses até um ano), uma vez que, a

administração forçada pode levar a tolerância, intoxicação, mas não ao efeito de
compulsão ao consumo de etanol, além de ser aversivo prejudicando o consumo da
droga (SPANAGEL, 2003).

Na literatura,

há várias descrições de modelos experimentais

(SPANAGEL & HÖLTER, 1999; CUNNINGHAM et al., 2000; TABAKOFF &

HOFFMAN, 2000; SPANAGEL, 2003) em que o animal é exposto a um paradigma
de escolha, geralmente entre soluções etílicas (em várias concentrações) e água,
utilizando metodologias variadas porém com o objetivo comum de avaliar as
propriedades reforçadoras do etanol que interferem na motivação para o consumo
da droga.

Dentre algumas metodologias usadas temos, por exemplo, as que
adicionam aditivos gustativos (sacarina ou sucarose) tornando o sabor das soluções
mais agradável; as que determinam limites de acesso à droga fazendo com que os
animais a consumam em grande quantidade e em curto espaço de tempo ou, o
contrário, permitindo aos animais longos períodos de acesso podendo espaçar uma
“tomada” e outra conforme sua necessidade, e as que expõem o animal
primeiramente a baixas concentrações da droga que aumentam gradativamente
após um período de adaptação.

No modelo de auto-administração por livre-escolha, os animais podem
escolher entre água e soluções da droga em diferentes concentrações em suas
gaiolas-casas traçando, assim, seu comportamento de procura pela droga. Esse
modelo se assemelha mais ao que ocorre com o humano e permite caracterizar as
vias neuroquímicas e moleculares que podem contribuir para o uso de etanol
(TABAKOFF & HOFFMAN, 2000). ). Inicialmente, o comportamento de ingestão de
álcool é exploratório e durante esse período, denominado fase de aquisição,
observam-se dias de alto consumo intercalados com dias de quase abstinência.
Nessa fase, os ratos experimentam os efeitos psicotrópicos do álcool e ajustam seu
comportamento de ingestão). Inicialmente, o comportamento de ingestão de álcool

é exploratório e durante esse período, denominado fase de aquisição, observam-se
dias de alto consumo intercalados com dias de quase abstinência. Nessa fase, os
ratos

experimentam

os

efeitos

psicotrópicos

do

álcool

e

ajustam

seu

comportamento de ingestão. Alguns autores utilizam, no modelo de livre escolha,
com várias concentrações de etanol, como por exemplo, soluções de etanol a 5%,
10% e 20% v/v além da água (WOLFFGRAM & HEYNE, 2000), alegando que cada
rato tende a preferir uma certa concentração. Oferecer uma escolha binária de água
e uma única concentração de etanol a 5% v/v pode levar a resultados enganadores,
principalmente porque ratos tendem a preferir solução de etanol até 6% v/v devido
ao seu sabor adocicado (SPANAGEL, 2000).

Após o período prolongado de livre acesso à droga segue uma fase de
privação (abstinência), onde os animais permanecem abstinentes por alguns dias
ou até semanas. Em seguida, todas as soluções contendo a droga são então
novamente oferecidas (reapresentações). Este procedimento é repetido várias
vezes num período, geralmente, de um ano (SPANAGEL & HÖLTER, 2000;
SPANAGEL, 2000). A reapresentação das soluções da droga leva a um aumento
temporário no seu consumo, sendo

chamado de efeito da privação da droga.

Ocorre ainda uma alteração no ciclo diário normal dos animais, que passam a
ingerir a droga durante a fase clara do dia, na qual os animais costumam
permanecer mais inativos. O comportamento aditivo, definido por uma perda do
controle sobre a ingestão de álcool, pode ser testado através da adulteração do
sabor da solução de etanol com quinina (0,1 g/l), produzindo um sabor amargo
aversivo. Esta adulteração das soluções de álcool reduz substancialmente o
consumo nos animais não-adictos. Já os animais adictos, reduzem pouco a

ingestão

de

álcool,

mantendo

seu

consumo

e

preferência

pelo

etanol

significativamente maiores do que os dos animais controles(SPANAGEL &
HÖLTER, 1999; SPANAGEL, 2000; MORMEDE et al., 2004).

Na seqüência, cada rato desenvolve seu padrão individual de consumo
que permanece estável durante vários meses (WOLFFGRAMM, 1990). Esta fase é
chamada de fase de consumo controlado. Após seis meses de acesso contínuo ao
álcool, os ratos gradualmente modificam seu padrão, com alguns aumentando o seu
consumo nos meses subseqüentes (fase de aumento da demanda). Os animais,
então, são submetidos a um longo período de abstinência de nove meses. Após
esse período, eles novamente têm acesso às soluções de álcool. Alguns ratos
exibem alto consumo e preferência pelo álcool nesse período de reapresentação.

Entretanto, modelos de dependência de curta duração também
mostram um aumento do consumo de etanol após período de abstinência e
identifica animais dependentes. Mormede et al. (2004) propuseram um modelo mais
curto e com escolha binária de uma solução de etanol (concentração acima de 5%
v/v) e água. Ratas e ratos adultos (3 meses de idade) receberam, por livre-escolha,
soluções de etanol a 10% v/v e água por 14 dias. Após este período, fez-se a
abstinência com água por apenas cinco dias. Esta seqüência de apresentação da
solução seguida de abstinência foi repetida três vezes, com a última fase de
adulteração da solução com quinina a 0,1g/l. Ribeiro (2004) também observou, em
um modelo de dependência por livre escolha durante 19 semanas, camundongos
consumindo pesadamente etanol e que persistiram o consumo após a adulteração
da solução. Nosso estudo, por trabalharmos com a variável desnutrição, adaptou os

dois modelos simplificados, uma vez que modelos a longo prazo são difíceis de
conduzir com animais recebendo ração restrita e não foram encontrados, na
literatura, modelos animais de dependência na vigência da desnutrição.

2.5 DESENVOLVIMENTO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA

A observação de que a maioria dos dependentes químicos iniciou o uso
de substância psicoativa na adolescência e, por exemplo, no caso do álcool, essa
dependência de início precoce pode ser mais grave (SPEAR, 2000), leva à questão
de conhecer quais mecanismos estariam envolvidos nesse fenômeno.

A questão do desenvolvimento do SNC sob o foco da dependência
química foi revista por Da-Silva (2005). Desta revisão, é importante observar alguns
conceitos fundamentais que serão descritos nos próximos parágrafos.
O cérebro se desenvolve durante toda a gestação e continua a se
desenvolver nos primeiros anos de vida até a adolescência, onde estruturas estão
se formando e amadurecendo, estando, portanto, mais sensíveis a agressores
(SMART, 1990). O desenvolvimento estaria completo no cérebro adulto, embora a
maioria das áreas cerebrais estejam definitivamente formadas, o desenvolvimento
nunca termina em algumas delas. O hipocampo, estrutura intimamente relacionada
com os processos de aprendizado e memória, é a que melhor se conhece nesse
sentido (DONATI & RASENICK, 2003).

A síntese neuronal máxima ocorre por volta da 18a semana de gestação.
Após serem gerados, os neurônios jovens, neuroblastos, ainda passam por um

complexo e preciso processo de migração até a região onde irão atuar, sendo
auxiliados pelas células da glia (DICKERSON & McGURK, 1982). A glia é formada
por células que apóiam, nutrem, guiam os neurônios, e os revestem, nas bainhas de
mielina, para tornar a comunicação entre eles mais rápida. A glia será formada com
grande velocidade por ocasião do nascimento. O desenvolvimento continua com
mielinização e proliferação de conexões sinápticas. Ao aumentar o número de
sinapses aumenta a eficácia das redes de neurônios, enriquecendo suas
comunicações. Assim, ao chegar ao local a que foram destinados, após a complexa
migração, o neuroblasto começa a apresentar prolongamentos, que se tornarão
axônios e dendritos, fazendo conexões com outros neurônios (DICKERSON &
McGURK, 1982). Se essas conexões não ocorrerem de forma apropriada, a criança
poderá apresentar retardo mental com encéfalo aparentemente normal. É
interessante que o desenvolvimento sináptico normal, incluindo a maturação dos
espinhos dendríticos, dependa muito do ambiente durante o período neonatal e o
início da infância. Um ambiente desfavorável durante esse período crítico poderá
levar a profundas mudanças nas conexões do encéfalo. Por outro lado, as
conexões sinápticas são fortemente sensíveis ao meio também de forma positiva,
podendo ser favorecidas se a criança é submetida a um ambiente estimulador
(MONCKEBERG, 1985; DA-SILVA, 2005).

Na adolescência, ocorrerá um delicado processo de refinamento celular.
Em larga escala, haverá uma redução programada do número de neurônios e
sinapses, resultando em conexões mais específicas e amadurecidas. Igualmente
nessa época, ocorrerá a mielinização de regiões corticais relacionadas à
competência lingüística. Pode-se dizer então, que o ser humano atingirá, nessa

época, o auge da sua potencialidade que o diferencia enquanto espécie. Agredir
essa etapa do desenvolvimento pode resultar em diminuição desse potencial, sendo
incerto se a alteração será permanente ou não (DA-SILVA, 2005).

Portanto, o desenvolvimento não segue o mesmo ritmo em todas as
regiões e, por exemplo, algumas estruturas, como os gânglios da base estão
diminuindo enquanto outras, como a amígdala e o hipocampo, relacionadas à
emoção e a memória (Tabela 1), bem como, a região pré-frontal, sofrem aumento
em volume com a idade (DURSTON et al., 2001). Alterações nessas regiões são
particularmente importantes quando estamos preocupados com o consumo de
drogas pelos adolescentes, pois o córtex pré-frontal, como foi descrito
anteriormente, faz parte dos circuitos motivacionais, inclusive do circuito de
recompensa, que é reforçado pelas drogas psicoativas e por comportamentos
reforçadores (DA-SILVA, 2005).

Os efeitos da desnutrição no período de maior desenvolvimento cerebral
tem sido estudados tanto em humanos quanto em animais (ALMEIDA et al., 1996;
CAMBRAIA et al., 1997; MOURA et al., 2002). Em ratos, este período corresponde
às primeiras três semanas de vida pós-natal, compreendendo o período de lactação
(21 dias), quando há um rápido crescimento e desenvolvimento animal. Este
período pós-natal em ratos é análogo ao terceiro trimestre de gestação em
humanos (MIDDLETON, 1985; TRAN et al., 2000). A restrição nutricional imposta
por uma variedade de métodos, como por exemplo, separação maternal, aumento
do número de filhotes, ou limitação na oferta de ração às ratas-mães durante este
período, pode causar deficiência nutricional nos filhotes e seus efeitos no SNC irá

depender da duração e severidade da desnutrição (ROYLAND et al., 1992;
BOXWELL et al., 1995; ROCHA-DE-MELO & GUEDES, 1997).

Entretanto, na

literatura não foram encontrados estudos relacionando a influência da desnutrição
durante a lactação no uso de álcool após o desmame, ou seja, nos períodos
correspondentes à adolescência e a fase adulta.

No rato, a adolescência é definida pela idade em torno da maturação
sexual

(abertura

vaginal

ou

descida

dos

testículos),

correspondendo

a

aproximadamente 28 a 42 dias de vida pós-natal. Este período também é
caracterizado por alterações na organização comportamental e neurobiológica
observadas em muitas espécies durante adolescência (SPEAR, 2000). O consumo
precoce de etanol pode ser um forte precursor da dependência futura. Em outras
palavras, quanto mais cedo o indivíduo consome o álcool (além das influências
ambientais e genéticas), maior a probabilidade de se tornar dependente desta
substância (MAGGS & SCHULENBERG, 2004/2005; SPEAR, 2000). Modelos
animais podem ajudar a determinar se há ou não relação causal entre a exposição
precoce e problemas tardios com o álcool e ajudam a tentar revelar os possíveis
mecanismos desta associação. Em ratos adolescentes, por exemplo, a exposição a
situações estressantes aumentam a produção de corticosterona contribuindo,
assim, para as propriedades reforçadoras do álcool, aumentando seu consumo
(SPEAR, 2000a). Ho et al(1989) observaram que camundongos adolescentes que
consumiram álcool durante o período da adolescência foram sensibilizados e
aumentaram seu consumo quando adultos. Já Slawecki & Betancourt (2002)
observaram, em ratos, que a exposição forçada de vapores de etanol na
adolescência não alterou a auto-administração de etanol quando adultos. Porém,

estes modelos animais possuem suas limitações já que a organização social dos
ratos é mais simples e o tempo de duração da adolescência é mais breve do que a
humana e a dos primatas (SPEAR, 2000).

O cérebro é um órgão que pode ser agredido por agentes psicotrópicos e
será sempre sensível ao ambiente com o qual interage. A exposição crônica do
cérebro adulto a drogas como, por exemplo, o etanol resulta em degeneração e
morte celular. Essa mesma situação se agrava na adolescência pois as alterações
igualmente presentes nos adultos, se somam à maior vulnerabilidade dos sistemas
em formação característica deste período.

2.5.1 A REAÇÃO AO AMBIENTE: A

INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NA DEPENDÊNCIA

A via límbica é fortemente sensível ao que ocorre no ambiente reagindo
intensamente às situações. Uma situação típica que envolve a tomada de decisão e
a emissão de um comportamento é quando o organismo se defronta com um
estressor, ou seja, um evento capaz de desencadear uma reposta de estresse.
Embora inicialmente

estresse tenha sido associado a estímulo adverso, um

conceito mais atual define estresse como uma reação psicofisiológica complexa que
tem em sua gênese a necessidade do organismo responder a algo que ameace seu
equilíbrio. Fortemente envolvidas nas respostas aos estressores estão as
interpretações que o indivíduo dá ao que está ocorrendo, ou seja, a cognição sobre
a mudança (ALMEIDA, 2003).

A via límbica é formada por estruturas interligadas sinápticamente como a
amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal (Figura 4). A amígdala tem uma

função muito importante: recebe e integra informações de todos os sistemas
sensoriais. Lesões da amígdala reduzem a emocionalidade, resultam em diminuição
da capacidade de reconhecer o medo. É a amígdala que confere conteúdo
emocional às memórias. As memórias são ativadas pelos agentes estressores e
fortemente influenciadas pelos aspectos cognitivos e emocionais. O estressor pode
não representar uma ameaça imediata, mas ser considerado uma ameaça por
comparação com experiências passadas, mostrando que a ameaça virá no futuro. A
partir também da amígdala, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) pode ser
ativado, e com isso substâncias como a adrenalina serão secretadas pela glândula
adrenal, resultando nas respostas periféricas do organismo ao estresse
(palpitações, palidez, etc) (DA-SILVA, 2005). Tanto o consumo crônico de etanol
quanto a sua abstinência aumentam a liberação de corticosteróides, podendo
alterar o balanço energético, o estado mental, a integridade estrutural óssea e
muscular e a imunidade. Indivíduos abstinentes também exibem uma diminuição na
habilidade do eixo HHA responder ao estresse, prejudicando, potencialmente, a
reação corporal ao estressor e favorecendo a recaída (ADINOFF et al., 1998).

Receptores cerebrais para corticosteroides (liberados no estresse) foram
descobertos no hipocampo e no córtex pré-frontal, estruturas relacionadas com a cognição e o
afeto. Com isso, começa-se a entender a participação significativa dos hormônios do estresse
em funções como memória e aprendizado. Memória e aprendizado são fenômenos
relacionados ao desenvolvimento da dependência química. Uma importante interpretação do
que ocorre na dependência de substâncias é que se trata de um comportamento superaprendido, reforçado a cada vez que o indivíduo o realiza (MARLATT et al.,1993).

Essas descobertas mostram a importância da vulnerabilidade durante o
desenvolvimento,

quando

se

sabe

que

o

estresse

pré-natal

impacta

o

desenvolvimento de todos os componentes cerebrais, incluindo o eixo HHA fetal em
formação. Exemplos de estresse pré-natal podem ser as síndromes de abstinência
experimentadas por uma mãe dependente de drogas, a possibilidade ou exposição
de fato à violência, fome, pobreza e abandono. Acredita-se que os efeitos do
estresse pré-natal possam perdurar durante toda a vida do indivíduo. Em animais
de laboratório, o que se observa como seqüela é o aumento da sensibilidade ao
estresse na vida adulta.

É possível que muitos dependentes químicos estejam

utilizando a droga como enfrentamento ao estresse, tendo que aprender novas
formas de enfrentamento durante seu tratamento para deixar de usá-las. Estudos
experimentais atuais indagam qual seria o efeito exato do estresse gestacional na
transmissão dopaminérgica (TEIXEIRA, 2003).
Tabela 1: Funções de algumas regiões cerebrais
Região Cerebral
Amígdala

Funções*
Emoção e memória

Núcleo caudado

Controle de movimentos voluntários

Córtex Frontal

Planejamento e decisão

Hipocampo

Aprendizado e memória

Hipotálamo

Coordenação hormonal e aspectos
comportamentais,
incluindo
comportamento de comer e beber

Sistema Límbico

Aprendizado, memória e emoção. Atua
como um link entre funções cognitivas
mais complexas e respostas emocionais
mais primitivas. Inclui a amígdala,
hipocampo, septo e hipotálamo

Núcleo accumbens

Reforço de comportamento e atenção

Área Tegmental Ventral

Reforço de comportamento

* Muitas funções são controladas pela interação de numerosas regiões cerebrais

Fonte: GIANOULAKIS, C. Alcohol-seeking behavior: the roles of the hypothalamic-pituitaryadrenal axis and the endogenous opioid system. Alcohol Health & Research World, v 22, n
3, p 202-210, 1998.

Assim, partindo dos pressupostos apresentados, formulou-se as
seguintes hipóteses:
Æ O etanol, quando consumido cronicamente em baixas concentrações, é tóxico
em organismos desnutridos apesar dos aparentes efeitos benéficos sobre o peso
corporal e parâmetros bioquímicos;
Æ A presença da desnutrição protéico-energética, principalmente durante período
de desenvolvimento cerebral, promove o alto consumo de etanol podendo seu efeito
perdurar por longos períodos, favorecendo o desenvolvimento do alcoolismo.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
- Avaliar a toxicidade do consumo crônico de baixas doses de etanol (5% v/v) em
animais adultos recebendo ração ad libitum (eutróficos) e restrita (desnutridos –
desnutrição protéico-energética);

- Verificar se a presença de desnutrição protéico-energética (DPE) durante período
crítico do desenvolvimento cerebral (lactação) aumenta o consumo de solução de
etanol.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar o grau de intoxicação dos animais eutróficos e desnutridos após
consumo crônico de solução de etanol a 5% v/v;

-

Analisar

o

comprometimento

hepático,

através

de

técnica

de

análise

histopatológica e histomorfométrica, dos animais eutróficos e desnutridos após o
consumo crônico de soluções de etanol a 5% v/v;

- Analisar os parâmetros bioquímicos de hemoglobina, hematócrito, proteínas totais
e albumina após o consumo crônico de soluções de etanol a 5% v/v;

- Quantificar a alcoolemia correspondente ao consumo de etanol a 5% v/v nos
animais eutróficos e desnutridos;

- Observar a predisposição ao desenvolvimento de alcoolismo dos animais adultos
eutróficos e desnutridos;

- Verificar se a liberação da ração para o animal que sofreu desnutrição na lactação
interfere com o consumo de etanol.

EXPERIMENTO 1

Toxicidade do consumo crônico de baixas doses de etanol
(5% v/v) em animais eutróficos e desnutridos

4 MATERIAL E MÉTODOS
Experimento 1: Toxicidade do consumo crônico de baixas doses de
etanol (5% v/v) em animais eutróficos e desnutridos

No primeiro experimento desta tese, foram utilizadas ratas adultas para
avaliar a toxicidade do consumo crônico de baixas doses de etanol (5% v/v) na

presença de desnutrição através da alcoolemia, da avaliação histopatológica e
histomorfométrica hepática, da quantificação dos parâmetros bioquímicos e da
avaliação da intoxicação. Neste experimento, foram utilizadas ratas adultas pois,
para observar a toxicidade orgânica, é necessário o consumo crônico da
substância. Com isso, a solução de etanol a 5% v/v foi administrada por dois
meses. Este tempo, extrapolando para os humanos, equivale a oito anos de
consumo crônico de bebida alcoólica (MIDDLETON, 1985).

4.1

ANIMAIS
Foram utilizadas vinte ratas adultas jovens (2 meses) da linhagem Wistar

(Rattus novergicus) provenientes da colônia do Biotério do Núcleo de Ciências
Comportamentais e do Desenvolvimento do Instituto Biomédico da Universidade
Federal Fluminense. As ratas foram mantidas em gaiolas individuais de polietileno
(41x 34x 16 cm) com grade de aço inoxidável a uma temperatura média de 220 C e
expostas a 12 horas de ciclo claro-escuro (iniciando às 7:00h).

A rotina dos

experimentos (pesagem da ração e quantificação do consumo das soluções) foi
realizada diariamente pela manhã e a pesagem das ratas

e a avaliação da

intoxicação, semanalmente.

O experimento foi realizado com fêmeas da linhagem Wistar por terem
boa aceitação da solução de etanol na concentração estudada (5% v/v), além de

apresentarem maior resposta à toxicidade do etanol (GOODWIN et al., 2000;
MORMEDE et al., 2004).
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense (n 173/05 - Anexo)

4.2

MATERIAL

a) Pesagem: balança eletrônica digital (Marte

®

) com precisão de 0,01g para

pesagem dos animais e da ração ofertada.
b) Ração: ração NUVILAB CR1 (NUVITAL®), composição:
Composição básica: carbonato de cálcio, farelo de soja, farelo de trigo, fosfato
bicálcico, cloreto de sódio, premix mineral vitamínico e aminoácido
Calorias 2892 Kcal/Kg
Umidade (máx) 12,5%
Proteína bruta (mín) 22%
Extrato etéreo 4%
Material mineral (máx) 10%
Matéria Fibrosa (máx) 8%
Cálcio (máx) 1,4%
Fósforo (mín) 0,8%
Suplemento/ Kg não menos que:
Vitaminas: vitamina A 12000UI; vitamina D3 1800UI; vitamina E 30 mg; K3 3 mg;
B1 5 mg; B6 7 mg; B2 6 mg B12 20 mcg Niacina 60 mg ácido pantotênico 20
mg; ácido fólico 1 mg; Biotina 0,05 mg; colina; 600 mg
Minerais: ferro 50 mg; zinco 60 mg; cobre 10 mg; iodo 2 mg; manganês 60 mg;
selênio 0,05 mg; cobalto 1,50 mg
Aminoácidos: DL-metionina 300 mg; lisina 100 mg
Aditivos: antioxidante 100 mg

c) Líquidos: O grupo água (A) recebeu 200mL de água em garrafa de vidro com
bico de aço inox e capacidade de 350mL. O consumo foi registrado a cada 48
horas.
O grupo etanol (5%) recebeu solução de 100 mL de etanol (VETEC® 95%
P.A) 2 diluído em água na concentração de 5% v/v (5 mL de etanol + 95 mL de água)
por dois meses. A solução foi acondicionada em garrafas de polietileno com bico
de aço inox e capacidade de 250 mL. Para assegurar o volume consumido da
solução, algumas garrafas foram fechadas com bicos de inox com uma bolinha, a
fim de evitar possíveis desperdícios e evaporação confirmando o volume consumido
das garrafas que não tinham as bolinhas. O consumo também foi registrado 48
horas após oferta quando a solução foi trocada.

4.3 PROCEDIMENTO
As vinte ratas adultas pesando em média 220 gramas, foram divididas
aleatoriamente entre os seguintes grupos:
Æ (n= 5) Eutrófico água (EA): recebendo ração e água ad libitum;
Æ (n= 5) Desnutrido água (DA): recebendo ração restrita a 50% e água ad
libitum;
Æ (n= 5)Eutrófico etanol 5% v/v (E5%): recebendo ração ad libitum e solução
de etanol a 5%v/v como única fonte líquida;
Æ (n= 5)Desnutrido etanol 5% v/v (D5%): recebendo ração restrita a 50% e
solução de etanol a 5% v/v como única fonte líquida;

Nas primeiras três semanas, todos os grupos receberam água como
única fonte líquida e os animais desnutridos foram submetidos à restrição de ração
2
Para corrigir o volume da solução, considerando a utilização do álcool VETEC 95% P.A, seria necessário o volume de 5,3
mL. Como a diferença é de 0,3 mL, considerou-se o volume aproximado de 5 mL para a solução de etanol a 5% v/v.

a 50% do consumo do bruto de ração do grupo controle, até atingirem 20% de
perda de peso corporal caracterizando a presença de desnutrição protéicoenergética (DPE) (STIGLICK & WOODWORTH, 1984; KOUTSOUKOS et al., 1994).
Somente após atingir esta perda de peso, o tratamento com solução de etanol foi
iniciado nos grupos E5% e D5% durante dois meses (oito semanas). Esta
exposição por dois meses equivale a 6 anos de exposição crônica ao álcool em
humanos.

4.3.1. INTOXICAÇÃO
Todas as ratas foram avaliadas, semanalmente, quanto a presença de
sintomas de intoxicação seguindo a escala proposta por Majchrowicz (1975). Antes
da pesagem, as ratas foram observadas em gaiolas individuais por 30 segundos e
receberam a pontuação correspondente: 0- normalidade; 1- hipoatividade, ataxia
moderada; 2- Ataxia, abdomen elevado; 3- Ataxia, abdomen não elevado, prejuízo
no reflexo postural; 4- Perda do reflexo de correção postural, manutenção do reflexo
palpebral; 5- Perda do reflexo de correção postural, perda do reflexo palpebral.

4.3.2 ALCOOLEMIA
Um grupo independente de dez ratas da mesma procedência,
linhagem,

idade, margem de peso e sob as mesmas condições experimentais

foram utilizadas para a medida da alcoolemia. Destas ratas, cinco receberam ração
restrita a 50% e cinco receberam ração ad libitum e consumiram a solução de
etanol a 5% v/v como única fonte líquida por uma semana, já que o consumo de
solução de etanol durante este período (mL) foi similar ao consumo de etanol da
primeira e última semanas (oitava semana) dos grupos experimentais (E5% e

D5%). A alcoolemia foi realizada em grupos independentes para não interferir na
dosagem dos parâmetros bioquímicos e evitar manipulação que pudesse interferir
na avaliação dos sintomas de intoxicação dos grupos experimentais (E5% e D5%).

Após consumirem solução de etanol a 5% v/v por uma semana, as ratas
foram imobilizadas e 10 μl de sangue foram coletados através de um corte feito com
bisturi na cauda do animal para a quantificação da alcoolemia pela técnica de head
space (DA-SILVA & McLEAN, 1988). Os 10 μl de sangue foram acondicionados em
um frasco (1,9 mL) juntamente com 10 μl de propanol a 100 mg% (controle interno
padrão) (DA-SILVA et al., 1996) que em seguida foi lacrado. Após 60 minutos de
banho-maria a 38 ± 10C, 500 μl do ar presente em cada frasco foi injetado com
uma seringa própria (SGE, Austrália) no cromatógrafo a gás (Hewlett-Packard 5890)
conectado a um integrador (C-R 1B Shimadzu). As proporções das áreas (picos)
derivadas do etanol e do padrão interno foram comparadas com curvas padrão de
soluções de etanol a 40, 20, 10, 5 e 2,5 mg% (preparadas com etanol absoluto PA
Merck ® + salina 0,9%). O limite de detecção foi 2,5 mg%.

Condições gerais da análise cromatográfica
Fluxo de nitrogênio: 30 ml/ min
Fluxo de hidrogênio: 60 ml/ min
Fluxo de ar sintético: 220 ml/ min
Range: 5
Temperatura do forno: 800 C
Temperatura do injetor: 1000 C
Temperatura do detector: 1500 C

4.3.3 BIOQUÍMICA SANGUÍNEA

Para a determinação dos índices bioquímicos foram utilizados kits
BIOCLIN®. Os animais foram anestesiados com éter (Brzóska et al., 2003; Aguiar et
al., 2006) para coleta de sangue por punção cardíaca utilizando seringa Plasticalp®
(10 mL) e agulhas hipodérmicas. Aproximadamente, 2 mL de sangue foram
imediatamente adicionados em tubos com anticoagulante EDTA (para análise de
hematócrito, hemoglobina) e sem anticoagulante EDTA (para análise de albumina e
proteínas totais).

4.3.3.1

DOSAGEM DE HEMATÓCRITO
Determinou-se

o

hematócrito

por

microhematócrito

utilizando-se

centrifugador Excelsa 2 modelo 205 N, marca FANEM LTDA, realizando a leitura
num cartão de hematócritos, marca FANEM. Os resultados foram dados em % de
volume de células (0-100%).
4.3.3.2 PROTEÍNAS TOTAIS
A reação do biureto foi utilizada para determinação de proteínas totais.
Em presença de íons Cu

++

em meio alcalino (reativo do biureto) as ligações

peptídicas das proteínas dão origem a um complexo de cor violeta que é
proporcional ao teor de proteínas.

A absorbância das amostras foi lida no espectofotômetro marca Spec
20MV em 545 nm.
Proteínas totais (g/dl) = Absorbância da amostra x 4
Absorbância do padrão
Concentração do padrao: 4g/dL

4.3.3.3 ALBUMINA
A determinação da albumina se baseou no método da capacidade de
ligação com o corante verde de bromocresol (VBC). Em presença da albumina, o
VBC forma um complexo corado que exibe um espectro de absorção diferente do
corante no seu estado livre permitindo, assim, sua dosagem.

A leitura da absorbância foi realizada no mesmo espectofotômetro em 630
nm.

Albumina (g/dl) = Absorbância da amostra x 3,8
Absorbância do padrão
Concentração do padrao: 3,8 g/dL

4.3.3.4 HEMOGLOBINA
O método para dosagem de hemoglobina baseia-se na oxidação do
átomo de ferro (ferro II) da molécula de hemoglobina pelo ferricianeto de potássio
em pH fracamente alcalino, formando a metahemoglobina que é convertida em
cianometahemoglobina após a reação com o cianeto de potássio. A coloração
avermelhada é proporcional à concentração de hemoglobina presente na amostra.

A leitura da absorbância foi realizada no mesmo espectofotômetro em
550 nm.

Hemoglobina (g/dl) = Absorbância da amostra x fator de calibração
Fator de calibração = concentração do padrão/ absorbância do padrão

4.3.4 HISTOPATOLOGIA E HISTOMORFOMETRIA
Após a coleta de sangue, os animais foram sacrificados por deslocamento
cervical, e por laparotomia, o fígado e as adrenais foram imediatamente retirados,
limpos em solução salina, secos com filtro de papel e pesados. Apenas os fígados
foram processados para avaliação histopatológica.

Após pesagem,

os fígados

foram clivados e imediatamente fixados em Gendre (em anexo) por 6h e em
seguida mantidos em formol tamponado a 10% até serem processados conforme
rotina para inclusão em parafina (desidratação, clarificação, impregnação e inclusão
em parafina).

Os cortes histológicos (5μm) do tecido hepático foram corados pela
Hematoxilina-Eosina (HE), para avaliação histopatológica de rotina, e pelas
seguintes colorações especias: a) Ácido Periódico - Schiff (PAS com e sem
amilase) para avaliação da reserva de glicogênio (KIERNAN, 1990) e quantificação
da área dos hepatócitos; b) Picrosirus Red (PS) para quantificação da área do
colágeno 3 (Junqueira et al, 1979); c) Perls e Stein para avaliar a presença dos
pigmentos de ferro e bilirrubina respectivamente (KIERNAN, 1990).

Todas as lâminas foram avaliadas por microscopia óptica (Leitz DFV) por
um único patologista e foram confeccionadas no Laboratório de Técnica Histológica
do Departamento de Patologia da Universidade Federal Fluminense e no
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Quantificou-se apenas a área total de colágeno, não sendo analisadas pela microscopia com luz
polarizada

Laboratório de Histologia do Departamento de Anatomia e Histologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

As lâminas coradas em HE foram avaliadas em microscópio óptico Leitz
DFV e as imagens capturadas e digitalizadas em microscópio Nikon Eclipse E400
acoplado a câmera Evolution MP Color Media Cybernetics. Foram avaliadas a
arquitetura hepática (estrutura trabecular e dos lóbulos), presença de alterações
hepatocelulares (atrofia celular, aumento celular, vacúolos ou espaços no
citoplasma, necrose, apoptose, aumento das células de Kupffer), presença de
pigmentação (ferro ou bilirrubina) e infiltrado inflamatório (aumento 100x).

Foram quantificados o número de células e o número de células
binucleadas presentes em cinco campos aleatórios (área de 0,175 mm2, HE
aumento de 100x) dos fígados de todos os animais. Campos contendo espaços
porta e centrolobular não foram considerados.

A área do campo (0,175 mm2) observada no microscópio Leitz DFV foi
quantificada com o auxílio da marcação de uma câmara de Neubauer XB-K-25
(SMIC). Para a quantificação dos hepatócitos por campo e dos hepatócitos
binucleados esta câmara também foi utilizada. A lâmina foi colocada invertida
(lamínula para baixo) no microscópio para focar em médio aumento (100x, ocular
10x e objetiva 10x) sobre a câmara de Neubauer sendo possível observar a lâmina
e os retículos da câmara que auxiliaram na quantificação das células e das células
binucleadas [em anexo diagrama representando a câmara de Neubauer – Catálogo
Sigma (2005-2006)]

Para a quantificação da área dos hepatócitos pela coloração de PAS e
colágeno pelo PS (Figuras 6 A e B), foram capturadas 10 imagens aleatórias das
regiões perivenular (Zona III) e periportal (Zona I) pelo sistema de captura de
imagens 4 -sob o aumento de 400x). Com o auxílio do programa Image-Pro® Plus
4.0 (Media Cybernetics, USA) as áreas foram quantificadas em μm2 para cada
campo capturado (calibração: 1μm = 8,58002331 pixels). A Figura 5 mostra a
demarcação da área dos hepatócitos pela coloração PAS (A) e a quantificação da
área do colágeno pela coloração PS (B), respectivamente.

A avaliação qualitativa do estoque de glicogênio (normal, depleção total ou
parcial) (VIANNA et al., 2002) foi realizada pela coloração em PAS confirmada pela
coloração PAS com amilase sob o aumento de 100x (ocular 10x, objetiva 10x) e
200x (ocular 10x, objetiva 20x).
As lâminas coradas em Perls e Stein foram avaliadas para confirmar a
presença de pigmentação observadas nas lâminas coradas em HE, identificando o
pigmento como ferro ou bilirrubina, respectivamente.

4.3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados foram analisados com o auxílio do programa SPSS 12.0. Os
dados foram apresentados em média ± desvio padrão ou valores máximo e mínimo.
Das áreas dos hepatócitos e do colágeno obtidas das 10 imagens capturadas para
cada animal foram calculadas, com o auxílio do programa Excel XP, os valores de
média e desvio padrão para análise estatística.
4

Sistema de captura de imagens de alta qualidade (2048 x 1536 pixels) contendo uma câmera digital
Evolution MP Color Media Cybernetics acoplada ao microscópio Nikon Eclipse E400

Os grupos experimentais foram comparados por testes não paramétricos
e paramétricos. Análise de variância (ANOVA) de um fator (one-way) seguida do
teste t-Student foi utilizada para comparar dados de peso corporal e, de dois fatores
(two-way) foi utilizada para comparar efeitos de dois fatores independentes: estado
nutricional (eutrófico ou desnutrido) e o tratamento (água ou etanol) na análise
histomorfométrica. Dados de intoxicação, consumo de etanol, ração e parâmetros
bioquímicos foram analisados pelo teste estatístico não paramétrico U-Mann
Whitney (EA x E5% e DA x D5%). Valor p< 0,05 foi considerado significante.

Figura 5. Esquema do Procedimento Experimental (experimento 1)

GRUPO EXPERIMENTAL
Pesagem (semanal)

Pesagem e intoxicação (semanal)

EUTRÓFICO ÁGUA (EA) (n=5)
3 semanas Æ

ração ad ibitum

Água

8 semana Æ Água

EUTRÓFICO ETANOL (E5%) (n=5)
3 semanas Æ

Água

ração ad ibitum
8 semanas Æ Álcool 5 %v/v

DESNUTRIDO ÁGUA (DA) (n= 5)
3 semanas Æ Água

ração restrita a 50%
8 semanas Æ Água

DESNUTRIDO ETANOL (D5%) (n=5)
3 semanas Æ Água

ração restrita a 50%

8 semanas Æ Álcool 5% v/v
Coleta do
sangue
bioquímica

GRUPO ALCOOLEMIA
EUTRÓFICO ETANOL (n=5)

ração ad ibitum

3 semanasÆ Água

7 dias Æ Álcool 5 %v/v

DESNUTRIDO ETANOL (n=5)
3 semanas Æ Água

Sacrifício

ração restrita a 50%
7 dias Æ Álcool 5% v/v
Alcoolemia

A

B

Figura 6: Quantificação da área dos hepatócitos (coloração PAS 400x) (A) e do
colágeno (coloração Picrosirus Red 400x) (B) pelo programa Image Pro Plus 4.0

5 RESULTADOS
Experimento 1: Toxicidade do consumo crônico de baixas doses de
etanol (5% v/v) em animais eutróficos e desnutridos

5.1 PESO CORPORAL
O consumo crônico de etanol alterou o peso corporal conforme o
estado nutricional. Ratas eutróficas (E5%) reduziram o ganho de peso a partir da
primeira semana de consumo de etanol a 5% v/v. Esta redução do peso corporal foi
significativa no final da oitava semana, mantendo o peso corporal semelhante ao
peso inicial. Entretanto, na desnutrição, o consumo de etanol a 5% v/v (D5%)
minimizou a perda de peso já a partir da primeira semana e sustentou a
sobrevivência das cinco ratas do grupo até o final do experimento, atingindo peso
corporal final médio de 150 g. Duas ratas desnutridas que consumiram água (DA)
morreram na sexta e sétima semanas de restrição de ração. Estas ratas ao
atingirem aproximadamente o peso de 120 g (perda aproximada de 50% do peso
corporal inicial) não resistiram à restrição de ração. As outras ratas do grupo DA

perderam peso continuamente e na oitava semana do experimento atingiram o peso
de 104 g, 114 g e 137 g resistindo à restrição de ração (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1: Curva ponderal (g) dos grupos eutróficos e desnutridos consumindo
água ou solução de etanol a 5%v/v nas oito semanas de experimento (com álcool)
e nas três semanas iniciais* (sem álcool)
ab

p< 0,05 (ANOVA one-way seguido de Teste t- Student/ a EA x E5% e b DA x D5%)
†: morte de duas ratas do grupo desnutrido água

5.2 CONSUMO DE ETANOL, ALCOOLEMIA E INTOXICAÇÃO
O consumo de etanol por g/Kg de peso corporal foi, aproximadamente,
duas vezes maior no grupo desnutrido do que no grupo controle durante todo o
experimento (Tabela 2). Apesar do maior consumo de etanol, as ratas desnutridas
apresentaram alcoolemia média de 0,67 ± 0,67 mg% e controles 2,20 ± 0,90 mg%
(média ± EP) sem diferença significativa entre os grupos (Teste U-Mann Whitney)
(alcoolemia média de todos os animais (n=10): 1,43 ± 0,58 mg%). Assim, a
alcoolemia ficou muito próxima do limite de detecção analisado pela cromatografia a

gás. As ratas desnutridas apresentaram-se mais intoxicadas, com resultados
significativos na segunda semana de consumo de etanol (Tabela 2).

TABELA 2: Consumo de etanol em g/Kg de peso corporal e grau de intoxicação dos
grupos eutrófico etanol (E5%) e desnutrido (D5%) consumindo etanol a 5% v/v por
oito semanas
SEMANAS (consumo de etanol em g/kg)
Grupos
1
2
3
4
5
6
7
8
*
6,3 ±1 ,1 8,6±1,7
7,9±0,8
7,0±0,9
5,8±1,5
6,5±1,2
6,3±0,7
6,2±0,6
E5%
(n=5)

D5%*
(n=5)

E5%
D5%

11,3±2,0

0
0

16,2±5,1

a

0
2a

22,1±6,8 17,5±4,5 16,3±3,4 14,5±3,8 15,1±2,6 14,1±5,1

GRAU DE INTOXICAÇÃO
1,4
1,6

2,0
2,2

2,2
2,6

2,2
2,0

2,4
2,6

2,4
3,0

Média ± DP
a
p= 0,03 Teste U Mann Whitney conforme par de letras iguais (E5% x D5%)
*p= 0,08 quando comparado grupo E5% x D5% em todas as semanas (Teste U-Mann
Whitney)

5.3 CONSUMO CALÓRICO DE RAÇÃO E ETANOL
Os animais controles (EA) e os que consumiram etanol (E5% e D5%)
ingeriram, em média, 200 Kcal/Kg (ração ou ração + etanol). Os ratos do grupo E5%
substituíram as calorias da ração pelas do etanol, significativamente, até a sexta
semana de experimento. O consumo de etanol forneceu 50% das calorias totais
para os animais desnutridos (Tabela 3).

TABELA 3: Consumo calórico de ração e etanol (Kcal/Kg) dos grupos eutróficos e
desnutridos recebendo água (EA e DA) ou etanol a 5% v/v (E5% e D5%) por oito
semanas
CONSUMO DE RAÇÃO (g)

Grupos

2

4

6

8

E5% * (n=5)

12,0±1,4

12,8±1,5

12,6±0,4

12,9±1,2

D5% * (n=5)

6,3±0,2

5,9±0,3

6,1±0,3

5,8±0,3

CALORIAS DA RAÇÃO (Kcal/Kg)
(n=5)

206,6±13,9a

200,9±11,0a

190,5±18,5a

191,3±20,4

E5% b

154,8±19,8a

159,4±19,8a

157,6±7,4a

159,3±17,1

D5% b

98,8±5,7

99,6±9,7

102,1±10,9

106,0±10,4

EA

CALORIAS DO ETANOL (Kcal/Kg)

E5%*

61,3±12,0

50,1±6,5

46,3±8,7

44,5±4,4

D5%*

115,3±36,2

124,2±32,4

103,4±27,1

100,4±36,3

Média±DP
*p= 0,08 quando comparado grupo E5% x D5% em todas as semanas (Teste U-Mann Whitney)
a
p<0,05 EA x E5% (Teste U-Mann Whitney) para as semanas 2, 4 e 8
b
p= 0,08 E5% x D5% (Teste U-Mann Whitney) em todas as semanas
DA: o consumo de ração (g) do grupo foi igual ao do grupo D5%

5.4 ANÁLISE BIOQUÍMICA
O consumo crônico de etanol não alterou os parâmetros bioquímicos dos
animais eutróficos (E5%). A desnutrição diminuiu os níveis de hematócrito e
hemoglobina (hematócrito: EA: 36% x DA: 31% / hemoglobina EA: 13,5 g/dl x DA:
10,6 g/dl p< 0,05 Teste U- Mann Whitney). Entretanto, o consumo de etanol, nesta
condição nutricional, atenuou os efeitos da desnutrição (hematócrito: D5% 37,2% e
hemoglobina D5%: 13,2 g/dl). Não houve diferença significativa entre os grupos
quanto aos parâmetros de proteína total e albumina (Tabela 4).

TABELA 4: Valores de hematócrito, hemoglobina, proteínas totais e albumina dos
grupos eutrófico e desnutridos consumindo água ou etanol a 5% v/v por oito
semanas
Hematócrito
Hemoglobina
Proteínas Totais
Albumina
(%)
(g/dl)
(g/dl)
(g/dl)
Eutrófico
Água (EA)
36,6a (34- 39) 13,5 b (12,5-14,5)
6,92 (6,7-7,4)
4,2 (3,9 - 4,8)
n=5

Etanol (E5%)

38,20 (37-40)

13,4 (12,5-14,5)

7,50 (7,0-7,9)

4,6 (4,2-5,0)

31a (28-34)

10,6b c (10-11,5)

6,6 (5,9-7,3)

4,0 (4,0-4,1)

6,72(6,2-7,2)

4,14 (3,8-4,6)

5,6 a 7,6

3,8 a 4,8

n=5

Desnutrido
Água (DA)
n=3

Etanol (D5%)
n=5
Valores de
Referência1

37,20 (33-40) 13,02c (12,3-13,5)
36 a 46%

11 a 18

Valores Médios (mínimo e máximo)
1

HARKNESS & WAGNER (1993)

a,b,c

p< 0,05 conforme par de letras iguais (Teste U-Mann Whitney)

5.5 PESO DO FÍGADO E GLÂNDULAS ADRENAIS
A desnutrição diminuiu o peso relativo do fígado (g/100g peso corporal) e
o consumo crônico de baixa concentração de etanol aumentou este parâmetro nas
duas condições nutricionais estudadas (E5% e D5%). A ANOVA two-way mostrou
efeito significativo tanto do estado nutricional quanto do consumo de etanol sem
interação entre os fatores. Não houve diferença estatística quanto ao peso relativo
(g/100g) das glândulas adrenais (Tabela 5).

TABELA 5: Peso relativo do fígado e das glândulas adrenais em g/100g de peso
corporal dos grupos eutrófico e desnutrido consumindo água ou etanol a 5% v/v por
oito semanas
Fígadoab
Adrenais
Eutrófico
Água (EA) n=5
2,99 ± 0,25
0,28 ± 0,05
Etanol (E5%) n=5
3,38 ± 0,30
0,28 ± 0,04
Desnutrido
Água (DA) n=3
2,61 ± 0,10
0,26 ± 0,03
Etanol (D5%) n=5
3,02 ± 0,17
0,28 ± 0,05
Valores em Média ± DP
a
b

p=0,006 para efeito do estado nutricional (a F: 10,4 ANOVA two-way)
p=0,004 para efeito do tratamento (b F: 12,06 ANOVA two-way)

5.6 HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA
A análise histopatológica pela coloração de HE mostrou que o consumo
de etanol a 5% v/v não promoveu alterações histológicas na condição eutrófica
(Figura 7 e 8). Todos os animais, tanto eutróficos quanto desnutridos (EA, E5%, DA
e D5%), apresentaram infiltrado inflamatório portal misto e habitual, a estrutura
trabecular e lobular hepática foi preservada e não foi observada presença de
bilirrubina (coloração de Stein negativo).

Porém, algumas características foram pronunciadas nos animais
desnutridos. Os animais desnutridos que receberam água (DA) apresentaram maior
número de hepatócitos binucleados (Tabela 6), importante atrofia hepatocitária
(tabela 7) e aumento das células de Kupffer principalmente na zona III (perivenular).
Pela coloração de HE (200x) observou-se presença de pigmentos nos hepatócitos e
nas células de Kupffer (Figua 9) que diminuiram com o consumo de etanol a 5% v/v
(Figura 10).

A quantificação da área destas células foi sensível para detectar a atrofia
e mostrou que a mesma não foi minimizada com o consumo de etanol (Tabela 7),
não havendo alteração significativa na área dos mesmos. Outro dado que confirmou
a atrofia foi a não alteração do número de hepatócitos/campo avaliado (coloração
HE 100x/ F= 12,28 p=0,004 ANOVA two-way - Tabela 6).

Entretanto, o consumo de etanol a 5% v/v na desnutrição diminuiu
significativamente o número de hepatócitos binucleados (Coloração HE 100x Tabela
6/ F= 22,08, p= 0,000 ANOVA two way). A coloração de Perls confirmou que a
pigmentação observada pelo HE era acúmulo de ferro, mostrando importante
diminuição da sobrecarga de ferro no parênquima hepático quando o animal
desnutrido consumiu cronicamente etanol a 5% v/v (Figura 12). Não foi quantificada
a área de ferro nos grupos.

A avaliação das lâminas coradas em PAS (com e sem amilase) mostrou
áreas de glicogênio distribuídas homogeneamente pelo citoplasma dos hepatócitos
dos animais eutróficos (EA). O consumo de etanol (E5%) diminuiu a reserva de
glicogênio nas regiões perivenulares, principalmente (Figura 13). Já na desnutrição
(DA), houve depleção total da reserva de glicogênio em todos os hepatócitos e o
consumo crônico de etanol, nesta condição nutricional (D5%), promoveu uma
depleção parcial desta reserva, com alguns hepatócitos apresentando granulação
positiva para PAS em seu citoplasma (Figura 14).

O estado nutricional influenciou na formação de colágeno nas regiões
perivenular e periportal. A desnutrição protéico-energética (DA), triplicou a área de

colágeno em relação aos resultados dos animais controles (EA) (Tabela 8). O
consumo de etanol a 5% v/v minimizou, significativamente, a área de colágeno
nesta condição nutricional (D5%) somente na região perivenular (Tabela 8; Figura
15 e 16).

TABELA 6: Número de hepatócitos binucleados e número de hepatócitos por campo
avaliado por microscopia óptica dos animais eutróficos e desnutridos consumindo
água ou etanol a 5% v/v por oito semanas
Hepatócitos
Hepatócitos/campo* b
binucleados a c d
Eutrófico
Água (EA)
n=5
16,92 ± 4,49
295, 40 ± 21,80
Etanol (E5%) n=5
16,96 ± 3,63
299,60 ± 38,78
Desnutrido
Água (DA)
n=3
37,26 ± 3,30
378,0 ± 107,76
Etanol (D5%) n=5
20,80 ± 6,18
358,4 ± 55,86
Média ± DP Coloração HE (100x) *Campo: área de 0,175 mm2
ab
p< 0,05 para efeito do estado nutricional (a F=22,08/ b F= 12,28 ANOVA two-way)
c
p<0,05 para efeito do consumo de etanol (F= 10,92 ANOVA two-way)
d
p< 0,05 para interação estado nutricional x consumo de etanol (F= 11,02 ANOVA two-way)

TABELA 7: Área dos hepatócitos (μm2) das regiões perivenular e periportal dos
animais eutróficos e desnutridos consumindo água ou etanol a 5% v/v por oito
semanas
Perivenular a
Periportal a
Eutrófico
Água (EA) n=5
203, 80 ± 64,87
232,50 ± 77,47
Etanol (E5%) n=5
227,80 ± 69,96
236,63 ± 82,42
Desnutrido
Água (DA) n=3
Etanol (D5%) n=5

123,15 ± 38,86
127,21 ± 47,13

160,28 ± 53,01
118,58 ± 47,12

Média ± DP Coloração PAS (400x)
a
p< 0,05 para efeito do estado nutricional (a F= 62,46/ b F= 155,83 ANOVA two-way)
As áreas foram medidas com o auxílio do Programa Image pro-Plus 4.0

TABELA 8: Área de colágeno em μm2 das regiões perivenular e periportal dos
fígados dos animais eutróficos e desnutridos consumindo água ou etanol a 5% v/v
por oito semanas
Perivenular a c
Periportal b
Eutrófico
Água (EA) n=5
426, 29 (1230,80 – 9,06)
578,22 (2522,04 – 108,33)
Etanol (E5%) n=5
394,65 (1450,17 – 116,78)
446, 28 (1662,82 – 78,86)
Desnutrido
Água (DA) n=3
Etanol (D5%) n=5

1417,62 (3780,94 – 168,82)
901,63 (2644,86 – 227, 76)

1103,17 (6215,11 – 168,82)
824,91 (3536,45 – 288,99)

Média (valores máximo - mínimo)
Coloração PS 400x
ab
p< 0,05 para efeito do estado nutricional (a F= 29,16/ b F= 10,27 ANOVA two-way)
c
p<0,05 para efeito do consumo de etanol ( F= 5,03 ANOVA two-way)
As áreas foram medidas com o auxílio do Programa Image pro-Plus 4.0
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FIGURA 7: Microscopia hepática (HE) dos animais eutróficos após oito semanas de
consumo de água (EA). Estrutura trabecular e lobular habitual com hepatócitos
separados por sinusóides. Parênquima sem alterações. Hepatócitos com núcleos
normais (HE 200x).

E5% - EUTRÓFICO ETANOL

FIGURA 8: Microscopia hepática dos animais eutróficos oito semanas de consumo de
solução de etanol a 5% v/v (E5%). Estrutura trabecular e lobular habitual com
hepatócitos separados por sinusóides. Parênquima sem alterações. Hepatócitos com
núcleos normais (HE 200x).

DA- DESNUTRIDO ÁGUA

FIGURA 9: Microscopia hepática (HE) dos animais desnutridos (DA) após oito
semanas. Presença de atrofia de hepatócitos com alargamento de sinusóides e
presença de pigmento intracelular (marcações ovais) e nas células de Kupffer (seta)
(Coloração HE 100x).

D5%- DESNUTRIDO ETANOL

FIGURA 10: Microscopia hepática (HE) dos animais desnutridos após oito semanas
de consumo de solução de etanol a 5% v/v (D5%). Atrofia de hepatócitos com
alargamento de sinusóides e diminuição da pigmentação intracelular. Célula de
Kupffer com pigmento (seta) (Coloração HE 100x).
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FIGURA 11: Microscopia hepática (Perls) dos animais eutróficos após oito semanas
de consumo de água (EA) ou etanol a 5% v/v (E5%). Em azul, acúmulo de ferro na
região perivenular (Coloração Perls 200x)

DA - DESNUTRIDO ÁGUA
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FIGURA 12: Microscopia hepática (Perls) dos animais desnutridos após oito semanas de
consumo de água (DA) ou etanol a 5% v/v (D5%). Notar maior acúmulo de ferro (em
azul) nos animais DA e a diminuição deste acúmulo com o consumo de etanol (D5%)
(ColoraçãoPerls200x)
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FIGURA 13: Microscopia hepática (coloração PAS) dos animais eutróficos após oito
semanas de consumo de água (EA) ou etanol a 5% v/v (E5%). EA em vinho, presença
de glicogênio no citoplasma dos hepatócitos (seta - PAS positivo). O etanol reduziu o
glicogênio principalmente na região perivenular (Pv 200x e 100x) preservando o
glicogênio na região periportal (Pp)

DA- DESNUTRIDO ÁGUA
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FIGURA 14: Microscopia hepática (PAS) dos
animais desnutridos após oito semanas de
consumo de água (DA) ou etanol (D5%). DA
– depleção total de glicogênio sem reação
positiva para PAS. O consumo de etanol
preservou pequena reserva de glicogênio
intracelular (coloração vinho - seta) (PAS
200x e 100X) confirmada pela coloração PAS
amilase (100x)
PAS amilase 100x

EA – EUTRÓFICO ÁGUA
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FIGURA 15: Microscopia hepática (PS) dos animais eutróficos após oito semans de consumo
de água (EA) ou etanol a 5% v/v (E5%). Em vermelho acúmulo de colágeno na região
perivenular(PS400x)

DA- DESNUTRIDO ÁGUA
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FIGURA 16: Microscopia hepática (PS) dos animais desnutridos após oito semanas de
consumo de água (DA) ou etanol (D5%). DA - Notar o maior acúmulo de colágeno
(vermelho) na região perivenular Æ seta) e a diminuição na área de colágeno com o
consumo de etanol a 5% v/v na desnutrição (D5%) (PS- 400X)

6 DISCUSSÃO
Experimento 1: Toxicidade do consumo crônico de baixas doses de
etanol (5% v/v) em animais eutróficos e desnutridos

Nossos resultados mostraram que o consumo crônico de etanol a 5% v/v
(alcoolemia de média 1,4 mg%) produziu efeitos diferentes conforme o estado
nutricional.

Na condição eutrófica, o consumo de 5% v/v de etanol foi capaz de
promover a perda de peso corporal e o aumento do peso relativo do fígado, porém
não foi capaz de provocar alterações nos parâmetros bioquímicos e histológicos. A
arquitetura hepática e os hepatócitos mantiveram-se íntegros. Não houve depleção
da reserva de glicogênio, como também não houve aumento do acúmulo de ferro e
nem aumento da formação de colágeno no parênquima hepático. Entretanto, quando
o organismo apresentou-se desnutrido, o consumo de baixa concentração de etanol
foi benéfico na maioria dos parâmetros avaliados. Houve melhora do peso corporal,
da sobrevivência, dos parâmetros bioquímicos e da histologia hepática.

Aguiar et al (2004) observaram que o consumo de diversas concentrações
de etanol por apenas sete dias altera o peso corporal de ratas dependendo do
estado nutricional. Ratas desnutridas utilizaram e aproveitaram as calorias do etanol
para a manutenção do peso corporal até a concentração de 20% v/v (com o
consumo gradativo de 5, 10 e 20% v/v de etanol por um total de 3 semanas).
Entretanto, ratas eutróficas não alteraram o peso corporal com o consumo de etanol
a 5% v/v por sete dias. Já nossos resultados mostram que as ratas eutróficas,
perderam peso a partir da primeira semana de consumo de etanol a 5% v/v,
mantendo o peso corporal semelhante ao peso inicial, não favorecendo o ganho de
peso nas semanas seguintes, como foi observado no grupo EA.

Na presença da desnutrição o efeito foi contrário. O consumo crônico, por
oito semanas, de baixas doses de etanol (5% v/v) não reverteu a desnutrição, mas
melhorou a curva ponderal dos animais desnutridos. DiBatista & Joachim (1998)
observaram que hamsters machos recebendo ração restrita até 60% por 48 dias, o
consumo de etanol tanto a 15% quanto a 30% v/v produziu uma perda de peso
menor que 10% do peso inicial, sugerindo que as calorias provenientes do etanol
foram utilizadas e minimizaram os efeitos da restrição de ração. Partindo desta
avaliação percentual em relação ao peso inicial, pode-se observar (Gráfico 1) que a
perda de peso do grupo D5% foi de 28% enquanto que a do grupo DA foi mais
severa, em torno de 40%, concordando com o aproveitamento calórico do etanol.

Quanto ao consumo calórico, as ratas eutróficas consumiram mais ração
do que as desnutridas durante todo o experimento, mesmo porque, o procedimento
experimental para o desenvolvimento da desnutrição protéico-energética foi fornecer

a metade da ração consumida pelo grupo controle (KOUTSOUKOS et al., 1994;
AGUIAR et al, 2004) (Tabela 3). Os animais consumiram um total calórico de,
aproximadamente 200 Kcal/Kg, semelhante ao grupo EA e atingindo as
recomendações para ratos adultos (BENEVENGA et al., 1995). Porém, houve
diferença quanto às calorias fornecidas pela ração e pelo etanol. Das calorias
oriundas da ração, o grupo controle etanol (E5%) consumiu aproximadamente 160
Kcal/Kg/dia durante as oito semanas, enquanto que os animais desnutridos (D5%)
consumiram 100Kcal/ Kg/dia. O consumo de etanol do grupo eutrófico (E5%) variou
de 60 a 40 Kcal/Kg/dia enquanto que os desnutridos consumiram aproximadamente
100Kcal/Kg/dia. As calorias do etanol completaram o consumo energético das ratas
desnutridas.

O percentual calórico do etanol em relação as calorias totais consumidas
(ração + etanol) foi de 25% para os eutróficos e 50% para os desnutridos. Hellerstedt
et al (1990) afirmam que a perda de peso é esperada quando as calorias do etanol
representam 22% do consumo calórico total. Os resultados dos animais eutóficos
concordam com o exposto na literatura, havendo prejuízo no ganho de peso com o
consumo de 25% das calorias totais provenientes do etanol. Porém, na desnutrição,
apesar do consumo calórico proveniente do etanol representar 50% das calorias
totais, o efeito destas calorias parece ser diferente e são aproveitadas para
minimizar as alterações orgânicas promovidas pela desnutrição protéico-energética.
DiBatista & Joachim (1998) e Aguiar et al (2004) sugeriram que o aproveitamento
calórico do etanol ocorreria quando representasse 20% e 42% das calorias totais
consumidas por animais eutróficos e desnutridos, respectivamente.

As

alterações

metabólicas

ocorridas

na

desnutrição

permitem

o

aproveitamento das calorias do etanol, poupando, assim, o catabolismo de
substratos energéticos por fornecer acetato e acetil CoA para as funções sistêmicas,
preservando a glicose para as funções cerebrais (AGUIAR et al., 2004). Portanto, o
consumo de baixas doses de etanol produzindo uma alcoolemia de 1,4 mg%, pode
ser metabolizado pela via enzimática que fornece calorias ao organismo, a via ADH,
que está com a sua atividade aumentada na vigência da desnutrição (DA-SILVA &
McLEAN, 1988).

Do ponto de vista tanto calórico quanto em g/Kg de peso corporal, o
consumo de etanol foi, significativamente, maior nos

animais desnutridos,

resultando em maiores sintomas de intoxicação, apesar de não haver diferenças
significativas quanto à alcoolemia entre os grupos estudados. Na literatura, é bem
documentado que a restrição de ração, com conseqüente diminuição do peso
corporal, promove o aumento do consumo de drogas (CARR, 1996; MEISCH, 2001;
MATTES & DI MEGLIO, 2001; CARR, 2002;), dentre elas o etanol, devido ao seu
aporte calórico (KOUTSOUKOS et al., 1994; DIBATISTA & JOACHIM, 1998;
McGREGOR et al, 1999; PAKARINEN et al, 1999; STIGLICK & WOODWORTH,
1984) e ao estresse causado pela restrição alimentar, ativando o eixo hipotálamohipófise- adrenal e o sistema opióide (REID, 1996; GIANOULAKIS, 1998).
Söderpalm & Hansen (1999) além de confirmarem o aumento no consumo de
solução de etanol na restrição alimentar, acrescentaram que este ocorreria em maior
quantidade no período noturno.

Os resultados de intoxicação concordam com outros já obtidos e
publicados por nosso grupo (AGUIAR et al., 2006). Neste trabalho, ratas desnutridas
consumindo etanol a 5% v/v, por uma semana, apresentaram maiores sintomas de
intoxicação. Há modelos experimentais, bem definidos na literatura, para verificar os
fenômenos de intoxicação, porém o fator desnutrição ainda é pouco estudado.
Independente da diferença significativa no consumo quantitativo de solução de
etanol relativo à presença ou não da fome, os sintomas de intoxicação foram
maiores nas ratas desnutridas do que eutróficas, principalmente na segunda semana
de consumo de solução de etanol (dados significativos com p< 0,05).

Quando se compara a toxicidade entre animais desnutridos e eutróficos,
dois aspectos devem ser considerados: os farmacocinéticos e os farmacodinâmicos.
Estudos tentando esclarecer o que acontece com a farmacocinética do etanol
durante a desnutrição foram desenvolvidos por nosso grupo em colaboração com o
Professor McLean da University College London. Estes estudos mostraram: 1 - que
a desnutrição protéica prejudicou a eliminação do etanol, mas a desnutrição
protéico-energética (no mesmo grau de severidade) não teve o mesmo efeito (DASILVA & McLEAN, 1988); 2- a atividade da enzima álcool-desidrogenase (ADH
hepática aumentou na desnutrição (DA-SILVA & McLEAN, 1988) e 3- o estado
reprodutivo das fêmeas não interferiu na eliminação do etanol quando comparado
ratas virgens e grávidas, mas houve diferença significativa na lactação (DA-SILVA et
al., 1996). Deve-se considerar a forma de administração de etanol e a sua absorção.
No presente estudo, o álcool foi administrado por via oral e, nos estudos citados, por
injeção intraperitoneal.

Resultados de experimentos prévios mostraram que a alcoolemia não
diferiu entre ratas desnutridas e eutróficas que receberam uma única administração
por gavagem de etanol a 6g/kg de peso corporal, ficando em torno de 100 mg%
(AGUIAR et al., 2006).

O segundo aspecto é a farmacodinâmica e seus efeitos no SNC. No
presente estudo, foi detectável a alteração na reatividade do SNC na desnutrição.
Carr (1996 e 2002) mostrou que a restrição crônica de ração e a perda de peso
corporal aumentam a sensibilidade neural. A intoxicação alcoólica é diretamente
relacionada à alcoolemia e como esta não foi diferente nas condições nutricionais
estudadas, o menor peso corporal apresentado nos animais desnutridos também
pode ter influenciado para a maior reatividade do SNC nesses animais, podendo,
assim, sofrer maior exposição tecidual ao etanol.

Quanto aos parâmetros bioquímicos, o consumo de baixa concentração
de etanol (5% v/v) na desnutrição promoveu uma melhora nos resultados de
hematócrito e hemoglobina na desnutrição (Tabela 4). Diferente dos nossos
achados, Aguiar et al (2006) observaram que o consumo de etanol diminuiu os
níveis destes parâmetros bioquímicos, porém os autores realizaram uma única
análise bioquímica após o consumo gradativo das concentrações de 5, 10, 20 e 40%
v/v, ou seja, após o consumo da última concentração de etanol administrada que foi
de 40% v/v, concentração alcoólica bem maior do que a estudada neste
experimento. Palencia et al (1995) em seu experimento com ratas jovens
desnutridas, recebendo etanol a 12% v/v por 10 meses, não observaram alteração
nos níveis de hematócrito e de albumina quando os animais foram expostos ao

consumo de etanol, desnutrição ou desnutrição associada ao consumo de etanol.
Nossos dados, não concordam com Palencia et al (1995) talvez pela diferença no
modelo de desnutrição utilizado. Os autores utilizaram um modelo de desnutrição
protéica comum no México (cidade dos autores) no qual foi oferecido tortillas aos
ratos. Este modelo também não produziu perda de peso e sim 12% de ganho de
peso corporal. O nosso modelo de desnutrição protéico-energética promoveu uma
perda de peso corporal maior que 50% no final das oito semanas, refletindo a
severidade da desnutrição nos níveis de hematócrito e hemoglobina.

Porém, os níveis séricos de proteína total e albumina não sofreram
alterações influenciadas pela desnutrição ou pelo consumo crônico de etanol. A
preservação dos níveis séricos de albumina indica que a sua síntese e exportação
para o sangue não foram prejudicadas (LIEBER, 1980) e que a desnutrição não foi
suficiente para comprometer a proteína visceral e plasmática (PONZONI et al.,
1991). No estudo de Aguiar et al (2006) os níveis de proteína total e albumina
também não foram alterados pelo consumo de etanol, pela desnutrição e nem pela
desnutrição associada ao consumo de etanol por seis semanas.

O consumo de etanol nas ratas eutróficas aumentou o peso relativo do
fígado (g/ 100g do peso corporal) em 13% (comparado ao grupo EA). Entretanto, o
peso (g) dos fígados dos animais EA e E5% foi de 7,6g e 7,8g respectivamente, não
havendo diferença significativa entre os grupos. A diferença apresentada quanto ao
peso relativo pode ter ocorrido devido ao menor peso corporal dos animais E5%.

Porém, a restrição de ração resultando na desnutrição protéico-energética
promoveu a diminuição do peso relativo (g/100g) do fígado. Houve então uma perda
propocional do peso deste órgão em relação ao peso corporal, sugerindo que as
alterações decorrentes da restrição de ração estejam se verificando no organismo
como um todo, na tentativa de estabelecer um novo estado metabólico compatível à
condição imposta (PONZONI et al., 1991). Com o consumo de etanol (D5%), tanto o
peso do fígado (g) (DA: 3,0g e D5%: 4,7g) quanto o seu peso relativo aumentaram.

O consumo crônico de etanol altera a cinética dos canais de Na+ e K+
levando ao aumento da água intracelular (WONDERGEM & DAVIS, 1994,
HÄUSSINGER & SCHLIESS, 1995), além de também promover o acúmulo de
gordura e proteínas no fígado (WONDERGEM & DAVIS, 1994; LIEBER, 2004). O
aumento dos hepatócitos pelo acúmulo de água e deposição de gorduras é o
principal fator para ocorrer o dano hepático. Nossos resultados mostram que o
consumo crônico de baixas doses de etanol (5% v/v) não alterou o tamanho dos
hepatócitos e nem promoveu acúmulo de água intracelular, gordura ou proteína pois,
não foi observado presença de tumefação, vacúolos citoplasmáticos ou esteatose
hepática. A quantificação da área dos hepatócitos (Tabela 7) confirmam que o
consumo de etanol não alterou o tamanho das células nas duas condições
nutricionais estudadas. Na desnutrição (DA), a quantificação da área dos
hepatócitos confirma a presença da atrofia celular observada na análise
histopatológica, concordando com a literatura (PARRA et al., 1995).

Nos animais desnutridos (DA) a avaliação por microscopia óptica,
utilizando a coloração de rotina HE e as colorações especiais de PAS, PS, Stein e

Perls, revelaram uma intensa atrofia dos hepatócitos (Figura 9) , um intenso acúmulo
de ferro principalmente nas veias centrolobulares (Figura 12) que se apresentaram
bastante congestas e depleção total da reserva de glicogênio. Nesta condição
nutricional, o consumo de etanol não reverteu a atrofia celular (confirmado pela
quantificação da área dos hepatócitos, Tabela 7), mas diminuiu o acúmulo de ferro
(Figura 12) e melhorou a reserva de glicogênio citoplasmático (Figura 13). Isto
sugere que alterações hemodinâmicas e a atrofia celular causadas pela desnutrição
protéico-energética (PARRA et al., 1995) foram minimizadas pelas calorias do etanol
fornecidas com este baixo consumo, talvez preservando as suas estruturas e
justificando o maior peso do fígado dos animais D5%, ou melhor, o consumo de
etanol não permitiu a perda de peso deste órgão.

O maior número de hepatócitos binucleados na desnutrição também foi
reduzido com o consumo de etanol. A possível justificativa para isto seria que o
álcool, ao manter o peso do fígado,

minimiza a replicação dos hepatócitos na

tentativa de recuperar o volume hepático perdido devido a intensa atrofia celular,
comum quando há restrição protéica e calórica (PARRA et al., 1995; RAVID et al.,
2002).

O etanol pode causar hiperglicemia ou hipoglicemia, dependendo do
estado nutricional do indivíduo. Em indivíduos bem nutridos, o etanol estimula a
glicogenólise podendo causar a hiperglicemia. Segundo Van Horn et al (1999 e
2001) o consumo de etanol além de contribuir para a degradação do glicogênio
hepático, diminui a sua síntese e prejudica o transporte de glicose para a região
perivenular hepática. Nossos resultados concordam com a literatura (Figura 13), pois

os animais bem nutridos que consumiram etanol (E5%) diminuiram a reserva de
glicogênio hepático principalmente na região perivenular, região hepática importante
no estoque de glicogênio (McCUNE & BROOK, 1995).

Os animais desnutridos (DA) apresentaram um esgotamento total do
glicogênio hepático, porém o consumo de etanol preservou uma modesta reserva de
glicogênio, confirmada pela coloração PAS com amilase (Figura 14),. Não
encontramos na literatura achado semelhante, apenas a descrição que no jejum ou
na desnutrição, há um esgotamento das reservas de glicogênio, sendo comum o
consumo de etanol causar hipoglicemia por inibição da gliconeogênese (FORMAN,
1988; SUMIDA et al., 2007). Esta presença de glicogênio hepático com o consumo
de etanol por desnutridos precisa ser mais investigada.

A injúria celular está associada com a deposição extracelular de colágeno.
Em fígados de alcoolistas há uma maior variabilidade na magnitude da depoisção do
colágeno (LIEBER, 1980). Estudos mais recentes com animais mostram que o
consumo crônico e pesado de etanol favorece o acúmulo de ferro no parênquima
hepático aumentando o estresse oxidativo celular e estimulando as células
estreladas hepáticas a produzirem quantidades excessivas de colágeno e outras
proteínas de matriz, levando a regiões de fibrose (PUROHIT et al., 2003). Nosso
estudo, com ratas consumindo doses baixas de etanol (E5%), não mostrou alteração
na quantidade de ferro e conseqüentemente de colágeno no parênquima hepático.
Também não foi observado aumento do infiltrado inflamatório, nem áreas com
necrose ou fibrose em nenhum animal estudado (EA, E5%, DA e D5%).

Entretanto, o prejuízo do débito cardíaco refletindo na diminuição da
perfusão sangüínea e favorecendo a congestão hepática pode justificar o intenso
acúmulo de ferro observado nos animais desnutridos (DA) principalmente nas
regiões perivenulares, relacionando com o aumento de colágeno nessas áreas
(Figura 16). O efeito do etanol, como fonte calórica, melhorando as funções
orgânicas e diminuindo o acúmulo de ferro nos animais desnutridos (D5%),
correlaciona-se com menor área de colágeno encontrada nesses animais.

Esta análise da toxicidade hepática do consumo de baixas doses de
etanol pôde ser relacionada com poucos estudos encontrados na literatura
realizados, principalmente, com animais eutróficos. Não foram encontrados estudos
avaliando a toxicidade hepática em animais com desnutrição protéico-energética
consumindo baixas doses de etanol. Apenas os estudos do nosso grupo, com
resultados obtidos na dissertação de mestrado (AGUIAR, 2003) e publicados
posteriormente (AGUIAR et al., 2004 e AGUIAR et al., 2006) fazem referência aos
efeitos do baixo consumo de etanol e sua toxicidade em relação ao peso corporal,
parâmetros bioquímicos, peso de fígado e intoxicação em ratas desnutridas da
linhagem Wistar. Mesmo assim, estes animais consumiram soluções de etanol a 5%
v/v e 10% v/v por apenas sete dias e não foi realizada a avaliação histopatológica
hepática.

Puzziferri et al (2000) utilizando técnicas de biologia molecular observaram
que o consumo crônico de etanol a 3% v/v (com alcoolemia de 4 mg%), como única
fonte líquida por ratos Wistar, produziu um leve, mas significativo, aumento na
peroxidação lipídica mitocondrial podendo representar o início de um dano maior

previamente observado em ratos expostos a altas doses de etanol. O consumo de
altas doses de etanol (40% v/v administrados com aumento gradual) causam
esteatose hepática, hepatite, necrose de hepatócitos e fibrose sendo proposto como
modelo experimental de Doença Hepática Alcoólica em ratos Wistar (KEEGAN et al.,
1995). Brzóska et al (2003), avaliando também ratos Wistar consumindo álcool a
10% v/v por 12 semanas, não observaram alteração de peso, mas a exposição ao
etanol alterou a estrutura trabecular hepática e os hepatócitos das zonas II e III
apresentaram-se aumentados e com vacúolos citoplasmáticos. Ito et al (2007)
observaram, em ratos Wistar, que o consumo de etanol também a 10% v/v não
alterou marcadores de injúria hepática (Alanina aminotransferase –ALT; Aspartato
aminotransferase – AST e lactato aminotransferase – LDH) e nem alterou o
consumo de oxigênio hepático. Porém, o exame histológico mostrou presença de
microvesículas de esteatose.

O consumo crônico de etanol a 3% v/v, por oito semanas, já promove um
aumento significativo no número de receptores D1 no núcleo caudado e putâmen,
sem mudanças significativas na densidade e afinidade dos receptores D2, indicando
ocorrência de mudanças nos receptores de dopamina do SNC em níveis alcoólicos
que não induzem tolerância ou dependência (LOGRANO et al., 1993)

Nossos resultados sugerem que a concentração estudada de 5% v/v pode
ser a concentração limiar para evitar maiores alterações hepáticas presentes com o
consumo de doses um pouco maiores do que a estudada como, por exemplo,
concentração de etanol a 10% v/v estudada por Brzóska et al (2003). Como dito
anteriormente, não foram encontradas referências na literatura para discutir estes

resultados avaliando o consumo de baixas doses de etanol e alterações hepáticas
na desnutrição protéico energética.

O consumo crônico de baixas doses de etanol (5% v/v) apresentou efeitos
tóxicos e benéficos dependendo do estado nutricional. Na condição eutrófica, o seu
consumo não alterou a histologia hepática e nem os parâmetros bioquímicos, mas
sua toxicidade foi capaz de ser observada quanto a diminuição do peso corporal. Na
desnutrição protéico-energética, o seu consumo trouxe benefícios por melhorar o
peso corporal, favorecer a sobrevivência, melhorar parâmetros bioquímicos e
histológicos hepáticos. Em baixas doses, as calorias do etanol forneceu proteção
contra a severidade orgânica da desnutrição protéico-energética.

Afirmar que indivíduos desnutridos são beneficiados pelo consumo de
baixas concentrações de etanol pode ser conflitante e arriscado, do ponto de vista
político. Porém, esta afirmação vai além da efetiva possibilidade de melhoria no
peso corporal, parâmetros bioquímicos e histológicos. Ela põe em questão o
consumo baixo de solução de etanol. Estamos especulando sobre o efeito protetor
em níveis muito menores do que os estabelecidos pela World Health Organization
(cerca de 2 – 3 latas de cerveja por dia). Em humanos, os níveis sanguíneos de 1,4
mg% (observados nos animais deste estudo) são atingidos após o consumo de
apenas 30 mL de cerveja. Uma lata de cerveja contém 350 mL.

Apesar dos resultados serem obtidos em animais e estando ciente das
limitações na extrapolação destes para os seres humanos, deve-se sempre
considerar que, principalmente em países em desenvolvimento, muitas pessoas que

consomem bebidas alcoólicas já são desnutridas. O etanol não é uma fonte ideal de
calorias, mas é barata. É possível que estas calorias possam ser protetoras contra
os efeitos deletérios da desnutrição, mas certamente em doses bem restritas. Devese considerar, também, que a exposição crônica de etanol em baixas doses (3% v/v)
já causam efeitos cerebrais importantes, como alterações nos receptores de
dopamina (LOGRANO et al, 2003). Se o álcool pode ser atrativo para organismos
desnutridos pelo seu valor calórico e sendo protetor, é importante considerar que a
dependência pelo etanol é mais provável de ocorrer. Devido a complexidade do
fenômeno da dependência e dos efeitos do etanol em órgãos alvo, o cérebro é ainda
vulnerável ao etanol em baixas doses como demonstrou os resultados de
intoxicação desta tese. Por ser atenuada pelo etanol, a desnutrição é uma fator de
risco para o desenvolvimento da sua dependência.

7 CONCLUSÃO
Experimento 1: Toxicidade do consumo crônico de baixas doses de
etanol (5% v/v) em animais eutróficos e desnutridos

Os resultados sugerem que a toxicidade do consumo crônico de baixa
concentração etanol depende do estado nutricional. Na condição eutrófica ou
bem nutrida, a toxicidade do etanol foi detectada quanto a diminuição no
ganho de peso corporal. Já na desnutrição, o seu consumo crônico teve efeito
protetor para alterações orgânicas próprias da desnutrição, melhorando o
peso corporal, a sobrevivência, os parâmetros bioquímicos e a histologia
hepática;

A desnutrição aumentou o consumo de etanol em g/kg de peso corporal
resultando em maiores sintomas de intoxicação, apesar de não haver
diferenças significativas quanto à alcoolemia entre os grupos estudados (1,4
mg%);
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O consumo crônico de etanol não promoveu comprometimento hepático na
condição eutrófica. A análise histopatológica mostrou que a arquitetura
hepática e os hepatócitos mantiveram-se íntegros sem alteração em seu
tamanho, não houve depleção da reserva de glicogênio, não houve aumento
do acúmulo de ferro e nem aumento da formação de colágeno no parênquima
hepático. Entretanto, nos animais desnutridos que consumiram etanol a 5%
v/v por oito semanas houve uma melhora no acúmulo de ferro, na reserva de
glicogênio citoplasmático e houve diminuição no número de hepatócitos
binucleados e da área de colágeno na região perivenular;

O consumo crônico de baixa concentração de etanol (5% v/v) não alterou os
parâmetros bioquímicos dos animais eutróficos. Porém, na desnutrição, este
consumo melhorou os resultados de hematócrito e hemoglobina, não
alterando os níveis de proteínas totais e albumina;

A desnutrição é um fator de risco para o alcoolismo. Apesar das melhoras
significativas apresentadas com o consumo das calorias fornecidas pelo
álcool, o cérebro ainda é mais vulnerável aos efeitos da droga, mesmo
quando

consumida

em

baixas

concentrações

(baixa

alcoolemia).

A

desnutrição favorece a ingestão de altos volumes de etanol, podendo levar a
dependência.
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EXPERIMENTO 2
Avaliação da influência da desnutrição na predisposição
ao alcoolismo

114

8 MATERIAL E MÉTODOS
Experimento 2: Avaliação da influência da desnutrição na predisposição
ao alcoolismo

O segundo estudo avaliou a presença da desnutrição durante períodos
críticos do desenvolvimento cerebral (lactação e adolescência) na predisposição ao
consumo de etanol e a sua dependência. Nesse estudo, utilizaram-se os filhotes
machos, seguindo os modelos de dependência presentes na literatura (SPANAGEL,
2000) e devido a maior predisposição ao alcoolismo em homens (SIMÃO et al.,
2002). Optou-se, também, por trabalhar com os animais ainda jovens, sofrendo
interferência nutricional desde a lactação e expondo a solução de etanol a 10% v/v
por livre escolha após o desmame.
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8.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Setenta ratas Wistar, pesando em média 200g e procedentes da colônia
do biotério do Núcleo de Ciências Comportamentais e do Desenvolvimento do
Instituto Biomédico/ UFF foram cruzadas com machos da mesma linhagem e
procedência, na proporção de quatro fêmeas para um macho. Quando a prenhez
se tornou visível, as ratas foram colocadas em gaiolas individuais (50 x 40 x30
cm) com ração (NUVILAB CR1 – NUVITAL® composição química no item 5.1) e
água ad libitum. A inspeção das gaiolas para detectar nascimentos foi feita
diariamente às 10 horas da manhã.

Na detecção do nascimento, as ninhadas foram reduzidas a três machos e
três fêmeas. Quando ratas mães tiveram número insuficiente de filhotes machos
e/ou fêmeas, os mesmos foram remanejados de outras mães com o objetivo de que
todas as ninhadas fossem de três machos e três fêmeas. Após o acerto das
ninhadas, mães e filhotes foram pesados e mantidos em gaiolas individuais
(50x40x30 cm) com suas respectivas mães durante toda a lactação. A partir do
nascimento (dia 1 de vida dos filhotes) dois grupos foram formados:

Controle (c) (n=11) mães receberam ração e água ad libitum por toda a lactação.
Desnutrido (d) (n=15) mães receberam água ad libitum e ração na quantidade
correspondente a 60% do consumo do grupo controle. Este consumo foi monitorado
diariamente a fim de evitar canibalismo dos filhotes pela mãe desnutrida.
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Como parâmetro de monitoramento do comportamento maternal, as
ninhadas foram observadas diariamente quanto a presença da mãe e filhotes no
ninho, registrando-se “sim” ou “não” conforme o observado. Esta observação e
registro foram feitos antes da oferta diária de ração (entre 9 – 10:00 h da manhã). A
mortalidade dos filhotes foi também verificada neste momento.

O desmame dos filhotes ocorreu no 25o dia de vida. Todos os filhotes e
mães foram pesados individualmente, separando-se machos e fêmeas. Neste
estudo foram utilizados apenas os filhotes machos seguindo modelos animais de
alcoolismo presentes na literatura (MORMEDE et al.2004; RIBEIRO, 2004) e devido
à maior predisposição ao alcoolismo do sexo masculino em humanos (ALMEIDA et
al., 1992). Estes filhotes machos amamentados pelas mães que receberam, durante
a lactação, ração ad libitum (c) ou restrita (d) foram acondicionados em gaiolas
individuais,sendo distribuídos nos seguintes grupos:

Grupo controle água (n=10): mãe recebeu ração ad libitum durante a lactação e
após desmame, filhotes receberam ração ad libitum;
Grupo cC (n=10): mãe recebeu ração ad libitum durante a lactação e, após o
desmame, filhotes machos continuaram recebendo a ração ad libitum;
Grupo cD (n=10): mãe recebeu ração ad libitum na lactação e, após o desmame, os
filhotes machos passaram a receber ração restrita a 60%;
Grupo dC (n=15): mãe recebeu ração restrita a 60% na lactação e, após desmame,
filhotes machos passaram a receber ração ad libitum;
Grupo dD (n=15): mãe recebeu ração restrita na lactação e, após o desmame, os
filhotes machos continuaram recebendo ração restrita a 60%.
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Todos os grupos formados a partir do desmame (cC; cD; dC; dD) , exceto
grupo controle água, receberam, por livre escolha, duas garrafas em suas gaiolas:
uma com solução de etanol a 10% v/v (etanol P.A Vetec®) e outra com água da
torneira. O modelo de livre escolha à solução de etanol utilizado foi adaptado do
modelo de curta duração proposto por Mormede et al (2004):
1a fase: 20 dias de apresentação ao etanol a 10% v/v por livre escolha;
2a fase: quatro dias de abstinência onde todos os animais receberam apenas água,
sendo retirada a solução de etanol a 10% v/v. Nas primeiras 24h sem a solução de
etanol, os animais foram avaliados quanto à presença de sinais de abstinência
(MAJCHROWICZ, 1975): 1.0: hiperatividade geral; 1.4: tremor de cauda;1.6: cauda
espástica (dura); 2.0: tremor em patas traseiras; 2.4: patas espalhadas (abertas);
2.6: tremor geral; 3.0: tremor na cabeça; 3.2: indução de episódios de corrida; 3.4:
wet shakes (sacudir o corpo como se estivesse molhado); 3.6: ranger de dentes; 3.8:
convulsões espontâneas; 4.0: morte
3a fase: oito dias de reapresentação a solução de etanol a 10% v/v por livre escolha,
e finalmente;
4a fase: oito dias de adulteração da solução de etanol a 10% v/v com quinina a 0,1
g/l de solução. A adulteração com quinina tem a finalidade de rastrear os animais
dependentes que consomem pesadamente o etanol (> 7 g/Kg de peso corporal)
apesar da presença do sabor aversivo da quinina (RIBEIRO, 2004). A concentração
da quinina utilizada foi de 0,1 g/l conforme descrito na literatura (GOODWIN et al.,
2000; WOLFFGRAMM et al., 2000) e confirmação em estudo piloto com ratos da
mesma linhagem e origem dos estudados.
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A figura 10 mostra o protocolo experimental esquematizado. Os volumes
de água e etanol foram medidos em dias alternados (a cada dois dias) com troca dos
líquidos e mudança da posição das garrafas nestes dias.

8.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi utilizado como base de dados e para as análises o programa “SPSS
for Windows 12.0”. Os dados foram expressos em média ± desvio padrão. A análise
de variância de um fator (ANOVA one way) seguido do teste de Tukey foi utilizada
para comparar os dados de peso corporal e, a análise de variância de dois fatores
(two-way)foi utilizada para comparar os dados de consumo de etanol. O Teste tStudent foi utilizado para comparar o consumo de etanol entre os grupos. O nível de
significância foi fixado em 5%.
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FIGURA 17: Esquema do Desenho Experimental (experimento 2)
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9 RESULTADOS
Experimento 2: Avaliação da influência da desnutrição na predisposição
ao alcoolismo

9.1 COMPORTAMENTO MATERNAL E DESENVOLVIMENTO DA DESNUTRIÇÃO NA
LACTAÇÃO

A restrição de ração a 60% do consumo do grupo controle não alterou o
comportamento maternal durante a lactação e foi capaz de produzir desnutrição
protéico-energética nos filhotes, sem mortalidade. Tanto as mães controles quanto
as desnutridas permaneceram no ninho juntamente com seus filhotes.
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9.2 PESO CORPORAL

Ao desmame, os animais desnutridos na lactação (dC e dD) apresentaram
uma diferença de peso corporal significativa de

55% em relação aos animais

controles (cC). Com a liberação da ração ad libitum (grupo dC), os animais
apresentaram uma melhora progressiva do peso corporal. A diferença passou para
38% no sétimo dia após o desmame (32 dias de vida),

27% no 140 dia após

desmame (39 dias de vida). Apesar da melhora do peso corporal, no 140 dia de
consumo de ração ad libitum estes animais ainda estavam desnutridos segundo o
critério de 20% de diferença de peso em relação aos animais controles (STIGLICK &
WOODWORTH, 1984; KOUTSOUKOS et al., 1995). Assim, até o final do
experimento, não houve recuperação do peso destes animais desnutridos na
lactação a ponto de ficar equivalente aos animais controles (cC), mas minimizou a
diferença para aproximadamente 10% no final do experimento (64 dias de vida)
(Gráfico 2).

Entretanto, animais que iniciaram a restrição de ração após o desmame
(grupo cD) perderam peso progressivamente, atingindo 20% do peso corporal em
relação ao grupo cC no sétimo dia após desmame, atingindo uma perda de peso de
33% no 140 dia após desmame. Até o final do experimento, a diferença de peso
manteve em aproximadamente 30%. O grupo desnutrido durante lactação e após
desmame (grupo dD) apresentaram uma diferença de peso significativa de 40% no
final do experimento (Gráfico 2) .
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Gráfico 2: Peso corporal (g) dos grupos durante todas as fases do modelo de
dependência por livre escolha (água e solução de etanol a 10% v/v - fases de
apresentação, reapresentação e adulteração)
Valores em Média ± DP
abc
p< 0,05 Anova one way seguido de Tukey (a diferença em relação ao grupo cC/ b diferença em
relação ao grupo cD/ c diferença em relação ao grupo dC
Recebendo solução de etanol a 10% v/v + água (livre escolha): cC: controle durante a lactação e
controle durante o período de livre escolha (n=10);cD: controle durante a lactação e desnutrido
durante o período de livre escolha (restrição de ração a 60%) (n=10); dC: desnutrido durante a
lactação (restrição de ração a 60%) e controle durante o período de livre escolha (n=15); dD:
desnutrido durante todo o experimento (n=14).
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9.3 CONSUMO DE ETANOL E ÁGUA
O Gráfico 3 mostra que a desnutrição durante a lactação aumentou,
voluntariamente, o consumo de álcool. A fome, provocada pela restrição de ração,
não foi imediatamente relacionada ao aumento deste consumo. Isto pode ser
observado no comportamento de beber do grupo cD, no qual tornou-se diferente do
grupo cC a partir do 100 dia de apresentação à solução de etanol (Teste t-Student
t= 2,7 p<0,05).

No segundo dia de apresentação, o consumo de etanol foi maior, talvez
pela exploração da novidade por ratos adolescentes. A desnutrição durante a
lactação acentuou este comportamento, como pode ser observado no gráfico 3
(consumo de etanol em g/Kg). O consumo calórico proveniente do etanol em
Kcal/Kg de peso corporal neste dia foi: cC 60 Kcal/Kg; cD 70 Kcal/kg; dC 130
Kcal/Kg e dD: 160 Kcal/Kg. Os animais que apresentaram desnutrição recente (cD
e dD) terminaram a fase de apresentação consumindo aproximadamente 50
Kcal/Kg,

enquanto

que

os

animais

controles

(cC

e

dC)

consumiram,

aproximadamente, 30 Kcal/Kg provenientes do etanol. A melhora do peso corporal
dos animais desnutridos na lactação (dC) promoveu o consumo de etanol
semelhante aos animais controles.

No segundo dia de apresentação, o consumo de etanol pelos ratos do
grupo dC e dD foi 2 vezes maior do que do grupo controle (cC). O consumo de
etanol foi considerado pesado quando > 7 g/kg de peso corporal (RIBEIRO, 2004).
A Tabela 9 mostra que, seguindo este critério, nos primeiros dois dias de
apresentação, todos os ratos beberam pesadamente etanol. Este comportamento
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decresceu, e no 80 dia de apresentação, os animais do grupo cC não foram mais
classificados como bebedores pesados. Seis animais do grupo desnutrido durante
todo o experimento (dD n=14) ainda apresentaram consumo pesado de etanol até
o final da apresentação. Entretanto, o alto consumo de etanol em nenhum
momento ultrapassou 50% do consumo total de líquidos, não preenchendo o
critério de preferência dos modelos de dependência.

Nenhum animal apresentou dependência pelo etanol no modelo de
dependência por livre escolha estudado, pois o consumo pesado de etanol
observado na fase de apresentação não foi mantido durante as fases de
reapresentação e adulteração. Porém, a análise de variância (ANOVA two way)
confirmou que a desnutrição durante a lactação influenciou no aumento

do

consumo de etanol até o 100 dia da fase de apresentação (35 dias de vida). A
desnutrição após o desmame influenciou o consumo de etanol após os 10 dias de
exposição a solução de etanol a 10% v/v, mantendo a influência até a
reapresentação da solução. Ao final da reapresentação, os animais controles
consumiram aproximadamente 15 Kcal/Kg provenientes do etanol, enquanto que
os animais desnutridos consumiram 25 Kcal/Kg. A desnutrição só perdeu a
influência no consumo, quando a solução de etanol a 10% v/v foi adulterada com
quinina a 0,1 g/l.

Resumindo, todos os animais diminuiram o consumo de etanol ao final da
fase de apresentação mas, esta diminuição foi menor na presença da desnutrição
e proporcional a alteração do peso corporal produzida pela manipulação da ração
ofertada. A desnutrição na lactação influenciou o consumo de etanol até a melhora
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do peso corporal. Já a presença de desnutrição recente influenciou no consumo de
etanol a partir da perda de 20% do peso corporal, persistindo o efeito a longo
prazo, até quando adultos.
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Gráfico 3: Consumo de etanol em g/kg do peso corporal durante todas as fases do
modelo de dependência por livre escolha (água e solução de etanol a 10% v/v )

ANOVA two way p<0,05 (a efeito da desnutrição na lactação/ b efeito da desnutrição recente – após o
desmame) Recebendo solução de etanol a 10% v/v + água (livre escolha): cC: controle durante a
lactação e controle durante o período de livre escolha (n=10);cD: controle durante a lactação e
desnutrido durante o período de livre escolha (restrição de ração a 60%) (n=10); dC: desnutrido
durante a lactação (restrição de ração a 60%) e controle durante o período de livre escolha (n=15);
dD: desnutrido durante todo o experimento (n=14).

Tabela 9: Número de ratos que apresentaram consumo pesado de etanol (> 7 g/Kg)
na primeira fase de apresentação do modelo de dependência por livre escolha
Dias
cC (n= 10)
cD (n=10)
dC (n=15)
dD (n=14)
2
7
7
15
14
4
7
4
10
13
8
0
3
9
10
12
0
1
2
7
16
0
4
2
6
18
0
3
3
6
Recebendo solução de etanol a 10% v/v + água (livre escolha): cC: controle durante a lactação e controle
durante o período de livre escolha; cD: controle durante a lactação e desnutrido durante o período de livre
escolha (restrição de ração a 60%); dC: desnutrido durante a lactação (restrição de ração a 60%) e controle
durante o período de livre escolha; dD: desnutrido durante todo o experimento.
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A desnutrição na lactação (dC e dD) influenciou o consumo de água
(mL/Kg) até o 100 dia de apresentação. A partir deste dia, consumiram mais água os
animais que sofreram desnutrição recente (cD e dD). Os animais do grupo dC e dD
(desnutridos na lactação) beberam mais água durante a abstinência. Nas fases
seguintes, o consumo de água é influenciado apenas pela desnutrição recente (cD e
dD) (Gráfico 4).
600
Apresentação

a

Abstinência

Reapresentação

Adulteração

500

Consumo de água (mL/Kg)

ab
a

400

a
a
b

300

b

b

200

b
b

b

2

8

100

0
2

8

10

12

16

1

4

2

8

Dias de experimento
cC

cD

dC

dD

Gráfico 4: Consumo de água (ml/Kg) durante todas as fases do modelo de
dependência por livre escolha (etanol a 10% v/v e água)
ANOVA two way (p< 0,05) (a efeito da desnutrição na lactação/ b efeito da desnutrição recente – após
o desmame) Recebendo solução de etanol a 10% v/v + água (livre escolha): cC: controle durante a
lactação e controle durante o período de livre escolha (n=10);cD: controle durante a lactação e
desnutrido durante o período de livre escolha (restrição de ração a 60%) (n=10); dC: desnutrido
durante a lactação (restrição de ração a 60%) e controle durante o período de livre escolha (n=15);
dD: desnutrido durante todo o experimento (n=14).
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9.4 ABSTINÊNCIA

A presença da desnutrição protéico-energética na lactação aumentou o
sintomas de abstinência dos animais apesar da liberação da ração após o
desmame, como pode ser observado na Tabela 10. A restrição recente de ração
(cD) não influenciou nos sintomas de abstinência.

Tabela 10: Grau de abstinência dos grupos na fase de abstinência do modelo de
dependência por livre escolha ( água e solução de etanol a 10% v/v)
cC
cD
dC
dD
ab
a
0
0,3
1,17
1,15b
Grau
de
abstinência

(0-0)

(0 – 2,6)

(0 – 2,6)

(0-3,2)

Valores: Média (mínimo - máximo)
a,b
: p< 0,05 Teste U Mann Whitney (a cC x dC / b cCx dD)
Recebendo solução de etanol a 10% v/v + água (livre escolha): CC ração ad libitum sempre (n=10) ;
CD restrição de ração (60%) após desmame apenas (n=10); DC restrição de ração (60%) apenas na
lactação (n=15); DD restrição de ração (60%) sempre (n=14)

10 DISCUSSÃO
Experimento 2: Avaliação da influência da desnutrição na predisposição
ao alcoolismo

Nosso estudo propôs avaliar a influência do estado nutricional no
desenvolvimento da dependência mostrando que nenhum animal, tanto eutrófico
quanto desnutrido, apresentou-se dependente. Porém, a presença da desnutrição
protéico-energética influenciou no consumo de etanol, principalmente na fase de
apresentação da solução de etanol a 10% v/v por livre escolha.

Há na literatura diversos estudos descrevendo modelos de dependência
ao etanol utilizando ratos adultos eutróficos (WOLFFGRAMM et al., 2000; HOLT et
al., 2001; SPANAGEL, 2003) com duração de no mínimo um ano de livre escolha,
com fases de retirada, reapresentação e adulteração da solução de etanol.
Lembrando que no modelo experimental de dependência, a fase de apresentação é
importante para o animal adaptar-se a droga, a fase de abstinência é necessária
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para avaliar se o consumo de etanol na fase de reapresentação é influenciado pela
recompensa da droga produzida pelos efeitos negativos da abstinência (retirada)
(SPANAGEL & HÖLTER, 1999), principalmente os de ansiedade (SPANAGEL,
2000), e na fase de adulteração é

avaliado se os animais efetivamente

dependentes, mantém o consumo pesado de etanol (> 7g/Kg), apesar do sabor
aversivo da quinina presente na solução (WOLFFGRAMM et al., 2000).

Neste trabalho, os modelos propostos por Mormede et al (2004) e Ribeiro
(2004) foram adaptados. Estes autores utilizaram tempos menores de experimento.
Mormede et al (2004) apresentaram a solução de etanol a 10% v/v por 14 dias,
seguindo cinco dias de abstinência, com repetição destas duas fases três vezes,
fazendo três fases de reapresentação, totalizando um tempo de estudo de
aproximadamente dois meses. Ribeiro (2004) utilizou um modelo de dependência
com duração total de 19 semanas, com fase de apresentação de 12 semanas, fase
de abstinência de duas semanas, fase de reapresentação de duas semanas e fase
de adulteração de três semanas, observando um padrão de consumo estável e
pesado em camundongos dependentes (7 a 16 g/kg de peso corporal) nas fases de
apresentação, reapresentação e adulteração.

O presente trabalho foi realizado também em três fases. Vinte dias de
apresentação à solução de etanol a 10% v/v e água por livre escolha, quatro dias de
abstinência, oito dias de reapresentação à solução de etanol a 10% v/v e água por
livre escolha e, a última fase, com oito dias de adulteração da solução de etanol a
10% v/v com quinina a 0,1 g/l (SPANAGEL & HÖLTER, 1999; WOLFFGRAMM,
2000; MORMEDE et al., 2004) apresentada também por livre escolha. Comparando
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os dois autores citados anteriormente, nosso modelo foi realizado em um tempo
menor, mas suficiente para observar um padrão de consumo de etanol estável nas
fases de apresentação, reapresentação e adulteração.

Não foram observados animais dependentes no presente estudo, talvez
pelas variáveis impostas aos animais. Além dos mesmos estarem em fase de
crescimento após o desmame, os ratos machos sofreram desnutrição em fases
importantes do desenvolvimento, na tentativa de avaliar os efeitos da presença da
desnutrição durante a lactação (grupos dD e dC), do restabelecimento dessa
desnutrição (grupo dC), da presença da fome (grupo cD) e da desnutrição após o
desmame (atingindo a adolescência dos animais - cD e dD) no consumo de etanol
por livre escolha.

A prorrogação do tempo de estudo, com um modelo de

dependência mais prolongado, poderia comprometer a sobrevivência dos animais,
principalmente os que sofreram restrição de ração até adultos (grupos dD e cD).

Foi interessante observar que todos os ratos jovens, independente do
estado nutricional, gostaram de explorar a novidade. Eles beberam mais álcool nos
primeiros dias de apresentação da solução de etanol a 10% v/v por livre escolha
(Gráfico 3) apresentando consumo pesado (> 7 g/ Kg). Na literatura, é conhecido
que adolescentes de espécies animais diferentes procuram novas situações e
sensações, isto é, novidades e riscos (SPEAR, 2000). No rato, a periadolescência é
definida

pela

idade

em

torno

da

maturação

sexual,

correspondendo

a

aproximadamente 28 a 42 dias de vida pós-natal (SPEAR, 2000), portanto, a idade
dos animais durante esta fase do estudo.
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Da-Silva (2005), utilizando o teste comportamental do Labirinto em Cruz
Elevada, observou que ratos adolescentes desnutridos na lactação são mais
reativos a novidade do que os eutróficos, pois exploraram mais os braços abertos da
cruz elevada, até quando o tempo de ambulação total foi igual nos dois grupos. O
teste do Labirinto em Cruz Elevada é considerado um modelo clássico de avaliação
da ansiedade, sendo natural o rato evitar a exposição nos braços abertos,
permanecendo nos braços fechados. Assim, estes ratos adolescentes desnutridos
perderam o instinto protetor de refugiar-se de predadores ao se exporem por mais
tempo nos braços abertos.

Quanto mais cedo ocorrer o início do comportamento de beber maior a
probabilidade do indivíduo tornar-se dependente (MAGGS & SCHULENBERG,
2004/2005). Uma explicação para esta maior vulnerabilidade seria que o álcool,
assim como outras drogas, afeta processos em maturação durante a adolescência.
O beber pesado durante esta fase tem sido recentemente associado a deficits
neuropsicológicos e de memória (BROWN et al., 2000). Os modelos animais têm
procurado determinar os mecanismos subjacentes entre iniciar o consumo mais
cedo e problemas com o álcool na vida adulta, mas, estudos sobre este assunto
ainda são poucos e controversos. Alguns autores observaram alteração cognitiva
(OSBOURNE & BUTLER, 1983) e prejuízo na função reprodutiva (CÍCERO et al.,
1990) em ratos, que consumiram etanol na adolescência e tornaram-se adultos.
Outro fator interessante é se ratos expostos na adolescência alteram a sensibilidade
tardia para o consumo de etanol. Estudos controversos mostram que a exposição ao
álcool na adolescência pode aumentar a preferência tardia (HO et al., 1989),
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enquanto outros dados não mostram relação entre o consumo de etanol na
adolescência e na fase adulta (SLAWECKI & BETANCOURT, 2002).

Em humanos, a maior reatividade dos adolescentes ao estresse foi
postulada como fator associado ao consumo de álcool durante a adolescência, não
sendo tão clara esta associação em adultos (POHORFCKY,1991). Embora
relativamente escassos, os estudos em animais de laboratório também mostram
maior resposta a eventos estressantes em animais adolescentes do que em adultos.
A corticosterona é, por si, reforçadora e auto administrada por roedores. Aumentos
da corticosterona contribuem para as propriedades reforçadoras do álcool, mas o
pico de corticosterona pelo álcool é menor em adolescentes do que em adultos, o
que talvez faça com que o adolescente procure níveis mais elevados de álcool
(bebedeiras, “binge drinking”) para obter o mesmo efeito reforçador. Há receptores
para corticosterona nos corpos celulares dopaminérgicos, incluindo os do núcleo
accumbens e do córtex pré-frontal. Este sistema dopaminérgico, sensível ao
estresse, é implicado na busca da novidade e é envolvido na saliência do incentivo,
fenômeno que acompanha o desenvolvimento da dependência e da fissura (SPEAR,
2000; VOLKOW & WISE, 2005).

Nossos resultados mostram que os animais que sofreram desnutrição
protéico-energética na lactação e após o desmame (grupo dD) apresentaram alto
consumo de etanol em g/kg de peso corporal na fase de apresentação, comparado
aos animais controles (grupo cC). Além de estarem na adolescência, os mesmos
ainda estavam desnutridos cronicamente, aumentando ainda mais o fator de estresse
destes animais (GURSOY et al., 2001). Porém, o aumento no consumo de solução
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de etanol não está relacionado ao estresse imediato da fome, uma vez que os ratos
do grupo cD, sofrendo fome pela restrição recente de ração, não aumentaram o
consumo de etanol imediatamente nos primeiros dias da fase de apresentação
(Gráfico 3). Neste grupo, o aumento do consumo de etanol foi observado após a
perda significativa de 20% do peso corporal, havendo diferença estatística a partir do
100 dia de consumo de etanol. Os animais do grupo dC, recebendo ração ad libitum
após o desmame, também apresentaram consumo alto de etanol nos primeiros dias
de apresentação, pois sofreram desnutrição durante toda a lactação. Este consumo
de etanol reduziu, significativamente, a partir do 100 dia da fase de apresentação,
com a melhora do peso corporal devido a liberação da ração. É possível observar,
nos gráficos 2 e 3, que a partir do 100 dia de apresentação da solução de etanol por
livre escolha, liberando ou restringindo a ração consumida pelo grupo, há alteração
no peso corporal e, conseqüentemente, no consumo de etanol.

Em animais, estudos desde 1950 já identificaram que a restrição de ração
aumenta o consumo de etanol sendo, esta manipulação da ração ofertada, utilizada
como procedimento experimental para favorecer o alto consumo de etanol
(WESTERFIELD & LAWROW, 1953). A restrição de ração produz perda de peso
que, ao atingir 20% do peso corporal em ratos, foi relacionada ao aumento da
preferência pelo etanol (MEISH & THOMPSON, 1974; KOUTSOUKOS et al., 1995).
Porém, quando os animais estão em crescimento (rhesus monkeys) e recebem
ração restrita, esta preferência é pouco identificada (PAKARINEN et al., 1999). Os
ratos avaliados pelo modelo de livre-escolha estavam em crescimento e apesar de
apresentarem aumento do consumo de etanol, não mostraram preferência pela
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substância, pois o seu consumo não ultrapassou 50% do total de líquidos ingeridos
(STIGLICK & WOODWORTH, 1984), concordando com Pakarinen et al (1999).

O aumento do consumo de etanol por animais adultos recebendo ração
restrita também tem sido considerado como conseqüência da busca pelas calorias
provenientes do metabolismo do etanol (STIGLICK & WOODWORTH, 1984;
SPIGELMAN et al., 1991; AGUIAR et al., 2004) independente se os mesmos
receberam menos ração, passando horas sem comer, ou se receberam ração
restrita confeccionadas com celulose, mantendo algo mastigável por período maior
(DIBATISTA & JOAQUIM, 1997). Os ratos desnutridos durante a lactação
consumiram mais calorias provenientes do metabolismo do etanol (dC: 130 Kcal/Kg
e dD: 160 Kcal/Kg). A restrição de ração recente não estimulou o consumo calórico
nos primeiros dias de apresentação da solução de etanol (cD: 70 Kcal/Kg e cC: 60
Kcal/Kg). Foi necessário perder peso para esta busca calórica ocorrer.

A perda de peso corporal aumenta o consumo de etanol e, a liberação da
ração com melhora deste peso diminui o seu consumo (STEWART & GRUPP,
1984). Nossos resultados concordam com a literatura e acrescentam que a
desnutrição na lactação não teve efeito duradouro, ou seja, bastou reverter o peso
corporal para a desnutrição precoce não favorecer mais o alto consumo de etanol. O
efeito da desnutrição na lactação perdura quando o animal ainda permanece
desnutrido e emagrecido (dD). Entretanto, não foram encontrados na literatura
estudos avaliando a influência da desnutrição ou da restrição de ração durante
período crítico do desenvolvimento cerebral (lactação) no consumo de etanol.
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Os resultados mostram que a desnutrição na lactação (grupo dC)
aumentou, significativamente, a reatividade do SNC ao etanol. Provavelmente, as
alterações cerebrais provocadas pela desnutrição durante esta importante fase do
desenvolvimento cerebral, como por exemplo, redução da mielinização e aumento
da densidade dos

neurônios e alteração da neurotransmissão sináptica, podem

explicar a reatividade diferenciada do SNC nestas condições (ROYLAND et al.,
1992; MORGANE et al., 1993; ALMEIDA et al., 1996). Os ratos deste grupo
apresentaram maiores sintomas de abstinência, seguindo a avaliação proposta por
Majchrowics (1975) e beberam mais água, sendo os resultados semelhantes aos
animais desnutridos durante todo o experimento (grupo dD). Em animais eutróficos,
é comum a redução no consumo de ração e água durante a abstinência
(CRANDALL et al., 1989). De fato, os animais controles (grupo cC) não alteraram o
consumo de água nesta fase. Porém, a desnutrição na lactação alterou este efeito,
aumentando o seu consumo, podendo indicar um componente psicológico de um
desejo persistente pela droga (HEYNE et al., 2000; RIBEIRO, 2004). A restrição
recente de ração (cD) não produziu maiores sintomas de abstinência nem aumentou
o consumo de água significativamente. Apesar da liberação da ração melhorar o
peso corporal dos animais do grupo dC, diminuindo o consumo de etanol, o SNC
destes animais pareceu mais reativo aos efeitos do etanol.

Partindo da repetição dos achados anteriores (WESTERFIELD &
LAWROW, 1953; MEISH & THOMPSON, 1974), estudos a partir da década de 90,
sugeriram que a recompensa cerebral está inversamente relacionada com a
diminuição do peso corporal e a sensibilização do sistema de recompensa parece
depender de uma persistente necessidade metabólica ou da depleção do tecido
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adiposo. Assim, a restrição crônica de ração e a manutenção do baixo peso corporal
aumentam a auto administração e a propriedade reforçadora das drogas de abuso,
causando a fissura ou craving pela substância psicoativa (CARR, 1996).

Estudos mais recentes tem sugerido que os mesmos neurotransmissores,
neuromoduladores, neuropeptídeos e hormônios que controlam o consumo
alimentar e o peso corporal, regulam também a sensibilidade à recompensa da
droga no cérebro (DI MARZO & MATIAS, 2005; VOLKOW & WISE, 2005). Carr et al
(2002) sugeriram que a restrição de ração leva a neuroadaptações pós-sinápticas
dos receptores D1 e D2 que controlam a resposta comportamental a dopamina,
aumentando a auto administração da droga. Embora a restrição de ração aumente a
recompensa pelas drogas devido ao aumento da função dos receptores de
dopamina, este efeito diminui após uma semana de restabelecimento da ração ad
libitum e ganho de peso (CARR, 2002). Os animais do grupo dC diminuíram o
consumo de etanol após 10 dias de ração ad libitum, aproximadamente o período
proposto no autor citado.

Algumas considerações sobre o controle do peso corporal são necessárias
já que a sua alteração é fortemente relacionada ao consumo de etanol. A leptina,
hormônio sintetizado pelo tecido adiposo, é responsável por sinalizar ao SNC, via
receptores hipotalâmicos, a proporção de tecido adiposo (BERTHOUD, 2002;
BROBERGER, 2005). Também controla o consumo alimentar, aumenta o gasto
energético em humanos e roedores e reverte o efeito da restrição de ração no limiar
da recompensa cerebral (DAS et al., 2004; FULTON et al., 2005; KISHI &
ELMQUIST, 2005).
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A leptina e o hormônio pancreático insulina modulam a expressão do
neuropeptídeo Y (NPY) no hipotálamo (KISHI & ELMQUIST, 2005). O efeito da
leptina e do NPY no SNC tem sido relacionados com a fissura pelo etanol por alguns
autores, mostrando que tanto o consumo de etanol quanto a sua abstinência alteram
os seus níveis.

Os estudos ainda são controversos mostrando, em animais, que tanto o
aumento (CLARK et al., 1998; KELLEY et al., 2001) quanto a diminuição (THIELE &
BADIA-ELDER, 2003) na sinalização do NPY no hipotálamo promovem o aumento
do consumo de etanol. Já em humanos, a influência nos níveis de NPY não foi
encontrada (ZHU et al., 2003). Entretanto, apesar dos diferentes resultados, há uma
evidência crescente sugerindo que o NPY participa nas respostas neurobiológicas
para o consumo voluntário de etanol, necessitando de mais estudos para esclarecer
esta relação.

Quanto aos níveis de leptina, Fulton et al. (2000) demonstraram que a
infusão intracerebroventricular desse hormônio atenua a eficiência da recompensa
em ratos que receberam ração restrita cronicamente. Estudos relacionando os efeitos
do consumo de etanol nos níveis de leptina, também são recentes e inconclusivos.
Tanto em humanos quanto em animais, o consumo de etanol pode tanto aumentar
(KIEFER, 2001; NICOLAS et al., 2001; FUJITA et al., 2003; KRAUS et al., 2004)
quanto diminuir (ROJDMARK et al., 2001) os níveis de leptina e com a abstinência,
os níveis deste peptídeo podem tanto aumentar (KRAUS, 2004) quanto diminuir
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(KIEFER, 2001). Porém, os autores concordam que é a alteração dos níveis de
leptina na abstinência a responsável pela fissura pela droga.

Os estudos citados anteriormente investigam a dinâmica nos níveis destes
neuropeptídeos com o consumo de etanol, ou seja, quando se bebe o que acontece
com os níveis de leptina e NPY, por exemplo, mas poucos são os estudos
relacionando-os com a alteração do peso corporal (uma variável de fácil obtenção e
não invasiva). Kiefer et al (2001) não encontraram correlação entre a fissura pelo
etanol e o Índice de Massa Corporal em humanos. Já Santolaria et al (2003)
mostraram em pacientes alcoolistas internados por complicações somáticas, que o
prejuízo no estado nutricional pode interferir diminuindo os níveis de leptina e que o
restabelecimento nutricional aumenta os níveis de leptina em alcoolistas.

De qualquer forma, o aumento no consumo de etanol registrados no
experimento 1 desta tese e em alguns outros estudos (STIGLICK & WOODWORTH,
1984; DIBATISTA & JOAQUIM, 1997; AGUIAR et al., 2004) na presença da
desnutrição, escapa da explicação simplista da busca por calorias ou do efeito do
estresse da desnutrição. O experimento 2 concorda que é principalmente a alteração
do peso corporal promovida pela restrição de ração que determina o aumento deste
consumo por alterar a sensibilização do efeito de recompensa da droga. De fato,
quando foi realizada uma restrição recente de ração (grupo cD), ou seja, quando o
animal estava com fome, não houve um aumento persistente no consumo de etanol
para buscar as suas calorias. Isto só ocorreu a partir de um déficit de peso corporal
de 20%. Da mesma forma, quando o déficit de peso foi revertido (dC), o consumo
diminuiu. Também, o estresse crônico do procedimento de privação alimentar,
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ativando o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (GIANOULAKIS, 1998) não pareceu ser
o fator desencadeador do consumo pesado de etanol.

Estes dados trazem perspectivas para a compreensão do que acontece
com um enorme número de pessoas, que cronicamente não tem o que comer e que
tem no álcool fonte barata de calorias, de alívio da dor psíquica, e além de tudo, com
propriedades reforçadoras aumentadas pela condição de emagrecimento imposta
pela fome. Sendo estas pessoas crianças ou adolescentes, o quadro de
vulnerabilidade é muito mais grave.

Pode-se sugerir que a desnutrição é fator de risco para o consumo
intenso de etanol, e que este dado não se correlaciona com a privação alimentar
imediata, mas requer alterações do peso corporal para se tornar evidente. De
maneira análoga, a recuperação do peso corporal tende a reverter o comportamento
de beber pesado dos ratos.
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11 CONCLUSÃO
Experimento 2: Avaliação da influência da desnutrição na predisposição
ao alcoolismo

A desnutrição no período crítico do desenvolvimento cerebral (lactação)
favorece o consumo pesado de etanol no período da adolescência. Este
efeito está mais relacionado às alterações do peso corporal do que à busca
por calorias e ao estresse causado pela fome;

A desnutrição durante a lactação favorece o aumento do consumo de etanol
até a melhora do peso corporal, não tendo efeito a longo prazo;

A desnutrição protéico-energética após o desmame, mantendo o deficit de
peso corporal maior que 20%, tem efeito à longo prazo, influenciando no
maior consumo de etanol até quando adultos. Porém este efeito é perdido
quando a solução de etanol torna-se aversiva (adulteração do sabor com
quinina).
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12 CONCLUSÃO FINAL

O etanol é uma droga complexa e seus efeitos dependem da dose consumida
e do estado nutricional. Os dois estudos sugerem que a desnutrição protéicoenergética é um fator etiológico para o desenvolvimento do alcoolismo;

As alterações orgânicas produzidas pela desnutrição protéico-energética são
minimizadas com o consumo crônico de baixas doses de etanol. Porém, o
efeito protetor das calorias do etanol associado a um cérebro mais vulnerável
aos seus efeitos psicoativos, mesmo quando consumido em baixas
concentrações, pode vir a estimular o seu consumo, podendo desenvolver a
dependência;

A desnutrição protéico-energética em períodos críticos do desenvolvimento
cerebral (lactação) favorece o maior consumo de etanol, principalmente
enquanto há déficit de peso corporal. Persistindo a desnutrição, e o baixo
peso corporal, a influência para o maior consumo desta substância psicoativa
persiste a longo prazo;
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Os resultados deste trabalho trazem perspectivas para a compreensão do que
acontece com um enorme número de pessoas, que cronicamente não tem o
que comer e que tem no álcool fonte barata de calorias, de alívio da dor
psíquica, e além de tudo, com propriedades reforçadoras aumentadas pela
condição de emagrecimento imposta pela fome. Sendo estas pessoas
crianças ou adolescentes, o quadro de vulnerabilidade é muito mais grave.

Políticas governamentais, como controle de propaganda que incentivam o
consumo de álcool, a proibição da venda e fornecimento de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos - Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8069/90: artigo 243), bem como ações educativas que esclareçam à
população e que protejam os jovens do hábito de consumir bebidas
alcoólicas, devem considerar o perigo da desnutrição como fator de risco para
o alcoolismo, principalmente em se tratando de crianças e adolescentes que
tem acesso fácil e ilegal às bebidas alcoólicas.
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14 ANEXO

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
FIXADOR E COLORAÇÕES UTILIZADAS NA HISTOLOGIA
CÂMARA DE NEUBAUER
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FIXADOR GENDRE (1L)
5 g de ácido pícrico
600 mL de álcool etílico (90-95%)
150 mL de formol 37%
50 mL de ácido acético glacial
Se possível filtrar a solução. Colocar o corte por 5 h
Obs: O líquido de Gendre é um fixador para glicogênio
PROCESSAMENTO DE MATERIAL – PARA PARAFINA/ FÍGADO
- Cortar o material fixado (± 1mm) e colocar em cassetes deixando no formol enquanto está cortando
o material;
- Colocar os cassetes em becker e lavar em água corrente por um bom tempo até retirar o formol;
- Desidratar o material com álcool: álcool 70%, 100% e 100% por aproximadamente 30 minutos cada;
- Clarificar o material em 2 banhos de xilol por 30 minutos;
0
- Inclusão em parafina: 2 banhos em parafina por 30 minutos cada (em estufa a 60 C)
HEMATOXILINA E EOSINA
Hematoxilina de Harris
Hematoxilina cristalizada
5g
Álcool 95%
50mL
Sulfato de alumínio e amônio amoniacal ou de potássio
Água destilada
1000 mL
Ácido acético glacial
20 mL
Óxido de mercúrio
2,5 g

100g

Modo de preparo: dissolva a hematoxilina no álcool. Dissolva o sulfato em água quente. Junte as
duas soluções, ferva rapidamente e junte o óxido de mercúrio, fervendo novamente a solução até ela
tornar-se de cor vermelho-escuro. Esfrie rapidamente e adicione o ácido acético para aumentar a
especificidade do corante em corar o núcleo. Filtrar e guardar em frasco escuro. Filtre antes do uso.
Nota: Se os núcleos corarem muito vermelho, adicionar ao corante gotas de bicarbonato de sódio 1%
para alcalinizá-lo.
Eosina
Solução de Eosina estoque
Eosina, solúvel em água
Água destilada
Álcool 95%
Solução uso
Eosina estoque
Álcool 80%
Ácido Acético Glacial
Álcool Clorídrico 0,5%
Álcool 70%
Ácido clorídrico concentrado
Método

1g
20 mL
80 mL
25 mL
75 mL
0,5 mL
99 mL
1 mL
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- Desparafinizar os cortes histológicos: deixar as lâminas 5 minutos na estufa a 600 C, para
facilitar a retirada da parafina. Passar sucessivamente em banhos de xilol: Xileno PA - 3 minutos/
Xileno PA - 3 minutos/ Xileno PA - 3 minutos;
- Hidratar os cortes histológicos (soluções decrescentes de álcool até a hidratação): Álcool 100%
- 3 minutos/ Álcool 95% - 3 minutos/ Álcool 90% - 3 minutos/ Água destilada – 3 minutos;
- Passar em Hematoxilina de Harris – 10 minutos
- Lavar em água corrente por 10 minutos
- Passar em álcool clorídrico para diferenciar
- Lavar em água corrente por 5 minutos
- Passar em água destilada – 3 banhos
- Passar na Eosina – 10 minutos
- Lavar em água corrente rapidamente
- Desidratar os cortes histológicos (rapidamente): Álcool 95% - 2 banhos rápidos: Álcool 100% - 3
minutos/ Álcool 100% - 3 minutos;
- Clarificar os cortes histológicos: xileno – 5 minutos por 2 vezes
- Montar em bálsamo do Canadá ou Entellan
Resultado: citoplasma em várias tonalidades de rosa e núcleo em azul
Obs 1: o álcool clorídrico é usado para diferenciar o núcleo do citoplasma, fica corado o núcleo;
Obs 2: A hematoxilina cora os núcleos primariamente em vermelho e a posterior lavagem em água
corrente converte a coloração para o azul (processo de azulecimento da hematoxilina).
Obs3: o xilol é solúvel em álcool e parafina. O álcool não é solúvel em parafina
PAS (ÁCIDO PERIÓDICO DE SCHIFF)
Ácido Periódico 1%
Reagente de Schiff
Água destilada
192 mL
Ácido clorídrico concentrado
8 mL
Fucsina Básica (Color Index 42510)
0,5 g
5g
Sulfito de sódio (Na2SO3)
3,8 g
Ou Metabissulfito de sódio (Na2S2O5)
Carvão ativado
0,5 g
Dissolver a fucsina na água adicionada de ácido clorídrico. Junte o sulfito ou o metabissulfito. Fechar
o frasco. Agitar por 20 a 30 minutos até que a mistura esteja límpida e de cor marrom avermelhado.
Adicione o carvão ativado para descolorir. Agitar por 2 minutos e filtrar. O filtrado deverá ser incolor. O
reativo somente poderá ser utilizado, no mínimo, 6 horas após sua preparação. Guardar na geladeira.
Observações sobre o Reativo de Schiff: O reativo deve apresentar-se perfeitamente límpido; se não,
rejeitá-lo. Quando se coloca o carvão ativado no reativo este pode descolorir totalmente ou ficar com
coloração amarelo palha; em qualquer dos casos está bom para ser utilizado. Para testar o Reativo
de Schiff pingar gotas do mesmo em alguns mililitros de formol a 10%. Se a solução ficar vermelhopúrpura, o reativo pode ser usado.
Solução Sulfurosa
Solução estoque
Metabissulfeito de sódio ou bissulfito de sódio anidro
Água destilada
Ácido clorídrico 1N
Solução uso(preparar na hora)
Solução ESTOQUE
6 mL
Água destilada
114 mL

10g
200 mL
10 mL

Método
- Desparafinizar os cortes histológicos: deixar as lâminas 5 minutos na estufa a 600 C, para facilitar a
retirada da parafina. Passar sucessivamente em banhos de xilol: Xileno PA - 3 minutos/ Xileno PA - 3
minutos/ Xileno PA - 3 minutos;
- Hidratar os cortes histológicos (soluções decrescentes de álcool até a hidratação): Álcool 100% - 3
minutos/ Álcool 95% - 3 minutos/ Álcool 90% - 3 minutos/ Água destilada – 3 minutos;
- Pingar ácido periódico 1% - 15 minutos
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- Lavar rapidamente em água destilada
- Pingar reagente de Schiff (escuro) – 20 a 40 minutos
- Dar três banhos de solução sulfurosa – 2 minutos cada ( ou 2 banhos de 5 minutos cada)
- Lavar bem em água destilada – 15 minutos
- Corar em hematoxilina de Harris – 1 minuto
- Água corrente por 5 minutos
- Desidratar os cortes histológicos (rapidamente): Álcool 95% - 2 banhos rápidos: Álcool 100% - 3
minutos/ Álcool 100% - 3 minutos;
- Clarificar os cortes histológicos: xileno – 5 minutos por 2 vezes
- Montar em bálsamo do Canadá ou Entellan
Resultado: Substâncias PAS- positivas (locais ricos em glicogênio ou polissacarídeos neutros) em
vermelho violeta intenso e núcleo em azul.
Digestão com Amilase
- Fazer uma solução de amilase 0,1 a 0,5% em salina (1 a 5 mg/ml)
- Desparafinar e hidratar os cortes
0
- Pingar a solução sobre os cortes e incubar a 37 C por duas horas. Os cortes controles devem ser
submetidos à solução salina sem a enzima
- Lavar em água destilada
- Corar pelo método PAS
ou
-Amilase a 2% em solução aquosa de NaCl a 4%. Pingar a solução sobre os cortes e deixar a 370C
durante 30 minutos
Resultado: Locais PAS positivos na lâmina controle que diminuírem ou perderem a positividade na
lâmina digerida indicam presença de glicogênio
PICROSIRUS
Ácido fosfomolíbdico 0,2%
Solução saturada de ácido pícrico: dissolva 1 a 1,5g de ácido pícrico em 100 mL de água destilada
quente. Deixa esfriar e filtre no dia seguinte
Solução de PICROSIRUS
Sirius Red F3 BA (Direct Red Sigma) 0,2g
Solução saturada de ácido pícrico
200 mL
Ácido clorídrico 0,01N
Validade de 3 a 4 meses / pH 2
Método
0
- Desparafinizar os cortes histológicos: deixar as lâminas 5 minutos na estufa a 60 C, para facilitar a
retirada da parafina. Passar sucessivamente em banhos de xilol: Xileno PA - 3 minutos/ Xileno PA - 3
minutos/ Xileno PA - 3 minutos;
- Hidratar os cortes histológicos (soluções decrescentes de álcool até a hidratação): Álcool 100% - 3
minutos/ Álcool 95% - 3 minutos/ Álcool 90% - 3 minutos/ Água destilada – 3 minutos;
- Lavar em água destilada por 10 minutos
- Colocar as lâminas na solução de ácido fosfomolíbdico por 1 minuto
- Desprezar o ácido fosfomolíbdico
- Colocar a solução de picrosirus por 90 minutos no escuro
- Lavar em ácido clorídrico 0,01N durante 2 minutos
- Lavar em álcool 70% durante 45 segundos
- Desidratar os cortes histológicos (rapidamente): Álcool 95% - 2 banhos rápidos: Álcool 100% - 3
minutos/ Álcool 100% - 3 minutos;
- Clarificar os cortes histológicos: xileno – 5 minutos por 2 vezes
- Montar em bálsamo do Canadá ou Entellan
MÉTODO DE PERLS
( para demonstrar pigmento de ferro)
Soluções
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Solução de ácido clorídrico (estoque)
Solução de ferrocianeto de potássio (estoque)
Solução de ferrocianeto de potássio – ácido clorídrico (solução de uso)
Ferrocianeto de potássio a 10%
70 mL
Ácido clorídrico a 10%
30 mL
Misturar no momento de usar

Procedimento
- Usar lâmina controle
- Desparafinar e hidratar cortes
- Solução de ferrocianeto de potássio a 10% por 5 minutos
- Solução de ferrocianeto de potássio-ácido clorídrico por 20 minutos
- Mergulhar em água destilada
- Coloração de fundo com vermelho rápido nuclear por 5 minutos
- Lavar em água corrente
- Contracorar os núcleos com corante nuclear vermelho.
- Lavar em água corrente.
- Desidratar, clarificar e montar
Resultado: pigmentos de ferro coram-se em azul brilhante, núcleos em vermelho e citoplasma em
rosa claro.
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