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Fevereiro foi o mês do
o Carnaval. Uma imagem
m comum no
o meio da fo
olia foi
a do folião preparado para fe
estejar, com seu cooler cheio a tirac
colo, garanti ndo o suprim
mento
gelad
do de bebida
as para abas
stecer o circcuito da aleg
gria. O dia seguinte
s
noss dá o mote
e para
este Editorial.
Sintomas como náuse
ea, vômito, tontura, cefaleia, fadiga
a, sede, fraq
queza,
sensibilidade à lu
uz e a ruídos
s geralmente
e acometem no dia seguinte àqueless que abusam
m das
bebid
das alcoólica
as, compond
do um quad
dro de sinto
omas denom
minado de v
veisalgia ou, mais
comu
umente, de ressaca. A veisalgia
v
é u
uma junção das palavra
as noruegue
esa kveis e grega
algia que signific
cam, respec
ctivamente ""mal-estar depois
d
da orgia" e "dorr". Entretantto, os
meca
anismos que
e levam à intoxicação
o e a este conjunto de
d sintomass ainda não
o são
comp
pletamente entendidos.
e
O consenso sobre oss sintomas da ressaca é polêmico
o. Para uma das
droga
as lícitas rec
creacionais mais
m
consum
mida mundialmente e com
m profundass implicações
s para
a saú
úde pública,, como agra
avamento d
da hipertens
são arterial e diversos aspectos so
ociais,
como
o violência urbana,
u
o co
onsumo de etanol e, consequentem
mente, a re
essaca, ainda são
pouco
o entendidos
s patologicamente em ccomparação com outras doenças e ffatores de risco à
Saúde. (1,2) Em
m um trabalh
ho de revisã o da literatu
ura, incluindo PubMed, M
Medline, Em
mbase,
Psych
hinfo e referências cruz
zadas, foram
m encontrados 47 sintomas presum
midos da res
ssaca.
Uma investigação
o com 1410 estudantes escoceses com
c
uma mé
édia de 2,5 ressacas por mês
revelou fadiga e sede como os sintomass severos da
a ressaca em
m 95,5% e 8
89,1% dos casos,
c
respe
ectivamente.. Dor de ca
abeça també
ém ocorre com bastante frequênccia, em 87%
% dos
estud
dantes avalia
ados. A dor estomacal
e
a pareceu com
m 44,7% dos
s casos e a d
dor muscular com
29,4%
%. (1) O trabalho
t
cattegorizou 4 7 sintomas em seu questionário,
q
, para facilitar a
recorrdação e a de
ecisão sobre
e os sintoma
as sentidos.
A porcenta
agem de 87 % de ocorrê
ência de dor de cabeça é um dos motivos
pelos
s quais a ressaca també
ém é chama
ada de “dorr de cabeça induzida po
or álcool de início
tardio
o” (3). Um aspecto
a
interressante de um estudo correlacionando o consu
umo de etan
nol e a
ressa
aca entre pe
essoas com enxaqueca, foi a verific
cação de que
e estes indiv
víduos têm maior
tendê
ência de des
senvolver sin
ntomas relaccionados à ressaca
r
após
s o consumo
o de etanol e que,
em geral, bebem
m menos do que
q
pessoas que não tem
m enxaqueca
a (3).
A ressaca alcoólica, a partir de ev
vidências exp
perimentais, é obtida em
m uma
dose que produz
z um pico de 0,11 a 0, 12% de con
ncentração de
d álcool no
o sangue, em
mbora
isso d
dependa da massa corp
pórea, sexo,, tempo para o consumo da bebida
a e tempo após
a
a
última refeição (4
4).
Uma revis
são sistemáttica de teste
es clínicos aleatórios
a
ve
erificou a po
ossível
efetiv
vidade de qu
ualquer interrvenção méd
dica em prev
venir e tratar a ressaca alcoólica (5)). Dos
15 te
estes potenc
cialmente re
elevantes en
ncontrados, apenas oito
o foram con
nsiderados; e dos
agenttes testados
s (propranollol, tropisetrron, ácido tolfenâmico, frutose ou glicose, e outros
o
suple
ementos nuttricionais, co
omo a alcach
hofra, levedura, etc.), foram
f
encon
ntradas diferrenças
signifficativas enttre os grupo
os dos estud
dos duplo ce
ego para o ácido tolfen
nâmico, o óleo de
borra
agem, e as preparaçõe
es com leve
edura; no entanto,
e
nenhuma evid
dência conc
clusiva
demo
onstrou maio
or efetividad
de destes co
ompostos em relação à moderação
o no consum
mo de
bebid
das ou à abstinência.
Quanto à patologia d
da ressaca, existe um componente
c
de desidrattação,
causa
ado por efeitto agudo do etanol sobrre mecanism
mos de balan
nço hídrico n
no organismo
o. Um
núme
ero limitado de experiên
ncias estudarram mudanç
ças biológica
as que estão
o presentes no
n dia
a seguir à inge
estão exces
ssiva de ettanol (6). Mudanças
M
significativas em parâm
metros
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endócrinos são id
dentificadas.. O etanol in
nibe a liberação do horm
mônio antidiu
urético (ADH
H), ou
vasop
pressina, na neurohipófise, resultan do em meno
or absorção da água noss túbulos dis
stais e
coleto
ores no rim e, consequ
uentemente, em maior micção e urrina mais diiluída. O principal
metabólito do álcool etílico,, o acetalde
eído, também
m inibe a secreção
s
de ADH. Alterrações
supre
essoras nas concentraçõ
ões de aldossterona e re
enina também são obse rvadas, visto que
níveis
s adequados destes ho
ormônios re
egulam a ab
bsorção de água e nuttrientes nos
s rins.
Tamb
bém se obse
erva acidose
e metabólica
a devido ao aumento das concentrrações de lactato,
corpo
os cetônicos
s e ácidos graxos livress. Estes efeitos estão re
elacionados à desidratação e
causa
am sintomas
s como boca seca e sede
e. Cabe ress
saltar, entrettanto, que ev
vidências ex
xistem
sugerrindo que ap
pós várias horas do conssumo de eta
anol excessiv
vo, ocorrem mecanismo
os que
favorrecem a rettenção de lííquido. Estess mecanism
mos envolvem
m também interferência nos
mesm
mos mecanis
smos neuroe
endórinos ciitados acima
a e estão en
nvolvidos, prrovavelmentte, no
desen
nvolvimento de hiperte
ensão arteria
al associada
a ao consum
mo crônico de álcool etílico,
e
como
o observado em modelos
s animais, pe
elo menos (13, 14).
Existem ta
ambém alte rações no sistema imun
nológico asso
ociadas à re
essaca
pós c
consumo de etanol, com
mo o aumen
nto nas conc
centrações de
d citocinas pró-inflama
atórias
em in
ndivíduos sa
adios com ressaca (IL-1
12 e IFN-γ) (7) e de IL-10. Além disso, resultados
experrimentais de
emonstram que um me
etabólito do etanol, o etil-glucoron
e
nídeo, é capaz de
aume
entar a dor por um mec
canismo dep
pendente da
a sinalização pelo recepttor do tipo toll
t
4,
causa
ando alodinia em ratos (8). Existe uma hipótes
se de que estas alteraçõ
ões imunes estão
envolvidas na ind
dução de efe
eitos cognitiv
vos induzido
os pelo etano
ol, como a p
perda de me
emória
e alte
erações de humor,
h
uma vez que as alterações na
n produção de citocinass afetam div
versas
funçõ
ões no siste
ema nervoso central ( 7). Desidratação e infflamação prrovavelmente
e são
proce
essos conco
orrentes e independenttes com mecanismos
m
subjacentess diferentes
s (9).
Existe
em testes clínicos
c
demo
onstrando a ação de an
nti-inflamató
órios não-estteroidais, co
omo o
ácido
o tolfenâmico
o, na melhorra de sintom
mas da ressac
ca (15).
Além de mecanismo
os inflamató
órios, o co
onsumo de etanol tam
mbém
interffere com me
ecanismos de
d estresse oxidativo. O metabolism
mo do álcoo
ol é realizad
do por
vias oxidativas e não-oxidattivas no fíga
ado. A via oxidativa é mediada
m
prin
ncipalmente pelas
mas álcool desidrogenase (ADH) e a
aldeído desid
drogenase (A
ALDH) (para uma leitura
a mais
enzim
aproffundada sob
bre as difere
entes vias e
envolvidas na
n oxidação do etanol, leia a revisão de
Jordã
ão Jr e colab
boradores, de 1998) (16
6). A ação destas enzimas, associad
das à presen
nça do
antioxidante endógeno glutattiona, garan
ntem que o álcool
á
seja metabolizado
m
o adequadam
mente,
n
Em
m níveis ex
xcessivos, entretanto,
e
eis de
se em níveis normais.
os estoquess disponíve
glutationa ficam comprometidos e há um acúmu
ulo do aceta
aldeído, me
etabólico tóx
xico e
principal respons
sável pela ressaca.
r
O estresse oxidativo, oriu
undo da ativ
vação da NADPH
N
oxida
ase pelo eta
anol, também
m é um me
ediador dos vários efeittos patogên
nicos de con
nsumo
crônico do etanol. A fam
mília de en
nzimas do citocromo P450 2E1 (CYP2E1) está
partic
cularmente envolvida na
n oxidação do álcool e na produção de espé
écies reativas de
oxigê
ênio (ROS), tais como peróxido de
e hidrogênio e íons superóxido, con
ntribuindo para
p
o
perfil pró- inflam
matório de danos
d
no fíg
gado causados pelo álco
ool (10). Fa
azemos um alerta
aqui quanto ao uso
u
de um analgésico
a
e m particularr para tratarr a dor de ccabeça oriunda da
ressa
aca: o acettominofeno, mais conh ecido como
o Paracetam
mol! Como o Paracetam
mol é
metabolizado pello fígado e necessita
n
de
e glutationa para que o seu metabo
olito interme
ediário
tóxico
o seja conjugado a ela
a e elimina
ado, a induç
ção das enz
zimas hepátticas associa
ada à
deple
eção nos nív
veis de gluta
ationa pelo e
etanol levam
m ao acúmullo deste mettabólito tóxiico do
Parac
cetamol, que
e pode induzir morte de
e hepatócito
os (17) e lev
var à óbito devido à falência
hepáttica.
Assim, ex
xistem verte
entes que apostam
a
tam
mbém na açção antioxid
dante,
sobre
etudo de prrodutos naturais, para a pesquisa
a de substâncias que p
possam atuar no
tratamento da re
essaca e tam
mbém no tra
atamento do
o uso crônico e no alcoo
olismo. Uma
a erva
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em p
particular, a Pueraria lobata, conheciida como Ku
udzu apresen
nta a capacid
dade de melhorar
os sin
ntomas da ressaca
r
e tra
atar o alcooliismo. Ela po
ossui alguns efeitos sobrre a toxicida
ade do
aceta
aldeído; efeito hepatoprrotetor devid
do a um glicosídeo isoflavona, a te
ectoridina. Outros
O
isofla
avonoides da
as raízes da planta têm efeito sobre
e a ação ansiogênica do álcool em ra
atos e
dimin
nuem a ativa
ação da via TNFα/NFκB,
T
entre outros
s efeitos antioxidantes ( 11).
Outra erva
a interessan te é a Hoven
nia dulcis, co
onhecida com
mo uva japo
onesa,
utiliza
ada na medicina chinesa
a como um medicamentto contra a ressaca.
r
O in
nteressante é que
um flavonoide ex
xtraído dela, a di-hidrom
miricetina, ou
o ampelops
sina, é efetiv
vo no tratam
mento
da in
ntoxicação aguda por ettanol em ex perimentos com animaiis, assim co
omo nos sina
ais de
abstinência alcoó
ólica, como a ansiedad
de e tendência a convu
ulsões. Nesttes experime
entos,
ficou demonstrad
do o envolviimento de rreceptores GABAA
G
na mediação desstes efeitos, tanto
na aç
ção aguda e crônica do etanol, q uanto no antagonismo da di-hidro
omiricetina. Estes
efeito
os estariam correlacionados aos sítio
os benzodiaz
zepínicos dos
s GABAAR(1
12).
Estes da
ados experrimentais ainda
a
não são suficcientes para o
desen
nvolvimento de um me
edicamento para a ress
saca, prevale
ecendo aind
da certa esc
cassez
sobre
e os diverso
os aspectos desta cond ição intoxicante. Assim, o melhor remédio ainda é
evitar ou beber com
c
moderaç
ção.
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