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Introdução: O alcoolismo é doença relacionada a fatores hereditários. Seu consumo pode 

prejudicar à saúde reprodutiva do consumidor. Alterações observadas na prole pelo consumo 

parental ascendem os mecanismos epigenéticos, contudo, ainda são limitadas as investigações da 

ingestão precoce e a influência na vida adulta. Nós avaliamos se os parâmetros reprodutivos de 

ratos predispostos ao consumo e expostos ao etanol diferem de ratos não predispostos, com 

resposta dose-dependente, se o consumo é proporcional entre os sexos e se consumo parental pós-

púbere interfere no desenvolvimento da prole não exposta. Material e métodos: Ratos das 

variedades Wistar e Wistar UCh (consumidores voluntários de etanol) foram divididos em: 

Controle - Wistar (C), pouco bebedor - UChA (A), bebedor - UChB (B) e sem etanol - UChB não 

exposto (SE). Os ratos A e B foram expostos ao etanol (10%) dos 65 aos 80 dias. Os UChA 

ingerem entre 0,1 a 1,9 g etanol/kg/dia e os UChB mais que 2 g etanol/kg/dia. Os casais C, A, B e 

SE foram acasalados aos 100 dias. O estudo foi conduzido em duas fases: 1ª) análise dos efeitos 

da predisposição genética e da dose alcoólica na reprodução, constituída por C, A e B. O consumo 

de etanol, a massa corpórea, o tamanho da ninhada, a proporção sexual, os parâmetros gestacionais, 

os órgãos reprodutivos e a morfologia espermática foram verificados; 2ª) análise dos efeitos do 

consumo alcoólico parental pós-púbere na prole não exposta, sendo os ratos UChB divididos em: 

grupo parental sem (SE) e com exposição (B) ao etanol e avaliado na prole o desenvolvimento 

somático, os órgãos reprodutivos (ovário, útero, testículo, epidídimo, glândulas sexuais 

acessórias), estradiol (fêmeas) e testosterona (machos) nas fases juvenil, púbere e adulta, o ciclo 

estral e os parâmetros espermáticos. Resultados: 1ª: as fêmeas A consumiram mais etanol que os 

machos. As massas corpóreas de A e B foram menores. A proporção sexual da prole não alterou. 

O tamanho da ninhada e a massa gestacional foram reduzidos em A e B. Os órgãos reprodutivos 

se alteraram, com aumento de espermatozoides defeituosos em B. A massa corpórea da prole de 

A e B foi reduzida. 2ª: as mães B apresentaram redução no consumo alimentar e da massa corpórea 

gestacional em relação a SE. A prole feminina e masculina de B apresentou atraso no 

desenvolvimento das características físicas observáveis. A instalação da puberdade atrasou em 

ambos os sexos e a massa corpórea e dos órgãos reprodutivos foram menores. O estradiol não 

alterou nas fêmeas, mas a testosterona foi menor nos machos juvenis e púberes. Os parâmetros 

espermáticos foram prejudicados com aumento de espermatozoides defeituosos, diminuição na 

contagem de espermatozoides e acelerado trânsito epididimário. Conclusão: O consumo alcoólico 

interfere na massa corpórea e nos parâmetros reprodutivos na vida adulta, com efeitos dependentes 

da dose. Os descendentes são prejudicados pela exposição parental precoce. A prole masculina 

apresenta maior sensibilidade, pois foram mais afetados. A predisposição genética, a exposição ao 

etanol e a dose alcoólica influenciam negativamente a reprodução do consumidor e o 

desenvolvimento da prole não exposta. 

Palavras-chave: álcool; desenvolvimento; predisposição genética; puberdade; reprodução. 
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Background: Alcoholism is characterized as a disease to hereditary factors. The consumption can 

impairs the consumer reproductive health. Changes in offspring due to parental consumption 

highlights epigenetic mechanism, however, investigations of early consumption and the influence 

on reproductive parameters in adulthood are limited. We evaluated the reproducers parameters of 

rats predisposed to low and high consumption and exposed to post-puberty ethanol differs from 

non-predisposed rats, with the dose-dependent response, if alcohol consumption is proportional 

between sexes and if high consumption parental impairs the development somatic and reproductive 

function on unexposed offspring. Material and methods: Rats Wistar and Wistar UCh (voluntary 

consumers) were distributed in Control - Wistar (C), low drinker - UChA (A), drinker - UChB (B) 

and no exposed to ethanol- unexposed UChB (SE). The A and B were exposed to 10% ethanol 

from 65 to 80 days of age. The UChA drink between 0.1 and 1.9 g ethanol/kg/day and the UChB 

more than 2 g ethanol/kg/day. The animals C, A, B, and SE were mated on 100 days. This study 

was conducted in two phases: 1st: analyzed of the effects of genetic predisposition and alcoholic 

dose on reproduction, in C, A, and B. Ethanol consumption, body weight, litter size, sex ratio of 

offspring, gestational parameters, reproductive organs, and sperm morphology were observed. 

2nd: analyzed the effects of parental alcohol consumption on unexposed offspring. For the second 

phase, the UChB rats were divided in: parental group no exposure (SE) and parental group 

exposure to ethanol (B). The landmarks of physical development, reproductive organs (ovaries, 

uterus, testicles, epididymides, and accessory sex glands), estradiol (females), testosterone (males) 

in the juvenile, pubertal and adult phases, estrous cycle and sperm parameters were observed. 

Results: 1st: females A ingested greater amounts of ethanol. The body masses of A and B were 

lower. The sex ratio of the offspring not changed. The litter size and the gestational body mass 

were reduced in A and B. The reproductive organs were altered and increased of anomalous sperm 

in B. The body mass of A and B offspring was lower. 2nd: food consumption and body gain mass 

gestational of B were reduced compared to SE. The female and male offspring of B show a delay 

in the landmarks of physical development. The onset of puberty was delayed in both sexes. The 

mass of the reproductive organs and body weight was lower in B. Estradiol did not change in 

females, but testosterone was lower in males in the juvenile and pubertal phases. The sperm 

parameters were changed with an increase in anomalous sperm, a decrease in the sperm count and 

daily production, and an accelerated epididymal transit. Conclusion: Alcoholic consumption 

interferes in body mass and reproductive parameters in adulthood, with dose-response. The 

offspring are harmed by early parental exposure. Male offspring are more sensitive, as they were 

the most affected. Genetic predisposition, exposure to ethanol and alcoholic dose negatively 

influence the consumer reproduction and the development of unexposed offspring. 

Keywords: alcohol; development; genetic predisposition; puberty; reproduction. 
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O consumo de etanol, droga psicoativa mais ingerida do mundo, é um dos principais 

problemas de saúde pública e seu consumo prevalece entre a população jovem e adulta 

(HARDING et al., 2016; ASHOK et al., 2016). Embora tenha se associado o consumo alcoólico 

moderado à possíveis efeitos cardio e neuro-protetores (STAMPFER et al., 2005; UETA et al.; 

2018), os potenciais danos da ingestão à saúde despertam a conscientização da sociedade quanto 

aos riscos do consumo (HARDING et al., 2016). Aproximadamente 4% das mortes globais foram 

atribuídas à ingestão, sendo o etanol causador de mais de 60 tipos de doenças. De acordo com a 

Incidência Global de Doenças, os tratamentos relacionados com o uso de etanol custam de 100 a 

500 dólares por pessoa, representando mais de 20% dos gastos totais com cuidados e assistência à 

saúde e 72% dos custos indiretos pela perda de produtividade (REHM et al., 2009). 

A idade, a quantidade ingerida, as características individuais e o contexto social e cultural 

do consumidor são variáveis relacionadas para as implicações do consumo alcoólico. A ingestão 

crônica suscetibiliza à dependência, ao câncer e ao descontrole cognitivo associado à violência ou 

morte (HHS, 2005).  A interação entre gene, como a predisposição genética, e o meio ambiente 

potencializa para as desordens induzidas pela ingestão alcoólica (MESSAS; FILHO, 2004; 

BALDDIN et al., 2018). 

Metabolismo do etanol 

Os efeitos nocivos e toxicológicos do etanol no organismo humano são consequência de 

seu metabolismo que, dentre os variados fatores, podem ocasionar hipóxia no fígado, interações 

entre os metabólitos do etanol e os componentes celulares e aumento de fatores de necrose tumoral 

e espécies reativas de oxigênio (ERO), conduzindo ao estresse oxidativo (ZAKHARI, 2006). O 

etanol atravessa as membranas biológicas, por sua elevada capacidade de difusão. Sua distribuição 

é proporcional ao conteúdo relativo de água existente nos tecidos e o equilíbrio do etanol no plasma 

é alcançado rapidamente (CEDERBAUM, 2012). Dessa forma, as mulheres apresentam maior 

eliminação alcoólica, menor distribuição do etanol devido a maior proporção de gorduras, 

mantendo-o mais concentrado no organismo, e alcançam mais rapidamente altas concentrações de 

etanol plasmáticas (COLE-HARDING; WILSON, 1987; CEDERBAUM, 2012).  

Após a ingestão alcoólica, ocorre a metabolização, sendo o fígado responsável por 

metabolizar aproximadamente 90% do etanol, enquanto 10% é excretado pelos pulmões, rins e 

suor (CEDERBAUM, 2012). A metabolização inicial ocorre no estômago, com isoformas da 

enzima álcool desidrogenase (ADH), convertendo etanol à acetaldeído e o fígado executa a maior 

parte da oxidação devido a extensa disponibilidade de ADH. Três vias estão envolvidas na 

metabolização: a ADH, o sistema de enzimas microssomais oxidativas (SEMO) e a catalase. A via 
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pela ADH é a principal delas e, quando sua atividade se encontra suprimida, ocorre a 

metabolização pelo SEMO, ativado pelo consumo crônico de etanol. A enzima catalase é a menos 

usual, localizada nos peroxissomos (ZAKHARI, 2006). Qualquer umas das vias origina o 

acetaldeído, substância altamente reativa e tóxica ao organismo, conduzindo à danos teciduais, 

formações de ERO e alteração nas reações de redução-oxidação das células hepáticas (ZAKHARI, 

2006).  

Na catalisação do acetaldeído à acetato pela enzima aldeído desidrogenase (ALDH), é 

necessária a intermediação de carreadores de elétrons, NAD+, reduzido à NADH (ZAKHARI, 

2006). Com a diminuição na proporção NAD+/NADH, reações importantes como glicólise, ciclo 

do ácido cítrico, gliconeogênese e oxidação de ácidos graxos são inibidas (CEDERBAUM, 2012). 

O acetato, em excesso, pode aumentar o fluxo sanguíneo no fígado, afetar processos metabólicos 

e deprimir o sistema nervoso central (ZAKHARI, 2006). 

Os efeitos do etanol na reprodução do consumidor e na descendência: estudos clínicos 

O etanol é potente em ocasionar danos à reprodução. Aproximadamente 15% dos casais 

que tentam engravidar apresentam sinais de infertilidade, sendo o declínio no volume espermático 

ao longo dos anos associado às disfunções sexuais femininas fatores contribuintes (SHARLIP et 

al., 2002; SENGUPTA; DUTTA; KRAJEWSKA-KULAK, 2016). Sabe-se que os hábitos 

cotidianos, incluindo a dieta, a prática de exercícios físicos e a exposição ambiental, são 

moduladores do organismo (ASIMES et al., 2018). Nessa perspectiva, ressalta-se os prejuízos do 

uso de etanol e outras drogas à saúde humana, no entanto, seus efeitos sobre os parâmetros 

reprodutivos necessitam de maiores e constantes investigações (BARAZANI et al., 2014). O 

etanol pode interferir no eixo hipotálamo-hipófise-gônada/adrenal (HHG/HHA) e as gônadas 

diretamente, ter caráter epigenético e diminuir a expectativa de vida (CARTER et al., 2014; 

MASEMOLA et al., 2015; BALDDIN et al., 2018). 

O consumo crônico feminino pode afetar de diversas maneiras a fertilidade, com ao menos 

uma desordem reprodutiva relatada em mais da metade das bebedoras frequentes (WILSNACK, 

1984). O consumo excessivo associado às desordens ascende a relação da dose em amplificar os 

efeitos observados. Irregularidade menstrual, infertilidade, abortamento e parto prematuro foram 

maiores durante a alta ingestão alcoólica, enquanto o atraso no início da menopausa, 

suscetibilidade aumentada a endometriose e taxas diminuídas de engravidar associaram-se ao 

consumo independentemente da dose (EGGERT, THEOBALD; ENGFELDT, 2004; TANERI et 

al., 2016). O consumo alcoólico moderado também foi correlacionado com menor sucesso de 

inseminação artificial, menores taxas de fecundidade, com resposta dose-dependente no sexo 
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feminino, e redução na taxa de sucesso na fertilização in vitro quando ambos os parceiros 

consumiam etanol (ZAADSTRA et al., 1994; JENSEN et al., 1998; ROSSI et al., 2011). 

A ingestão masculina também apresenta prejuízos notáveis à reprodução. A diminuição na 

concentração espermática, o aumento de espermatozoides defeituosos e as baixas concentrações 

de testosterona foram reportados pela primeira vez em alcoólatras, em 1985 (KUCHERIA; 

SAXENA; MOHAN, 1985). Além disso, Pajarinen e Karhunen (1994) encontraram parada parcial 

ou completa da espermatogênese em mais da metade dos consumidores crônicos. O consumo 

crônico conduz a desregulações hormonais e altera os parâmetros espermáticos, incluindo o 

volume, a contagem e a motilidade dos espermatozoides (MUTHUSAMI; CHINNASWAMY, 

2005; HANSEN et al, 2012). Em contraste ao uso crônico, o uso moderado não se associou a 

qualidade espermática, mas ao aumento de testosterona (JENSEN et al., 2014). Enquanto a alta 

ingestão de etanol tem efeitos visíveis, doses baixas à moderadas ainda estão em debate 

(SANSONE et al., 2018).  

A ingestão alcoólica materna ou paterna também pode comprometer a saúde dos filhos. A 

exposição intrauterina ao etanol pode prejudicar o desenvolvimento dos descendentes, sendo o 

volume, a concentração e a contagem espermática reduzida em homens expostos intrauterinamente 

devido a toxicidade dos metabólitos do etanol às células de Sertoli, efeito persistente na vida adulta 

(RAMLAU-HANSEN et al., 2010). Em consonância, foram encontradas maiores concentrações 

de testosterona em adolescentes (CARTER et al., 2014). Crianças e jovens expostos 

intrauterinamente apresentaram o dobro da incidência de dores de cabeça crônica, redução na 

massa corpórea e estatura e microcefalia palpebrais em neonatos (SILVA et al., 1981; ARRUDA, 

2011).  

O etanol causa modificações epigenéticas capazes de modular o fenótipo do organismo 

(FINEGERSH et al., 2015. ASIMES et al., 2018). Os mecanismos epigenéticos são influenciados 

pelos fatores ambientais e podem alterar os padrões de expressões nas células germinativas, 

conduzindo a hereditariedade entre as gerações (FINEGERSH et al., 2015). Dentre os mecanismos 

epigenéticos, foram evidenciados a hipometilação em indivíduos com síndrome alcoólica fetal, 

dado pelo consumo materno (MASEMOLA et al., 2015).  A diminuição na distância anogenital 

de filhos de pais expostos ao etanol antes da concepção tem sido relacionada como consequência 

da epigenia (XIA et al., 2018). 

Modelos experimentais 

Por questões éticas, de extrapolação dos dados e alcance dos métodos, os estudos em 

humanos são limitados, sendo a solução parcial a utilização de modelos experimentais mais 
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próximos dentro da classe dos mamíferos, como ratos e camundongos. Embora os resultados 

devam ser interpretados com cautela devido a resposta dos modelos experimentais frente aos 

insultos oferecidos nos métodos empregados, ressaltando a importância de constatar o verificado 

em estudos clínicos (GABRIELSEN; TANRIKUT, 2015), as alterações reprodutivas decorrentes 

do consumo do etanol têm sido observadas nos modelos experimentais e nos humanos 

(ANDERSON et al., 1978; HANSEN et al., 2012; XIA et al., 2018). 

Ratos predispostos ao consumo voluntário de etanol (UCh) 

O consumo alcoólico crônico é caracterizado como doença poligênica com desordens 

relacionadas ao uso (EDENBERG et al., 2019). Ratos Wistar da variedade UCh (Universidad de 

Chile), UChA e UChB, são bebedores voluntários de baixa e alta dose de etanol, respectivamente. 

Foram originados na Universidade do Chile, se reproduzem há mais de 50 anos e expuseram o 

conceito da herdabilidade e da predisposição genética ao consumo do etanol (MARDONES; 

SEQUOIA-RIQUELME, 1953). São considerados modelos experimentais adequados para as 

investigações entre o consumo e seus efeitos, inclusive sobre os parâmetros reprodutivos 

(MENDES et al., 2011, AMORIM et al., 2011; POPOOLA; NIZHNIKOV; CAMERON, 2017). 

Os efeitos do etanol na reprodução do consumidor e na descendência: estudos experimentais 

Os parâmetros reprodutivos dos modelos experimentais também são impactados pela 

exposição alcoólica aguda ou crônica. Em roedores fêmeas, a maturação sexual foi tardia, sendo 

suprimida a secreção do hormônio luteinizante, LH (SRIVASTAVA et al., 2018). Foram 

ressaltadas alterações na ciclicidade, aumento do estradiol e diminuiçao do fator de crescimento 

semelhante a insulina tipo 1, IGF-1 (EMANUELE et al., 2001). Em machos, as células 

responsáveis pela diferenciação, nutrição e manutenção das células germinativas (Sertoli) e pela 

produção de testosterona (Leydig) foram afetadas pelo consumo com interferência na via 

neuroendócrina, bloqueando a secreção do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) 

(OREMOSU; AKANG, 2015; FIGUEIRO et al., 2017). Além disso, a redução da preferência 

sexual pelas fêmeas seguida de feminização por aumento da aromatização da testosterona em 

estradiol foi constatado em machos bebedores (WATABE; ENDO, 1994; PUROHIT, 2000). Os 

parâmetros espermáticos são afetados pelo desequilíbrio das taxas hormonais e da modificação de 

expressão gênica do GnRH e seus receptores testiculares. Essas alterações refletem sobre a 

espermatogênese e a maturação dos espermatozoides (OREMUSU; AKANG, 2015).  
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A ingestão alcoólica gestacional ou concepcional pode reduzir o tamanho da ninhada e 

aumentar a taxa de mortalidade das progênies, porém os resultados são controversos quanto a 

proporção sexual, com estudos limitados e não relacionados com o consumo precoce e a fertilidade 

na vida adulta (ANDERSON et al., 1978; CICERO et al., 1994; VAGLENOVA; PETKOV, 1998; 

LIANG et al., 2014). Embora o consumo não afete o acasalamento, pode estender o período de 

latência ejaculatória e interferir nos parâmetros espermáticos (CICERO et al., 1994; WARD et 

al.,1996).  

O consumo alcoólico durante a gestação ressalta efeitos sobre o desenvolvimento dos 

descendentes. A teratogenicidade do etanol em progênies expostas intrauterinamente induziu 

menor massa corpórea e dos órgãos, modificações no padrão de transcrição dos genes e risco 

aumentado de mutagênese (BADR; BADR, 1975; MURILLO-FUENTES et al., 2001; 

KAMINEN-AHOLA et al., 2010; AN; ZHANGH, 2013). Em adição, aumentou a suscetibilidade 

da prole em consumir o etanol e outras drogas ao longo da vida (PFINDER; LIEBG; FELDMANN, 

2014). O baixo consumo gestacional também pode interferir no desenvolvimento dos descendentes 

com efeitos pronunciados sobre as funções cognitivas, reduzindo a aprendizagem e memória, além 

de diminuir a expectativa de vida da prole (VAGLENOVA; PETKOV, 1998).  

Tem se ressaltado metilações de genes espermáticos paternos pela exposição alcoólica 

(LIANG et al., 2014). O consumo paterno durante a pré e pós-puberdade conduziu a genes 

hipotalâmicos metilados nos descendentes, região responsável pelo comportamento social e 

resposta ao estresse (ASIMES et al., 2017, 2018). Dessa forma, o consumo crônico durante a 

maturação sexual ocasiona efeitos duradouros e negativos no eixo HHA e altera a expressão gênica 

nos gametas, potencializando os efeitos patológicos à descendência (PRZYBYCIEN-

SZYMANSKA et al., 2011; ASIMES et al., 2017). 
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O consumo de etanol baixo e alto durante a pós-puberdade interfere nos parâmetros da 

reprodução na vida adulta, mesmo após a retirada do etanol, sendo acentuado os efeitos da ingestão 

excessiva. O maior consumo alcoólico feminino, dose-dependente, indica contribuição materna 

para os distúrbios nos descendentes. A predisposição alcoólica associada ao consumo de etanol 

baixo e alto pós-púbere diminui o ganho de massa corpórea e afeta a reprodução alterando os 

parâmetros maternos e reduzindo o tamanho da ninhada, contudo não interfere na proporção 

sexual. Os órgãos reprodutivos parentais, feminino e masculino, são prejudicados seguido de 

aumento de anormalidades espermáticas nos machos. O consumo parental também afeta a 

descendência não exposta ao atrasar o desenvolvimento físico e a instalação da puberdade, 

diminuir a distância anogenital, em machos, e o comprimento corpóreo, em ambos os sexos, e 

alterar o padrão alimentar e a função reprodutiva. Os órgãos reprodutivos, ovários, úteros, 

epidídimo e glândulas sexuais acessórias diminuíram, e aparentemente, os machos são mais 

sensíveis as respostas adaptativas, provavelmente devido a diminuição da testosterona. Nossos 

achados acentuam os prejuízos do consumo de etanol baixo e alto sobre os parâmetros do 

consumidor e da prole não exposta, com desordens duradouras observadas do neonato ao adulto. 

Os efeitos relatados, tanto no consumidor quanto nos descendentes não expostos, apresentam 

relação com a dose alcoólica ingerida na pós puberdade. Acentuamos a importância dos hábitos 

cotidianos e da exposição ambiental durante a adolescência à vida adulta. 




