
ACETALDEÍDO 
carcinogénico humano do Grupo 1

Perigos da exposição 
ao ACETALDEÍDO

O acetaldeído é o carcinogénico 
mais comum no mundo.
É produzido por reações de fermenta-
ção. A ingestão de alimentos fermenta-
dos ou de substratos que dão origem 
a reações de fermentação promovem 
o aumento da produção de acetaldeí-
do endógeno. No nosso organismo o 
acetaldeído é produzido no fígado e 
no tubo digestivo.
O acetaldeído é nocivo para to-
das as pessoas, particularmente para 
aquelas que tenham insuficiência de 
ácido clorídrico no estômago, fuma-
dores e pessoas com infeção por Heli-
cobacter pylori.

GRUPOS DE RISCO

• HIPOCLORIDRIA OU ACLORIDRIA

• USO PROLONGADO DE INIBIDORES  
 DA BOMBA DE PROTÕES (PPI)
 E de outros antiácidos

• HIPERCLORIDRIA

• INFEÇÃO POR HELICOBACTER PYLORI



HIPOCLORIDRIA OU ACLORIDRIA
As pessoas com insuficiência de ácido clorídrico no estômago constituem 
um grupo particular de alto risco de exposição ao acetaldeído. Esta insufi-
ciência pode ser causada por gastrite atrófica ou pelo uso prolongado de 
medicação antiácida.

Nos pacientes com insuficiência em ácido clorídrico os microrganismos que 
são arrastados com a saliva, da boca até ao estômago, vão aí conseguir 
crescer e multiplicar-se. Estes microrganismos geram grandes quantidades de 
acetaldeído no estômago, a partir do álcool e do açúcar, o que predispõe 
estes indivíduos como grupos de alto risco ao cancro gástrico.

O estômago passa a ter insuficiência de ácido clorídrico quando o pH au-
menta permanentemente acima de 4,5. Muitos indivíduos que sofrem de in-
suficiência de ácido clorídrico no estômago apresentam valores de pH entre 
6,5 e 7,5 o que significa que têm um estômago totalmente neutro.

A deficiente produção de ácido clorídrico pode ser devida à destruição das 
células parietais da mucosa gástrica, gastrite atrófica, ou ainda devida ao 
uso regular de medicamentos antiácidos que impedem o normal funciona-
mento das células parietais. 

Riscos associados a um estômago  
com insuficiência de ácido clorídrico
Existem muitos riscos conhecidos associados a um estômago com insuficiên-
cia de ácido clorídrico.

Quando o pH do estômago é muito elevado, as bactérias e leveduras conse-
guem crescer e reproduzir-se de forma descontrolada. Estes microrganismos 
predispõem os indivíduos a infeções, as quais ajudam à formação de acetal-
deído carcinogénico a partir do açúcar e do álcool contidos em alimentos 
e bebidas.

Além disso, uma quantidade inadequada de ácido no estômago também 
está relacionada com a malabsorção e deficiências em cálcio, ferro e vitami-
na B12 e consequentemente a osteoporose, anemia e demência.

A gastrite atrófica aumenta o risco de cancro gástrico entre 11 a 90 vezes. 

O USO POR PERÍODOS MUITO  
PROLONGADOS DE INIBIDORES 
DA BOMBA DE PROTÕES (PPI)
E de outros antiácidos
O uso por períodos muito prolongados de Inibidores da Bomba de Protões  
e de outros antiácidos pode levar a hipocloridria com todas as suas consequências.

HIPERCLORIDRIA
O estômago torna-se hiperácido se, por alguma razão, a secreção de ácido 
clorídrico é superior ao normal. Neste caso, o pH do estômago é sempre 
extremamente baixo e inferior a 2.

Riscos associados  
a um estômago hiperácido
O excesso de secreção ácida no estômago constitui um risco, principalmente 
se estiver associado ao desconforto do refluxo gastroesofágico, causando 
danos graves na mucosa esofágica.

Por outro lado, o estômago hiperácido também predispõe os indivíduos a 
ulceração péptica.

No caso de um estômago hiperácido, ao paciente é prescrita medicação 
antiácida. Nestas situações, em que se fazem terapêuticas antiácidas por 
períodos prolongados existe o risco de hipocloridria.

INFEÇÃO POR HELICOBACTER PYLORI
Helicobacter pylori causa uma infeção da membrana mucosa do estôma-
go, conhecida como gastrite crónica, que pode permanecer estável durante 
anos ou pode degenerar para gastrite atrófica.

Riscos associados ao Helicobacter pylori
Entre 10% a 15% de todos os pacientes com infeção por Helicobacter pylori 
desenvolvem ulcera péptica ou duodenal ao longo dos anos e aumentam o 
risco de cancro gástrico entre 2 a 6 vezes.

Helicobacter pylori produz efetivamente acetaldeído a partir do açúcar e do 
álcool contidos nos alimentos.

Um estômago com 
insuficiência de 
ácido clorídrico é o 
fator de risco mais 
conhecido para 
o aparecimento 
de cancro no 
estômago

A infeção por 
Helicobacter pylori 
predispõe 
os indivíduos 
a ulceração péptica 
e aumenta o risco 
de cancro gástrico

HELICOBACTER PYLORI  
taxa de infeção a nível 

mundial >50%

Helicobacter pylori 
leva a infeções 100%  

detetáveis como gastrites9,10,11

30-40%  
Queixas dispépticas9,10,11

10-15%  
Infeção duodenal 

e úlcera péptica9,10,11

Pode levar 
a Carcinona
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