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RESUMO 
 
FEIJÓ, S. G. F. Espectro da doença hepático-gordurosa não alcoólica em obesos 
mórbidos: prevalência e fatores  associados. Fortaleza, 2005. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal do Ceará.  
 

 

 A doença hepático-gordurosa não alcoólica (DHGNA) tornou-se um desafio para 
todos os que se dedicam ao estudo de doenças hepáticas. A etiopatogenia multifatorial, ainda 
não totalmente elucidada, a falta de consenso quanto à terminologia, à classificação e   a 
tratamentos, particularmente, nesta categoria de obesos mórbidos,  são alguns entre outros 
aspectos que poderiam ser citados, para justificar o interesse crescente. Desde os primeiros 
estudos, a obesidade vem sendo relatada como um importante fator associado ao 
desenvolvimento da DHGNA. Este  fato constitui importante aspecto na medida em que  a 
obesidade vem se tornando motivo de preocupação crescente em todo o mundo. No presente 
estudo, foram  determinadas a  prevalência da DHGNA e da  esteato-hepatite não alcoólica 
(EHNA), em uma amostra de pacientes portadores de obesidade mórbida, submetidos à 
cirurgia de gastroplastia redutora, nos quais outras causas de doença hepática foram excluídas. 
Foi  objetivo deste estudo, também, identificar fatores demográficos, antropométricos,  e 
laboratoriais associados ao espectro da doença. Foi evidenciada elevada prevalência da 
DHGNA, 95% (57/60) na amostra estudada. Esteatose foi critério mínimo para o diagnóstico 
histopatológico de DHGNA, e o diagnóstico de EHNA requereu a presença de esteatose, 
inflamação lobular e balonizacão hepatocitária, também, como critérios mínimos histológicos. 
Foi constatada que a prevalência da EHNA foi, particularmente, elevada no grupo estudado, 
66,7% (40/60). Foi observado, contudo, grau leve de EHNA em  80% (32/40) dos casos 
diagnosticados. O estágio de fibrose só foi evidenciado em 7,5% (3/40) da amostra com 
EHNA, e cirrose não foi detectada em nenhum paciente. Os seguintes parâmetros estiveram 
associados ao grau de esteatose na análise univariada: idade, síndrome metabólica, 
circunferência da cintura, HDL-C (inversamente), triglicérides, ALT, γGT e ferritina 
plasmática.   Contudo, após submeter estas variáveis à análise de regressão logística, apenas a 
GGT foi significante e independentemente associada ao grau de esteatose.   As seguintes 
variáveis categóricas e contínuas mostraram-se associadas com a EHNA na análise 
univariada: diabetes combinada com pacientes mostrando elevação na glicemia de jejum; 
triglicérides e ALT. Usando  regressão logística, nenhuma das variáveis permaneceu 
significativamente associada. Em resumo, foi encontrada uma elevada prevalência de 
DHGNA e de EHNA nesta categoria de obesos. Sabendo-se que portadores desta entidade 
apresentam maior risco de progressão para cirrose, propõe-se que a biópsia hepática seja 
realizada como procedimento de rotina nas cirurgias bariátricas. O objetivo seria delinear a 
modalidade de  acompanhamento clínico necessária, obter informações prognósticas 
relevantes e auxiliar na seleção de pacientes para inclusão em protocolos de tratamento. 
Estendendo estes resultados para toda a categoria de obesos mórbidos propõe-se,  ainda, 
seguimento clínico cuidadoso dos parâmetros    hepáticos para este grupo. 
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SUMMARY 
 
FEIJÓ, S. G. F. Spectrum of non-alcoholic fatty liver disease in morbidly obese: 
prevalence and associated factors. Fortaleza, 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Federal do Ceará. 
 
  

 Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) became a challenge for everyone who 
is devoted to study  liver diseases. The multifactorial etiopathogenesis, not totally explained 
yet, the lack of consensus around the terminology, classification and treatment, especially in 
the morbidly obese group, are a few of some aspects that could be cited to justify the growing 
interest. Since the beginning, obesity has been said to be an important factor associated to the 
development of NAFLD. In fact, it is an important point since obesity has become a problem 
of great concern all over the world. It was  determined the prevalence of NAFLD and         
non-alcoholic steatohepatitis (NASH), in a sample of morbidly obese patients, who underwent 
surgical gastroplasty, in whom other causes of liver disease were excluded. The aim was yet, 
to identify demographic, anthropometric and laboratorial factors associated with the spectrum 
of the disease. The study shows a high prevalence of NAFLD, 95% (57/60). Steatosis was 
used as a minimum criterion to the histopathologic diagnosis of NAFLD and NASH demands 
the presence of steatosis, lobular inflammation and hepatocellular ballooning as found 
minimally, to the histologic diagnosis. We found that the prevalence of NASH, was 
particularly elevated in the studied group, 66,7% (40/60). However, it was  observed mild 
grade in 80% (32/40) of the cases of NASH. Fibrosis staging was only seen in 7,5% (3/40) of 
the NASH sample and cirrhosis was not found in any particular patient. The following 
parameters were associated with steatosis degree in univariate analysis: age, metabolic 
syndrome, waist circumference, HDL-C (inversely), triglycerides, ALT, GGT and serum 
ferritin. After submitting these variables at the logistic regression analysis, only GGT was 
significantly e independently associated with steatosis degree. The following categorical and 
continuous variables were associated with NASH in univariate analysis: diabetes combined 
with raised fasting plasma glucose; triglycerides and ALT. Using logistic regression none of 
these variations remained significant. In summary, it was found a high  prevalence of  
NAFLD, and, specifically, a high prevalence of  NASH  in this population of morbidly obese 
patients. Since NASH patients are at major risk of progressing to cirrhosis, liver biopsy must 
be performed as a routine part of the operative procedure to access prognostic information and 
to select patients that may benefit from inclusion in therapeutic protocols treatments. As an 
extent  careful hepatic clinical follow up for all  this group is advisable.  
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1  INTRODUÇÃO 
 

Há mais de trezentos anos, Descartes introduziu uma metodologia para o trabalho 

científico, que se tornou um marco do rigor na pesquisa. Tratava-se de um método que visava 

a alcançar as soluções mais adequadas à dimensão e à complexidade dos problemas 

apresentados, ancorado em quatro itens: (1) “jamais aceitar como verdadeira coisa alguma que 

eu não conhecesse à evidência como tal, quer dizer, em evitar, cuidadosamente, a precipitação 

e a prevenção, incluindo apenas nos meus juízos aquilo que se mostrasse de modo tão claro e 

distinto a meu espírito que não subsistisse dúvida alguma”; (2) “dividir cada dificuldade a ser 

examinada em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las”; (3) “pôr ordem em 

meus pensamentos, começando pelos assuntos mais simples e mais fáceis de serem 

conhecidos, para atingir, paulatinamente, gradativamente, o conhecimento dos mais 

complexos, e supondo ainda uma ordem entre os que não se precedem normalmente uns aos 

outros”; (4) “fazer, para cada caso, enumerações tão exatas e revisões tão gerais que estivesse 

certo de não ter esquecido nada” (DESCARTES, 1978). Tornou-se mais claro, desde então, 

que a ciência não prescinde da curiosidade, da observação, da desconfiança, que geram as 

interrogações e desencadeiam o anseio pela verdade cientifica, patenteando a necessidade do 

emprego do método cartesiano.  

Em 1980, Ludwig et al. desconfiaram de estar diante de uma entidade nova, a qual 

denominaram esteato-hepatite não alcoólica (Nonalcoholic  Steatohepatitis - NASH). O termo 

introduzido foi empregado para descrever uma forma de doença hepática, histologicamente 

semelhante à hepatite alcoólica, incidindo em pacientes cujo consumo de álcool era 

incompatível com o desenvolvimento de lesão hepática, predominante em mulheres e obesas.  

Desde então, a relevância do tema vem chamando a atenção da comunidade 

científica, despertando substancial interesse no campo da investigação, com descobertas e 

associações que geram mais e mais indagações, como é apanágio de toda pesquisa. 

Associações com obesidade (DIEHL et al., 1988; LEE,  1989; WANLESS; LENZ, 1990) e 

diabetes (DIEHL et al., 1988; LEE, 1989; POWEL et al., 1990) foram reforçadas. O espectro 

da patologia, contudo, passa a se ampliar. Apesar de persistir a idéia de ser a esteatose 

hepática achado de caráter essencialmente  benigno, a evolução para doença mais severa com 

fibrose e cirrose já foi documentada (BACON et al., 1994). Neste contexto, o termo      
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esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) deverá ser  restrito aos casos que preencham os 

critérios específicos  para seu diagnóstico (LEE,  1989; JAMES; DAY, 1998; BRUNT, 

1999b), passando aquela a ser considerada apenas uma etapa de um contingente maior, que 

abrange da esteatose hepática à cirrose (TELI et al., 1995b). Este conjunto de condições 

clínicas, hoje, tem recebido a denominação de doença hepático-gordurosa não alcoólica 

(DHGNA). 

No que concerne ao diagnóstico, inexistem anormalidades clínicas ou bioquímicas 

capazes de detectar esteatose hepática ou esteato-hepatite, fazendo-se necessária a  

combinação de testes não-invasivos e invasivos. Ultrassonografia, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética são métodos de imagem empregados para o 

diagnóstico de esteatose hepática. O problema reside no fato de que nenhum destes métodos é 

capaz de distinguir a benigna esteatose hepática da esteato-hepatite não alcoólica, mais 

potencialmente danosa, e, mais especificamente, de estadiá-la. A biópsia hepática continua 

sendo o método mais acurado, padrão ouro, para diagnóstico e estadiamento da DHGNA 

(BRAVO et al., 2001). 

Em decorrência das dificuldades citadas para o diagnóstico, por requerer estudo 

histopatológico e, portanto, envolver procedimento invasivo de biópsia hepática (LUDWIG et 

al., 1980; LEE, 1995), o clareamento da história natural desta entidade tem sido lento, e, por 

esta razão, muitas indagações persistem. A real incidência e prevalência da DHGNA  são 

ainda desconhecidas. A prevalência mostrou-se elevada em populações selecionadas de 

obesos (WANLESS; LENZ, 1990; LUYCKX et al., 1998; BELLENTANI et al., 2000) e 

diabéticos (FOSTER et al., 1980), grupos merecedores de maior  atenção. Além da obesidade 

e diabetes, fatores de risco tais como: dislipidemia (ANGULO  et al., 1999; MATTEONI et 

al., 1999; RATZIU et al., 2000); hipertensão arterial (MARCEAU et al., 1999; DIXON et al., 

2001; PAGANO et al., 2002); resistência insulínica e síndrome X (REAVEN, 1993; 

SANYAL et al., 2001; CHITTURI et al., 2002a; PAGANO et al., 2002), foram também 

relatados.  

A obesidade mórbida, entidade que pode reunir muitos daqueles fatores, quando 

não todos, parece constituir situação, potencialmente, de maior risco para o desenvolvimento 

das formas mais severas da DHGNA. Este grupo, hoje francamente em ascensão em todas as 

faixas etárias (JOHNSON-DOWN et al., 1997; POPKIN et al., 1998; FLEGAL et al., 1998), 

vem sendo submetido, como forma de tratamento, a gastroplastias ou procedimentos 

laparoscópicos como a banda gástrica (GARCIA-MONZÓN et al., 2000; DIXON et al., 
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2001). É premente o acúmulo de evidências que permitam melhor categorização das 

populações de maior risco dentro do espectro de portadores de  DHGNA. Pelo exposto e pela 

oportunidade de realizar, nestes pacientes, o procedimento de biópsia hepática durante a 

intervenção cirúrgica, surgiu a motivação de contribuir nesta área de pesquisa. A proposta 

deste estudo é determinar a prevalência da DHGNA  na população de obesos mórbidos, assim 

como estadiá-la e verificar associações de fatores de risco, clínicos e laboratoriais, com o 

espectro histológico da patologia. 

No intuito de tornar mais evidente a relevância do tema abordado neste estudo, 

passaremos a discorrer de forma mais aprofundada sobre esta entidade, do histórico ao 

tratamento, passando pela terminologia, classificação, morfologia, etiopatogênese, 

prevalência, historia natural e diagnóstico. 

 

1.1  Histórico 

 

A curiosidade nata, a que está afeito o investigador legítimo, levou Zelman (1958 

apud LUDWIG et al., 1997), há mais de quarenta anos, a correlacionar alterações histológicas 

hepáticas com a  obesidade. O pesquisador descreve, pela primeira vez, uma associação entre 

esteatose, inflamação e fibrose hepáticas com a obesidade. A obesidade leva ao fígado gordo, 

e alguns destes fígados podem apresentar, em conseqüência, alterações histológicas 

relevantes. Estas seriam suas conclusões. Seguem-se as observações de Leevy (1962), 

reconhecendo a síndrome como uma entidade clínica. 

Na década de sessenta, no apogeu dos procedimentos cirúrgicos de derivações 

jejuno-ileais, para correção de obesidade mórbida, emerge uma nova condição tão 

desconhecida quanto indesejada. Muitos dos obesos submetidos a estes procedimentos, 

evoluíram com doença hepática severa, tipo esteato-hepatite (PAYNE et al., 1963; CATLIN, 

1963; BONDAR; PISESKY, 1967). Tornou-se patente a semelhança entre os aspectos 

histopatológicos encontrados nas biópsias hepáticas  destes pacientes e os, já bem conhecidos, 

aspectos da doença hepática  alcoólica (PETERS et al., 1975). Os achados de Zelman (1958 

apud LUDWIG et al., 1997) e Leevy (1962) não foram levados em consideração, e as 

alterações hepáticas foram atribuídas a prováveis distúrbios nutricionais, inerentes a estes 

pacientes, durante o pós-operatório (CATLIN, 1963; McCLELLAND  et al., 1970) ou, ainda, 

decorrentes de super crescimento bacteriano (YOST et al., 1979).  
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Ainda após o reforço de Thaler (1971 apud LUDWIG et al., 1997) sobre a 

existência de uma doença hepática em pacientes sem abuso etílico e não submetidos a 

intervenções cirúrgicas, morfologicamente assemelhada à doença hepática alcoólica, quase 

dez anos se passaram até que houvesse pleno reconhecimento e aceitação desta nova entidade 

clínica. Só no final da década de setenta, Adler e Schaffner (1979), após avaliarem vinte e 

nove pacientes que apresentavam alterações de provas de função hepática e/ou hepatomegalia, 

predominando o sexo feminino (75%), com diagnóstico de diabetes melito em 62% dos casos, 

e, sem história de consumo abusivo de álcool, encontrou: esteatose hepática isolada; esteatose 

e infiltrado inflamatório; esteatose, infiltrado inflamatório e fibrose; e ainda casos de cirrose 

bem estabelecida. Aos achados de esteatose hepática e infiltrado inflamatório deram o nome 

de “hepatite gordurosa”. Chamaram a atenção para a semelhança com os aspectos 

histopatológicos da hepatite alcoólica e sugeriram que a obesidade poderia gerar danos 

hepáticos. Achados similares aos de Adler e Schaffner (1979), foram relatados por Nasrallah 

et al. (1981) e correlacionados com obesidade e  o envolvimento da diabetes melito com a 

nova entidade, foi reforçado por Falchuk  et al. (1980). 

A falta de uma terminologia estabelecida como que pulverizava os achados nas 

diversas publicações, até que o termo esteato-hepatite não alcoólica foi finalmente introduzido 

no léxico médico por Ludwig et al. (1980). A contribuição destes pesquisadores tornou-se um 

marco, pois, ao cunharem o termo, estabeleceram um ponto de convergência para o estudo da 

entidade, solidificaram o conceito de que indivíduos que não consumiam álcool poderiam 

desenvolver lesões hepáticas semelhantes às encontradas na doença alcoólica. Os autores 

descreveram os aspectos morfológicos de injúria hepática em vinte pacientes acompanhados 

na Clínica Mayo, em um período de dez anos. Predominavam obesos (90%), mulheres (65%) 

com idade média de cinqüenta e quatro anos,  e hiperlipidemia ou diabetes tipo 2 ou ambos 

foram detectados em 25%  da amostra. As evidências  histológicas das biópsias hepáticas 

eram consistentes com  hepatite alcoólica, mas ocorriam em uma população que negava o uso 

de álcool. Esteatose macrovesicular, de moderada a severa, necrose hepatocitária focal com 

infiltrado inflamatório misto e hialinos de Mallory, foram os achados mais presentes. Fibrose 

perissinuosidal, centrolobular e/ou fibrose septal foi detectada em 70% dos casos, e 15% dos 

pacientes já apresentavam cirrose bem constituída. Importante salientar que nenhuma outra 

causa de doença hepática  foi detectada. 

Erguido o véu que enevoou por anos esta relevante condição  clínica,     

avolumam-se publicações que fomentam  fundamentos para pesquisa que a cada dia mais se 
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amplia, com descobertas e associações. Atualmente a EHNA está sendo considerada como um 

dos principais diagnósticos em pacientes com elevações das aminotransferases, na ausência de 

alcoolismo e com marcadores virais e auto-imunes negativos (DANIEL et al., 1999). 

A definição do que seria uso abusivo de álcool passou a ser questão levantada. O 

volume de 40g de álcool por semana (POWEL et al., 1990), proposto inicialmente, parece ser 

muito rigoroso. Hoje, muitos centros aceitam que doença hepático-gordurosa não se 

desenvolva com consumo de álcool <20g/dia em mulheres e entre 20-40g/dia em homens 

(ANGULO et al., 2002; NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWEL, 2003). Contudo, 

inexistem volumes limítrofes de ingestão etílica, universalmente aceitos, para delimitar a 

doença hepática alcoólica e a EHNA (SANYAL, 2002). Mais complexa é a questão da 

veracidade das informações dadas, pois é notória a falta de precisão sobre o consumo de 

álcool enquanto relatado pelos pacientes. A participação de familiares na coleta deste dado 

tem sido recurso utilizado, mas a busca por marcadores que possam pôr em evidência este 

consumo passa a receber maior atenção. Uma das propostas tem sido a detecção randomizada 

dos níveis etílicos (SANSON-FISHER, 1986). Além das dificuldades para este procedimento, 

inexiste padrão estabelecido quanto ao número e freqüência de amostras negativas, para 

considerar o individuo como não usuário. Muitos marcadores de consumo de álcool tem sido 

avaliados, através de seus níveis séricos: volume corpuscular médio (VCM) e gamaglutamil 

transpeptidase (γGT) (LEWIS; PATON, 1981); aspartato aminotransferase (AST) e relação  

aspartato aminotransferase/alanina aminotransferase (AST/ALT) (SALASPURO, 1987); 

níveis mitocondriais de AST (NALPAS et al., 1984). Todos os testes relatados foram 

considerados precários, quanto à sensibilidade e especificidade, portanto, com limitada 

aplicação clinica, permanecendo matéria aberta  a estudos. 

Desde a introdução da terminologia EHNA, em 1980, a abrangência da patologia 

vem se ampliando, e a EHNA passa a ser  considerada uma etapa de um espectro mais amplo, 

hoje conhecido como  doença hepático-gordurosa não alcoólica, incluindo da esteatose 

hepática isolada até a cirrose, passando pela EHNA (MATTEONI et al, 1999).  

Hodiernamente, parece inverossímil que os  achados iniciais tenham sido 

ignorados por décadas. Parte da explicação pode ser devida  ao fato de estar muito arraigado o 

conceito de hepatite alcoólica com sua estrutura morfológica considerada quase 

patognomônica. Parecia mais coerente, então, considerar os que negavam abuso de álcool, 

como bebedores ocultos. A ciência mantém suas características de temporalidade, de verdade 

provisória, de conhecimento cumulativo e o olhar para trás parece ser de bom alvitre.  
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1.2  Terminologia e Classificação  

 

O termo esteato-hepatite não alcoólica, introduzido por Ludwig et al. (1980), 

selou o reconhecimento da existência de uma nova condição clínico-patológica, que, apesar 

de assemelhar-se histologicamente com a doença gerada pelo álcool, ocorria em pacientes 

sem consumo etílico importante. A descrição original da EHNA incluía esteatose, infiltrado 

inflamatório neutrofílico de predominância lobular, balonizacão de hepatócitos, corpúsculos 

de Mallory e fibrose perissinusoidal na zona 3 de Rappaport (FALCHUCK et al., 1980; 

LUDWIG, et al., 1980). Contudo, percebeu-se que esta  constelação de achados só seria 

encontrada nos casos mais avançados e passa a ser aceito que em um dado paciente somente 

alguns destes aspectos fossem detectados (BACON et al., 1994). Abre-se o espaço para as 

mais diversas interpretações e combinações, indo desde o conceito amplo, aceitando todos os 

que apresentavam esteatose macrovesicular e inflamação parenquimatosa, até a definição 

mais restrita inicial.  Instala-se o dilema: por um lado, o uso de critérios diagnósticos 

alargados - qualquer inflamação lobular e esteatose - aplicados em várias publicações 

(POWELL et al., 1990; BACON et al., 1994; ANGULO  et al., 1999), gera o risco de inclusão 

inapropriada de pacientes; por outro, o emprego de critérios muito rigorosos acarretaria a 

inclusão, apenas, dos casos mais avançados e exclusão daqueles com doença menor, que 

poderiam ter um curso diferente, sendo beneficiados com o tratamento. Levando-se em conta 

que os pacientes possam realizar biópsias antes do desenvolvimento de fibrose, é sensato 

questionar se deva ser a fibrose   um aspecto exigido para diagnóstico. Lee et al. (1995) 

sugerem uma posição no meio dos dois extremos, propõem em adição a esteatose e 

inflamação, a inclusão da balonização de hepatócitos e/ou fibrose pericelular ou perivenular 

como requisitos para o diagnóstico, idéia que vem sendo compartilhada por vários 

pesquisadores (CORTEZ-PINTO et al., 1996b; DIXON et al., 2001; BEYMER et al., 2003). 

Como reflexo destas ponderações, torna-se mais aceito que o diagnóstico da EHNA englobe a 

combinação de três componentes: esteatose hepática, balonização hepatocelular e infiltrado 

inflamatório lobular que passam a  constituir a base para o esquema de graduação, e a fibrose, 

a base para o sistema de estágio da entidade (BRUNT, 1999b). Os corpúsculos de Mallory são 

menos usuais nesta entidade clinica que na hepatite alcoólica e podem inclusive estar ausentes 

(CHRISTOFFERSEN et al., 1978; GLUUD et al., 1984).  

Outro aspecto problemático é apontado por clínicos e patologistas. A 

denominação requer do patologista um estadiamento para o consumo do álcool 
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(NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWELL, 2003). Sem dúvida, uma dificuldade ímpar, 

pois, se ao clínico, em contato direto com o paciente tal afirmação reveste-se de reconhecidas 

dificuldades, torna-se tarefa árdua, senão inviável para os patologistas. 

Na prática corrente, nenhuma outra patologia no contingente de doenças hepáticas 

requer um “não” como associação para seu diagnóstico. Assim sendo, a EHNA é uma entre 

poucas patologias hepáticas que, por definição, ampara-se, legitimamente, em correlações  

clinicas  e histopatológicas (BRUNT, 2001). A característica clinica do uso não abusivo do 

álcool, assim como a exclusão de outras causas de doenças hepáticas, é critério exigido em 

todos os casos, e os critérios histopatológicos devem ser os mesmos encontrados na doença 

gerada pelo álcool (NEUSCHWANDER-TETRI; BACON, 1996; JAMES; DAY, 1998; 

DIEHL, 1999).  

Muitas outras denominações foram propostas para a EHNA, antecedendo e 

sucedendo à denominação de Ludwig et al. (1980). Hepatite do fígado gorduroso (ADLER; 

SCHAFFNER, 1979; WANLESS; LENZ, 1990); esteato-necrose não alcoólica (BAKER, 

1985; WANLESS et al., 1989); doença hepático-gordurosa não alcoólica (SCHAFFNER; 

THALER, 1986); esteato-fibrose (VYBERG et al., 1987); doença hepática tipo alcoólica 

(DIEHL et al., 1988); hepatite diabética (NAGORE; SCHEUER, 1988); hepatite gordurosa 

não alcoólica (FRENCH et al., 1989); doença hepática pseudo-alcoólica (DESCHAMPS et 

al., 1994); esteato-hepatite idiopática  (BALDRIDGE et al., 1995). Mais recentemente, 

atentando  para as dificuldades na aferição do uso de álcool por parte dos patologistas, autores 

propuseram o termo esteato-hepatite metabólica (DIXON et al., 2002; FARREL, 2002). 

Ainda neste contexto, foi sugerido que os patologistas utilizassem a denominação de esteato-

hepatite, dentro dos critérios específicos definidos, deixando para o clinico a determinação da 

causalidade (NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWELL, 2003). A despeito de todas estas 

sugestões, a terminologia EHNA se impôs, pois nenhuma outra, até então, suplantava as 

deficiências alegadas. 

Sabe-se que a esteatose, considerada anteriormente como condição benigna, não 

progressiva, interfere em funções hepáticas importantes, tipo: detoxificação, glicuronização e 

metabolismo de drogas (MARCEAU et al., 1999). A despeito, ainda, do rótulo de 

benignidade que envolveu a esteatose hepática simples, o reconhecimento de que pode haver 

evolução para fibrose e, conseqüentemente, cirrose, entre os portadores desta alteração 

(BACON et al., 1994) firma, mais ainda, sua participação como um provável estágio dentro 

de um contexto maior.  O espectro da EHNA, inegavelmente, vem se ampliando, acarretando 
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ampla discussão na tentativa de encontrar uma nomenclatura mais abrangente, que englobe os 

diversos estágios que parecem ocorrer nas síndromes esteatóticas hepáticas não alcoólicas 

(JAMES; DAY, 1998; MATTEONI et al., 1999; DIEHL, 1999).  O termo doença       

hepático-gordurosa não alcoólica foi, finalmente, proposto para englobar todo este espectro 

(YOUNOSSI et al., 1998; MATTEONI et al., 1999). De acordo com estes autores, a definição 

mais precisa para DHGNA  seria a de um largo espectro, abrangendo a simples esteatose, 

passando pela EHNA e podendo chegar à cirrose. Apesar das dificuldades, por já estar 

sedimentada a terminologia EHNA, a nova denominação, DHGNA, por ser mais abrangente e 

precisa, vem apresentando ampla aceitação (NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWELL, 

2003). Do supra-exposto, EHNA seria uma forma evolutiva, mais acentuada, dentro do 

espectro denominado DHGNA (CLARK et al., 2002), devendo ficar restrita aos casos que 

atendam aos critérios exigidos (LEE, 1989; FALK-YTTER et al., 2001).  

Levando-se em conta que a história natural e a patogênese da DHGNA e EHNA 

estão apenas parcialmente compreendidas, pode-se deduzir que a questão referente à  

definição destas entidades clínicas não está resolvida. Esta situação traz prejuízos quanto a 

análises comparativas dos estudos publicados, com aparentes resultados discrepantes, 

conseqüentes de definições diferentes para uma mesma terminologia. Como exemplificação 

desta situação, citamos  polêmica que surgiu em torno de achados discrepantes entre a 

publicação de Garcia-Monzón et al. (2000) e Dixon et al. (2001). Na primeira, o achado de 

EHNA foi de 69%, enquanto que na segunda foi de 25%, apesar de a população dos dois 

estudos serem homogêneas e os fatores demográficos e antropométricos similares. Dixon et 

al. (2001) não consideram os achados portais e periportais para o diagnóstico de EHNA, 

enquanto que Garcia-Monzón et al. (2000) utilizam os critérios de Powell et al. (1990): 

esteatose macrovesicular com inflamação lobular e ou portal com ou sem injúria 

hepatocelular ou fibrose. Garcia-Monzón et al. (2000)  sugerem que devam ser considerados 

os achados portais e periportais de inflamação associados a danos hepatocelulares como 

EHNA, já que estes achados vêm sendo encontrados em 40% dos casos de EHNA (BACON 

et al., 1994; RATZIU et al., 2000).  

É imperativa a necessidade de homogeneizar os conceitos, ou seja, estabelecer um 

consenso sobre critérios precisos para classificar, graduar, estagiar histologicamente os danos 

teciduais hepáticos, que, agrupados, são conhecidos como DHGNA. Uma definição 

consensual para EHNA também não foi, ainda, acordada, havendo entre os pesquisadores 

divergências no que concerne a aspectos específicos. Nestes, incluem-se: quantificação e tipo 



 27

da gota (macrovesicular e microvesicular); inflamação lobular (aguda e/ou crônica); fibrose 

(zona 3 e portal) (NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWELL, 2003).  

A DHGNA só pode ser corretamente definida em base histopatológica, aceitando-

se como anormal um acúmulo de gordura que exceda 5% a 10% do peso do fígado (BURT  et 

al., 1998). Na prática, costuma-se utilizar um percentual de hepatócitos repletos de gordura, 

através de exame feito em microscópio óptico (CAIRNS; PETERS, 1983).  

Algumas classificações vêm sendo sugeridas. Brunt et al. (1999b) propõem que as 

lesões histológicas sejam postas dentro de um sistema de grau para as lesões necro-

inflamatórias e de estágio para a fibrose. O grau histológico indicaria a atividade da lesão 

enquanto que o estágio refletiria o grau de fibrose. Com este fim, criaram um escore com dez 

achados histológicos para desenvolver este sistema, composto como se segue: esteatose 

macrovesicular hepática; balonização hepatocelular; inflamação intra-acinar; inflamação de 

tratos portais; hialinos de Mallory; corpos acidófilos; células de Kupffer PAS-d; núcleos 

glicogenados; lipogranulomas e ferro intra-hepático. Deste dez itens, três passaram a compor 

aspectos histológicos mínimos requeridos para o diagnóstico de esteato-hepatite não 

alcoólica: esteatose predominantemente macrovesicular, inflamação lobular, balonização 

predominante na zona 3. A atividade necro-inflamatória foi graduada como leve, moderada e 

acentuada, levando em conta a intensificação das alterações citadas.  Foram pontuados três 

parâmetros de fibrose hepática: fibrose perissinusoidal; fibrose portal e fibrose em pontes, 

com os quais foi elaborado quatro estágios de fibrose.  

O estágio quatro da EHNA corresponde à cirrose com achados de esteato-hepatite 

(CONTOS et al., 2001), ou cirrose criptogenética, na qual os aspectos característicos de 

esteatose e inflamação já foram perdidos (POWELL et al., 1990; POONAWALA et al., 2000; 

ONG et al., 2001a).   

Em uma análise retrospectiva, Matteoni et al. (1999) observaram que pacientes 

com a forma de DHGNA com necrose, caracterizada por: esteatose hepática; balonização 

hepatocitária; corpúsculos hialinos de Mallory ou fibrose perissinusoidal apresentavam um 

desfecho mais pobre em longo prazo quando comparados aos que portavam esteatose hepática 

apenas ou esteatose hepática associada à inflamação inespecífica. Baseados nestes aspectos, 

os autores sugerem uma classificação que correlaciona aspectos prognósticos em longo prazo 

com achados histológicos divididos em quatro tipos: tipo um - esteatose simples; tipo dois - 

esteatose com inflamação lobular; tipo três - esteatose hepática com adição de balonização; 

tipo quatro - requer a presença adicional  de corpúsculos de Mallory e/ou fibrose, aos achados 
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do tipo três. Tem sido proposto que os tipos três e quatro associados corresponderiam à 

EHNA (SAADEH et al., 2002). No tipo quatro, a fibrose, quando presente, pode ser descrita 

nos quatro  estágios descritos por Brunt et al. (1999b).  

Neste sistema, o tipo dois é que mais gera controvérsias. Parece ser situação mais 

benigna, de menor potencial evolutivo, mais descrito em pacientes do sexo masculino, 

portando índice de massa corpórea (IMC) normal (BACON et al., 1994). A presença de 

balonização hepatocitária, corpúsculos de Mallory e fibrose da zona 3, componentes da 

EHNA, tem demonstrado prever doença mais agressiva, com maior potencial evolutivo para 

cirrose  e mortalidade mais elevada em dez anos (MATTEONI et al., 1999). 

Um processo de base portal não associado a comprometimento da zona 3 vem 

sendo posto em evidência, com tendência a ser analisado em separado do grupo definido 

como EHNA (DIXON et al., 2001).  

Em publicação recente, Abrams et al. (2004) determinaram a prevalência da 

fibrose portal isolada, em indivíduos submetidos à cirurgia de derivação gástrica, objetivando 

a detecção de variáveis associadas a este achado. Concluem estes autores que um significativo 

número de obesos mórbidos apresenta fibrose portal isolada na ausência de EHNA, tal como 

definida, ressaltando forte associação com alterações glicêmicas. Se este grupo deverá ou não 

ser incluído no espectro da DHGNA, está por ser estabelecido. Em complemento, deve-se 

acrescentar que os achados histológicos na criança diferem do adulto. No primeiro caso, a 

fibrose portal é mais característica (RASHID; ROBERTS, 2000; MANTON et al., 2000). 

A concordância dos achados histopatológicos por diferentes patologistas diante de 

uma mesma amostra é matéria de indagação e debate. Neste aspecto, interessante estudo foi 

desenvolvido por Younossi et al. (1998), em que parâmetros histológicos de esteato-hepatite e 

fibrose foram analisados por quatro patologistas, procedimento repetido em outra etapa  por 

dois dos quatro patologistas. Estes autores encontraram substancial concordância com respeito 

à avaliação da extensão da esteatose hepática, da localização sinusoidal da esteatose, fibrose 

pericelular, grau de fibrose, balonizacão hepatocelular e glicogenação nuclear. Houve, 

contudo, significativa variação, entre os observadores, no concernente ao aspecto da 

inflamação. 

É universalmente aceita a inexistência de um sistema de grau e estágio para a 

DHGNA. A ausência de uniformização destes critérios diagnósticos mínimos tem gerado uma 

hetereogeneidade histológica nos diversos estudos publicados de EHNA, levando a 
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discrepâncias clinicas e patológicas significativas. Na tentativa de estandardizar os critérios 

histológicos para o diagnóstico de EHNA, o assunto foi debatido por especialistas durante o 

encontro do “National Institute of Health” em 1998. Nenhum consenso foi extraído deste 

evento. A terminologia e classificação da DHGNA, entre outros aspectos, foi novamente 

discutida em encontro promovido pela Associação Americana para Estudo de Doenças 

Hepáticas (American Association for the Study of Liver Disease - AASLD), para tratar do 

tópico esteato-hepatite não alcoólica. Neste encontro foi unânime o reconhecimento da 

inexistência de consenso a respeito do assunto e da necessidade do mesmo 

(NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWELL, 2003). 

Acredita-se que, em futuro próximo, com o melhor domínio da etiopatogenia e 

história natural da doença, esta lacuna seja preenchida, e uma estandardização do diagnóstico 

da EHNA venha viabilizar a correta análise e comparação entre as diversas publicações.  

 

1.3  Morfologia 

 

A biópsia hepática persiste padrão ouro para diagnóstico e dimensionamento da 

agressão hepática na DHGNA. A revisão crítica da literatura torna evidente o empenho nos 

vários centros de patologia sobre em que momento ou estágio da doença incluir cada lesão: 

esteatose; balonizacão de hepatócitos; presença e tipo de inflamação; corpúsculos de Mallory; 

fibrose e outras alterações morfológicas, que vêm despontando como de provável relevância.  

Visando à correta análise e interpretação destes achados morfológicos, 

recomenda-se uma bateria de colorações que deve ser empregada no material 

convencionalmente fixado em formalina e embebido em parafina (LUDWIG et al., 1997), 

objetivando localizar, quantificar e evidenciar infiltrados, depósitos e pigmentos. 

Basicamente, quatro tipos de colorações são usualmente utilizados: hematoxilina-eosina 

(H&E); ácido periódico de Schiff após diástase (PAS-d); coloração para pigmento de ferro, 

entre elas o Perl’s; e uma coloração histoquímica para colágeno, sendo o tricrômico de 

Masson a mais empregada. Outras colorações específicas são realizadas em contextos 

especiais como o “red oil O”, a  reticulina de Sweet  e o “picrosirius red”.  A 

imunohistoquímica tem sido recurso complementar, e a análise através de microscopia 

eletrônica tem sido utilizada muito mais em nível acadêmico que prático. 
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A hematoxilina-eosina permite completa análise estrutural do parênquima 

hepático, avaliação das alterações hepatocitárias e dos infiltrados inflamatórios. O PAS-d 

ressalta os glóbulos eosinofílicos  nos hepatócitos periportais (glóbulos típicos da deficiência 

de alfa-1-antitripsina), os debris nos macrófagos portais e células de Kupffer. O “red oil O”  é 

utilizado quando se faz necessária uma análise mais precisa da esteatose microvesicular 

(fígado gordo da gestação, síndrome de Reye e intoxicação por salicilatos). Esta coloração é 

empregada em tecido fixado em formalina ou a fresco, não processado em parafina, já que o 

processo completo resulta em remoção do lipídio. O Perl’s ou outra coloração para ferro 

avalia o ferro granular nos hepatócitos e nas células de Kupffer. Por fim, ressaltam-se as 

colorações para tecido conectivo, necessárias, pois, na  fase inicial, a fibrose poderá não ser 

evidenciada pela hematoxilina-eosina. A coloração do tricrômico de Masson tem sido a mais 

empregada, visando a este aspecto, valendo salientar que divergências entre resultados de 

inúmeras publicações acerca da fibrose são determinadas pela utilização de colorações 

histoquímicas diferentes. A reticulina de Sweet  e o “picrosirius red” são colorações que 

evidenciam mais tipos de colágeno presentes nos sinusóides do fígado que a coloração 

tricrômico de Masson, resultando, quando do uso das duas primeiras, na observação de um 

envolvimento maior em relação aos resultados do que quando empregada o tricrômico de 

Masson (BRUNT, 2004). Adicionalmente, a imunohistoquímica pode auxiliar nas detecções 

de tênues alterações arquiteturais ou com intuito de confirmar a presença de corpúsculos de 

Mallory através da detecção de agregados do seu  cito-esqueleto. A segunda situação é 

viabilizada através de preparações de anticorpos de ubiquitina. A imunohistoquímica pode ser 

útil ainda para detecção de pigmentos como o cobre.   

O diagnóstico histológico da DHGNA  compreende da esteatose hepática isolada  

até a cirrose, desde que sejam preenchidos os critérios clínicos de exclusão de outras 

patologias causadoras da lesão. O diagnóstico histológico da EHNA ancora-se em um 

conjunto de achados cuja combinação de critérios persiste discordante. É consensual, contudo, 

que nenhuma lesão isolada é suficiente para o diagnóstico de EHNA, e a maioria dos 

investigadores já não aceita que achados de esteatose e inflamação, sem os aspectos de injúria 

hepatocelular, também possam selar o diagnóstico. Algumas lesões  estão bem definidas e já 

ocupam um espaço no diagnóstico, outras requerem mais detalhamento e carecem ainda de 

posição mais firmada dentro do espectro da DHGNA.  

As lesões histopatológicas da doença hepático-gordurosa não alcoólica podem ser 

agrupadas em alterações esteatóticas hepatocelulares, alterações inflamatórias, alterações 
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decorrentes de injúria hepatocelular, outras achados microscópicos e alterações fibrosantes, 

sobre as quais passaremos a discorrer. 

 

1.3.1 Alterações esteatóticas hepatocelulares 

Esteatose 

Nos estudos iniciais, a esteatose foi relatada em 100% dos casos (BRUNT, 2001). 

Hoje se sabe que, na  etapa de cirrose hepática, a esteatose pode desaparecer (ABDEMALEK 

et al., 1995). Critérios bem definidos para quantificar a esteatose não são uniformes na 

literatura e sequer há consenso quando ao volume limítrofe a partir do qual se considera um 

acúmulo patológico. O valor, comumente aceito, baseado em quantificação do conteúdo 

lipidico, é de 5% do peso do fígado (BURT et al., 1998). Enquanto, para alguns, pequena 

quantidade pode ser encontrada em indivíduos normais (HILDEN et al., 1977), para outros, 

qualquer acúmulo de gordura deve ser tida como anormal (GARG et al., 2002).  Muitos 

estudos baseiam-se em uma avaliação semiquantitativa: 0%-33%; 33%-66%; >66% 

(MATTEONI et al., 1999; ANGULO  et al., 1999; BRUNT, et al., 1999b), outros preferem 

quantificar como leve, moderada e severa (DIEHL, et al., 1988; LEE, et al., 1989).  

Apesar da esteatose macrovesicular não requerer coloração adicional além do 

H&E, estudos que utilizaram o “red oil O” estimaram quantitativamente um volume maior 

que o encontrado quando utilizado o H&E (BRUNT, 2004).  

A esteatose é tipicamente macrovesicular, com núcleo deslocado para a margem 

da célula por volumoso e único vacúolo de gordura, gerando ainda, aumento do tamanho dos 

hepatócitos quando comparado aos não comprometidos (GALAMBOS; WILLS, 1978; 

NAGORE et al., 1988; LEE, 1995). Os hepatócitos costumam manter seu tamanho normal em 

situações, usualmente as mais severas, em que se associa a esteatose microvesicular, 

caracterizada por citoplasma repleto de microgotas, e o núcleo permanece centralizado.  

O grau de esteatose relaciona-se ao índice de massa corpórea  (WANLESS et al., 

1990; ANGULO et al., 1999) e costuma ser mais acentuado na DHGNA que na doença 

gerada pelo álcool (DIEHL et al., 1988; CORTEZ-PINTO et al., 1996a).  

A infiltração gordurosa pode afetar o fígado difusamente ou primariamente nas 

zonas centrais (LUDWIG et al., 1980; BACON et al., 1994; BALDRIDGE et al., 1995).  
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 Cistos gordurosos 

São usuais e foram detectados em todos os casos estudados por Ludwig et al. 

(1980). 

 

1.3.2 Alterações inflamatórias hepáticas 

Inflamação lobular 

O infiltrado inflamatório da EHNA ocorre em vários graus, mas é, de regra, leve, 

predominantemente lobular, constituído de polimorfonucleares, linfócitos e outras células 

mononucleares (LUDWIG et al., 1980; POWELL et al., 1990; BACON et al., 1994; 

BALDRIDGE et al., 1995; ANGULO et al., 1999).  

A presença de células neutrofílicas é um aspecto que caracteriza a EHNA, 

podendo estar concentradas ao redor dos hepatócitos ou esparsas por todo o lóbulo exigindo 

observação cautelosa para serem detectadas. Inúmeras publicações apontam para uma maior 

intensidade do processo inflamatório na esteato-hepatite do álcool quando comparada com a 

EHNA (LUDWIG et al., 1980; CORTEZ-PINTO et al., 1996a; LUDWIG et al., 1997; BURT 

et al., 1998) o que, inclusive, a diferencia de outras formas de agressão ao tecido hepático.  

 

Lipogranulomas 

Outra forma de manifestação inflamatória na esteato-hepatite inclui 

lipogranulomas pequenos, que ocorrem como resposta tecidual à presença da gordura no 

fígado. Podem ser observados nos lóbulos ou nos tratos portais, e alguns se associam a 

eosinófilos (LEE, 1994; BURT et al., 1998; BRUNT, 2004), a microgranulomas e a células de 

Kupffer (BRUNT, 2004). Embora bastante característicos para deixarem de ser notados, os 

lipogranulomas não são mencionados na maioria dos estudos, contudo, observações a respeito 

se fazem presentes em algumas publicações sobre o assunto (BACON et al., 1994; 

BALDRIDGE et al., 1995; YOUNOSSI et al., 1998; BURT et al., 1998). 

 

Inflamação portal 

A inflamação portal pode apresentar-se de forma leve, compondo-se de células 

mononucleares. Tanto na EHNA (ANDERSEN et al., 1991) como na hepatite alcoólica (LEE, 
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1994), a inflamação crônica pode fazer-se mais presente nos estágios de resolução. A 

presença de processo inflamatório portal mais significativo que o lobular, acompanhado de 

atividade de interface levanta a suspeita de tratar-se de outras formas de hepatite como a de 

caráter auto-imune ou lesão droga induzida (LUDWIG et al., 1980).  O papel exato da 

inflamação portal ainda espera por encaminhamento, mas parece que quando encontrada, 

ocorre em pequena proporção (BRUNT, 2001). 

 

1.3.3 Alterações decorrentes de injúria hepática 

Balonização hepatocitária 

Surge em decorrência do acúmulo de líquido em nível intracelular (BURT et al., 

1998), gerando ingurgitamento dos hepatócitos. O citoplasma é rarefeito, finamente granular e 

sua detecção se dá através da coloração com hematoxilina e eosina.  

Os hepatócitos balonizados são comumente encontrados nas zonas de fibrose 

perissinusoidal e são mais facilmente visualizados quando contêm hialinos de Mallory. 

Costumam, ainda, agrupar-se próximos a hepatócitos esteatóticos na zona 3. A balonização 

hepatocitária denota injúria celular severa  e é conseqüente à ruptura microtubular (BURT et 

al., 1998).  

Na classificação de Matteoni et al. (1999), é encontrada nos tipos três e quatro,  

mas não se constitui em aspecto  exclusivo da EHNA, tratando-se, na verdade, de  

manifestação decorrente de degeneração lítica celular (ISHAK, 1976). 

 

Corpos acidófilos  

Corpos acidófilos constituem outra forma de representação de injúria celular, 

resultam da morte celular apoptótica e são visualizados como fragmentos citoplasmáticos 

eosinofílicos nos sinusóides hepáticos. Podem ser detectados em doenças hepáticas crônicas 

progressivas, inclusive a gerada pelo abuso da ingestão etílica (NATORI et al., 2001; ZIOL et 

al., 2001). 

 

Corpúsculos de Mallory  

Corpúsculos de Mallory são inclusões perinucleares intracitoplasmáticas formadas 

por agregados de peptídeos do cito-esqueleto.  
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A hipótese de que ácidos graxos livres em nível intracelular na esteato-hepatite 

não alcoólica possam atuar como detergente ocasionando ruptura das membranas do cito-

esqueleto, dando origem aos corpúsculos de Mallory, foi discutida por Wanless et al. (1989).  

Mais que um processo de colapso passivo de estruturas citoplasmáticas, caminhos 

metabólicos ativados são requeridos para a formação destes filamentos de queratina (DENK 

et al., 2000) que podem ser detectados por anticorpos através da imunohistoquímica. 

Anticorpos para a ubiquitina, CK8, CK18, p62 são empregados para a confirmação de 

corpúsculos de Mallory na análise imunohistoquímica (BRUNT, 2004). Níveis elevados de 

ubiquitina em EHNA foram detectados, quando comparados a controles normais (SAVAS et 

al., 2003). Estes autores sugerem que tal achado indica  citoproteção contra o estresse 

oxidativo.   

Por sua natureza quimiotática, neutrófilos agrupam-se, circundando os hialinos de 

Mallory em um processo reconhecido como satelitose. Ludwig et al. (1997) consideram que a 

presença marcante de corpúsculos de Mallory com satelitose deva sempre levantar a suspeita 

de tratar-se de hepatite alcoólica.  

Estudos têm demonstrado que estas inclusões são mais observadas na EHNA em 

sua forma mais severa (MATTEONI et al., 1999; BRUNT et al., 1999b).  Também na doença 

hepática gerada pelo álcool, a presença de hialinos de Mallory denuncia processo  mais 

agressivo (HALL et al., 1994 apud BRUNT, 2001).  

É observação usual que os corpúsculos são mais bem formados e melhor 

reconhecidos na hepatite alcoólica que na EHNA (LUDWIG, et al., 1980; DIEHL et al., 1988; 

CORTEZ-PINTO et al., 1996; BURT et al., 1998).  

Embora seja considerado achado comum na esteato-hepatite não alcoólica, não 

são  uniformemente detectados nas análises histopatológicas, tendo  sua presença sido relatada 

de 9,5%  (POWELL et al., 1990) a 90% (DIEHL et al., 1988), em séries de adultos.  

São comumente observados em hepatócitos balonizados na zona 3 (LUDWIG et 

al., 1980; LUDWIG et al., 1997), excepcionalmente na zona 1 em alguns casos de diabetes 

tipo 2 (NAGORE; SCHEUER, 1988). Na zona 1, os corpúsculos de Mallory são mais 

encontrados em patologias hepáticas decorrentes de processos colestáticos crônicos, na 

toxicidade pelo cobre, na toxicidade por drogas (amiodarona), em lesões hepatocelulares 

proliferativas, na hiperplasia nodal focal e no hepatocarcinoma (BURT et al., 1998; DENK et 

al., 2000). 
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1.3.4 Outras alterações microscópicas encontrada na EHNA 

Núcleos glicogenados  

Os núcleos glicogenados são observados na doença de Wilson (BRUNT, 2001) e 

na doença hepática pediátrica de qualquer natureza (BALDRIDGE et al., 1995). São achados 

freqüentes na EHNA, presentes em 35% a 100% dos casos (LUDWIG et al., 1980; POWELL 

et al., 1990; BALDRIDGE et al., 1995; CORTEZ-PINTO et al., 1996a), mas não constituem 

aspecto comumente observado na hepatite alcoólica (HALL et al., 1994 apud BRUNT, 2001).  

Em um relato de estudo, em 10% a 15% das biópsias hepáticas de pacientes com 

hepatite alcoólica, foi demonstrada a presença de núcleos glicogenados. Já na EHNA foram 

encontrados  75% de positividade  (YOUNOSSI et al., 1999). Ainda neste estudo, os autores  

encontraram uma associação dos núcleos glicogenados com diabetes e obesidade. A 

correlação com diabetes foi relatada em outra publicação (NAGORE; SCHEUER, 1988). 

 

Megamitocôndria 

Megamitocôndrias são estruturas que surgem como inclusões citoplasmáticas de 

forma arredondada ou em formato de agulha, com tamanho comparável ao de uma hemácia 

quando na primeira forma.  

Em análises de microscopia eletrônica da megamitocôndria na EHNA, foi 

identificada uma variedade de lesões estruturais, entre elas as inclusões paracristalinas e perda 

de membranas multilamelares (CALDWELL et al., 1999b; SANYAL et al., 2001). 

No estudo de Caldwell et al. (1999b), realizado em tecido hepático humano,  foi 

detectada a presença de megamitocôndria em oito de dez biópsias hepáticas, analisadas de 

pacientes com EHNA, quando comparadas com uma inclusão em sete amostras de  tecido 

hepático, provenientes de pacientes com hepatite alcoólica. Estes autores sugerem que a 

inclusão mitocondrial tome parte de um complexo de alterações mitocondriais pleomórficas 

na DHGNA e surja em resposta a um processo de injúria  ou represente aspecto de adaptação.  

Publicação de Sanyal et al. (2001) relata a ocorrência de  β-oxidação e estresse 

oxidativo hepático na DHGNA  e na EHNA, porém associação com defeitos estruturais 

mitocondriais só foi encontrada nos pacientes com EHNA. Muito há a ser estudado neste e em 

outros aspectos morfológicos da EHNA, mas os resultados apontados chamam a atenção para 
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a associação de resistência periférica insulínica e anormalidades mitocondriais na gênese da 

EHNA.  

A presença de megamitocôndria na EHNA, associada a esteatose macro e     

micro-vesiscular, foi apontada, ainda, como marcador de progressão para fibrose (TELI et al., 

1995a). Fazem-se necessários, porém, mais estudos com  avaliações   criteriosas deste aspecto 

morfológico presente na DHGNA. 

 

Depósito de ferro 

Depósito de ferro tem sido demonstrado em 15%  a 65% dos pacientes com 

EHNA (LUDWIG et al., 1980; BACON et al., 1994; MATTEONI et al., 1999; 

BONKOVSKY et al., 1999; BRUNT et al., 1999b).  

Os depósitos de pigmento granular de ferro, detectados nas células de linhagem 

sinusoidal, utilizando-se a coloração de Perl’s, são apontados como discretos (uma a duas 

cruzes), em vários estudos histopatológicos  de biópsias hepáticas em pacientes com EHNA 

(LUDWIG et al., 1980; BACON et al., 1994; BRUNT et al., 1999b).  

Enquanto um estudo sugere a correlação do aumento do ferro intra-hepático e 

risco aumentado de fibrose (GEORGE et al., 1998), outros autores não encontraram qualquer 

correlação (BACON et al., 1994; ANGULO  et al., 1999; MATTEONI et al., 1999; RATZIU 

et al., 2000).  Em seu estudo de uma série de sessenta e cinco pacientes Younossi et al. (1999) 

concluem não terem encontrado acúmulo excessivo de ferro intra-hepático em pacientes com 

DHGNA. Não  encontraram, ainda, nenhuma associação entre ferro hepático e gravidade 

histológica ou pior desfecho nestes pacientes.  

A heterogeneidade na seleção de pacientes, o tamanho das amostras e os desenhos 

dos estudos devem contribuir para os discrepantes resultados nas diversas publicações. Pelo 

exposto, o significado deste achado assim como  da presença de mutações genéticas para 

hemocromatose primária e suas correlações com o desenvolvimento de fibrose na EHNA são 

ainda assunto para debate (BONKOVSKY et al., 1999; CHITTURI et al., 2002b).   
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1.3.5 Alterações fibrosantes na EHNA 

Fibrose 

Existem características bem peculiares no desenvolvimento da fibrose hepática na 

DHGNA, constituindo um dos aspectos mais característicos desta condição.  

Embora a fibrose possa ser detectada pela H&E enquanto densa, nas fases iniciais, 

porém, os fios delicados de colágeno só poderão ser prontamente detectados através de 

colorações histoquímicas específicas  como: tricrômico de Masson; reticulina de Sweet; 

“picrosirius red”. É reconhecido que o emprego das duas últimas colorações evidenciam 

melhor o colágeno presente nos sinusóides hepáticos (BRUNT et al., 2004). 

O reconhecimento da presença da ativação de células estelares na EHNA tem sido 

feito por estudos de imunohistoquímica em tecido hepático humano (WASHINGTON et al., 

1999; BRUNT et al., 1999a) e é sabido que estas células são produtoras de colágeno, 

participando da fibrogênese hepática (FRIEDMAN, 1993). Reatividade com anticorpo 

antimúsculo liso alfa-actina (smooth muscle α-actina antibody – SMA) foi detectada positiva 

em células de linhagem sinusoidal na zona acinar 3 (TAKAHASHI et al., 1993;   

INGELMAN-SUNDBERG et al., 1993). Estes dois estudos, porém, não revelaram correlação 

entre a reatividade de SMA e fibrose. A importância e significado das células sinusoidais 

SMA positivas estão, ainda, por ser esclarecidos.   

A deposição do colágeno é observada inicialmente em nível perivenular, 

seguindo-se os espaços perissinusoidais da zona 3 de Rappaport (DIEHL et al., 1988; 

ANGULO  et al., 1999; BRUNT et al., 1999b). A fibrose pode variar desde muito delicada, 

com fios de colágeno circundando pequenas veias ou grupos celulares isolados, aspecto 

comumente descrito também na hepatite alcoólica (MacSWEEN; BURT, 1986), até a fibrose 

densa com distorção arquitetural. Este aspecto da fibrose é importante na  distinção da EHNA 

e hepatite alcoólica das demais causas de doença parenquimatosa  hepática crônica, nas quais 

a fibrose é, desde o início, de base portal. A presença de fibrose perissinusoidal da zona 3 sem 

outros achados da EHNA decorre, provavelmente, de episódios anteriores de esteato-hepatite 

não alcoólica.  Progressiva injúria na EHNA resulta em fibrose portal, centroportal e 

portoportal com subseqüente formação de septos em ponte, podendo evoluir para cirrose 

hepática. Nesta fase, os aspectos característicos da EHNA podem não mais estar presentes, 

com o desaparecimento da esteatose e do processo inflamatório (POWEL et al., 1990).  
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A fibrose portal isolada, ou seja, na ausência de fibrose perissinusoidal, não tem 

sido considerada parte do espectro da DHGNA. Estudo recente, realizado em um grupo de 

195 obesos mórbidos submetidos à cirurgia de derivação para correção de obesidade, 

encontrou 33,3% de fibrose portal isolada (ABRAMS et al., 2004). Neste estudo, foram 

excluídos outras causas de doença hepática, e os autores sugerem que a fibrose portal isolada 

deva fazer parte da DHGNA  dentro do contexto da obesidade mórbida. 

Fibroses pericelular, perissinusoidal e periportal têm sido observadas em 31% a 

100% dos pacientes com EHNA (LUDWIG et al., 1980; NASRALLAH et al., 1981; LEE, 

1989; POWELL et al., 1990; BACON et al., 1994; DIXON et al., 2000; BEYMER et al., 

2003), enquanto que a cirrose na biópsia inicial tem sido encontrada em 0% a 16% dos casos 

(LUDWIG et al., 1980; POWELLL et al., 1990; BACON et al., 1994; LEE, 1995; ANGULO  

et al., 1999; MARCEAU et al., 1999; MATTEONI, et al., 1999; DIXON et al., 2001; 

BEYMER et al., 2003; MORETTO et al., 2003). 

 

1.3.6 Concomitância de lesões morfológicas de esteato-hepatite e outras doenças 

hepáticas 

É de longa data reconhecido que doenças hepáticas podem estar associadas, e a 

concomitância de processos pode resultar em agravamento da agressão hepática. As lesões 

costumam ser distintas pelo exame histopatológico, mas muitas destas são inespecíficas e 

encontradas em várias entidades de diferentes etiologias. As alterações histopatológicas da 

esteato-hepatite, alcoólica e não alcoólica, são comumente observadas na zona 3 acinar,  o que 

as distingue de inúmeros outros processos geradores de injúria hepática, que se caracterizam 

por lesões de base portal desde o inicio.                                

Os aspectos histológicos da EHNA foram considerados indistintos da hepatite 

alcoólica (PETERS et al., 1975; LUDWIG et al., 1980; LEE, 1989). Contudo, hoje, os 

hepatopatologistas reconhecem que as duas não são necessariamente idênticas, existindo 

alguns aspectos da hepatite alcoólica que não são observados na EHNA. Entre estes achados, 

destacam-se a colestase aguda, lesões veno-oclusivas, necrose hialina esclerosante, 

proliferação ductular e colangiolite (BRUNT, 2002; BRUNT; TINIAKOS, 2002). As 

alterações necro-inflamatórias costumam ser mais leves na EHNA e, no contexto do tempo, a 

doença não alcoólica costuma evoluir de forma mais lenta (LUDWIG et al., 1997). Os 

corpúsculos hialinos de Mallory, considerados achados característicos na hepatite alcoólica 
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(HALL et al., 1994 apud BRUNT, 2001), mostram-se  indefinidos ou mal formados na 

EHNA (DIEHL et al., 1988; BURT et al., 1998). Os aspectos diferenciais são mais facilmente 

detectados em estudos de grandes coortes que em análises individuais. A constelação de 

achados clínicos e histopatológicos, contudo, já confere a DHGNA aspectos característicos 

suficientes para, na maioria das vezes, ser diagnosticada e individualizada, apesar de muitos 

destes processos resultarem em aspectos morfológicos comuns a outras patologias. 

BRUNT et al. (2003) realizaram uma busca nos arquivos de patologia do “Saint 

Louis University Health Sciences Center”, de junho de 1997 a abril de 2000, para o 

diagnóstico especifico de EHNA. As biópsias selecionadas foram revisadas e,  apenas as 

amostras com, pelo menos, fibrose perissinusoidal na zona 3 foram incluídas. Na verdade, 

trata-se de um rígido critério para a EHNA, mas evitaria o risco de incluir casos de hepatite C 

com esteatose e inflamação lobular sem DHGNA. De um total de 3.581 biópsias, EHNA foi 

observada como um dos diagnósticos ou o único diagnóstico em 11,7% dos casos. Ao ser 

aplicado o critério requerido para inclusão neste estudo, da presença de fibrose pericelular, 

apenas 2,5% da amostra preencheu o requisito. A concomitância de EHNA e outras patologias 

hepáticas crônicas foi determinada neste estudo e os dados estão  reproduzidos abaixo. 

 
Percentual de biópsias com esteato-hepatite associada a outras formas de doença 
hepática crônica 
 
 

Número de biópsias Número de biópsias Doença hepática crônica Total EHNA(%) 
HCV (com e sem álcool) 1458 80 (5,5) 
Cirrose biliar primária 81 5 (6,2) 
Deficiência de α-1-antripsina 38 3 (7,9) 
Mutação HFE (C282Y)           44 1 (2,2) 
HBV 59 2 (3,4) 
Autoimune 63 1 (1,6) 
Droga induzida 42 1 (2,4) 
Outras doencas hepáticas 327 13 (4,0) 

            Dados de Brunt  et al. (2003) 

 

 

Mais estudos se esperam para melhor elucidação destas concomitâncias de  

processos hepáticos crônicos, clareando as formas de distinção  e as influências na progressão 

das morbidades.  
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1.3.7 Aspectos morfológicos de progressão para cirrose 

Mais confusos são os achados da esteato-hepatite cirrotizada, quando muitos, 

senão todos os aspectos identificadores do processo inicial gerador, já não se encontram 

presentes. Foi documentado por Abdelmalek et al. (1995), em seguimento de biópsia, que os 

achados histopatológicos da esteato-hepatite não alcoólica não se mantiveram nos casos que 

evoluíram para cirrose. Tal documentação provê suporte para a idéia de que a cirrose 

criptogenética pode ser resultante da DHGNA. Esta sugestão também foi suportada em 

publicação de estudo baseado em casos de cirrose criptogenética com parâmetros clínicos 

correlacionados com EHNA (CALDWELL et al., 1999a).  

Na verdade, emergem evidências de que a DHGNA  represente a causa mais 

comum de cirrose criptogenética (CLARK; DIEHL, 2003). Em muitos dos casos já 

cirrotizados, os patologistas ainda conseguem identificar alguns dos achados característicos da 

DHGNA  e, neste aspecto, Hui et al. (2003) pontuou a relevância de uma categorização 

histológica da EHNA cirrotizada. Trata-se, portanto, de uma área, na patologia, aberta a 

ampla  investigação. 

 

1.3.8 Aspectos morfológicos de progressão para hepatocarcinoma 

Considerando que a cirrose pode representar um estágio avançado da DHGNA  

(FALCK-YTTER et al., 2001), a questão da evolução dos pacientes, nesta fase, para 

hepatocarcinoma (HCC), torna-se importante aspecto da história natural desta entidade 

clinica. Um fator de confusão é o reconhecimento de que a obesidade, por si, já constitui um 

fator de risco para várias neoplasias, nas quais se inclui o hepatocarcinoma (CALLE et al., 

2003). 

Publicações de dados retrospectivos sugerem a progressão de EHNA para HCC 

através da  fibrose, ou seja, conseqüência da cirrose hepática (BUGIANESE et al., 2002; 

MARRERO et al., 2002).  

Desta forma, são as lesões necro-inflamatórias  e sua conseqüente fibrose que 

estão implicadas  na gênese do HCC, ou são os fatores relacionados tais como obesidade?  

Para dirimir este questionamento, é necessária ulterior investigação.  
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1.3.9 Aspectos morfológicos diferenciais entre DHGNA  em adultos e crianças 

Apesar dos aspectos etiopatogênicos similares entre os dois grupos, é intrigante a 

existência de achados morfológicos diferentes, em alguns aspectos, entre a população infantil 

e adulta com DHGNA. Enquanto o padrão de injúria concentra-se na zona 3 na EHNA em 

adultos, observa-se uma distribuição mais difusa nas crianças (BALDRIDGE et al., 1995). 

Este autor relatou que, em quinze biópsias analisadas de crianças obesas com EHNA, houve 

nítido predomínio de processo inflamatório misto em nível portal. Outro aspecto morfológico 

realçado é ausência ou escassez de corpúsculos de Mallory, verificadas nos estudos de 

população infantil com EHNA (BALDRIDGE et al., 1995; RASHID et al., 2000). Na  

publicação de Rashid et al. (2000) o autor não detectou nenhum hialino de Mallory em vinte e 

quatro biópsias analisadas, e, no seu estudo, Baldridge et al. (1995) detectou apenas um 

corpúsculo em quinze crianças estudadas. Nesta mesma publicação, o autor relata que a 

fibrose portal foi observada em todos os casos, mostrando elevada prevalência deste achado 

no grupo de obesos infantis com EHNA. 

 

1.4  Epidemiologia 

1.4.1 Prevalência 

A DHGNA  vem sendo relatada em todo o mundo, exceto na Antártida, com 

variações geográficas na prevalência.  A determinação da prevalência da DHGNA  e EHNA 

tem constituído desafio a ser enfrentado. O fato de não existirem marcadores clínicos, 

laboratoriais ou de imagem com sensibilidade e especificidade que permitam seu diagnóstico, 

e ainda existirem definições diferentes para estas patologias, vem dificultando os estudos de 

base populacional. 

Em todos os estudos, é fundamental verificar o conceito que foi aplicado a ambas 

e o conceito do “não alcoólico”, que também não é uniforme, variando entre <20g/semana e 

<210g/semana em diversas publicações (ÂNGULO et al., 1999; RATZIU et al., 2000; 

FALCK-YTTER et al., 2001; DIXON et al., 2001).   

É, porém, indiscutível o reconhecimento dos danos crescentes causados à 

população por estas entidades, o que vem direcionando esforços na busca da real  prevalência 

como forma de dimensionar o grau de relevância e, portanto, de alerta que as mesmas 

requerem. 
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Nos Estados Unidos da América, os dados existentes de prevalência na população 

geral foram retirados de análises do “National Health and Nutrition Examination Survey”, 

1988 a 1994, (NHANES) III,  e os estudos de base populacional da Europa e Japão estearam-

se em exames de imagem.  

A prevalência de DHGNA, estimada pelos dados do NHANES III, foi presumida 

pela elevação das taxas de aminotransferases   em pessoas sem causas comuns de doença 

hepática, tais como: consumo significativo de álcool (mais de dois drinques dia); vírus B ou 

C; sobrecarga de ferro. Dois grupos analisaram os dados clínicos e laboratoriais desta amostra 

do NHANES III. A prevalência de DHGNA, utilizando apenas ALT anormal, foi de 3,1% 

(RUHL; EVERHART, 2003) e de 5,4%, levando em conta ALT ou AST alteradas (CLARK 

et al., 2003). Importante salientar que os dois estudos utilizaram diferentes pontos de corte 

para os níveis anormais de enzimas hepáticas e também para os valores limítrofes de álcool.  

Ruhl e Everhart (2003) levantaram a prevalência dos diabéticos com ALT elevada (níveis de 

jejum > 43U/L) em separado, encontrando 2,8% de prevalência nesta população. Estes 

investigadores observaram que, se níveis mais baixos, preconizados como normais  para a 

ALT, de 19U/L para mulheres e 30U/L para homens (PRATI et al., 2002), fossem 

empregados, o percentual de  ALT elevado na população geral subiria para 12,4% entre os  

homens e 13,9%  entre as mulheres da amostra. Nesta análise, houve predomínio de ALT 

elevada no sexo masculino (4,3% de homens vs 1,6% de mulheres). Clark et al. (2003) 

empregaram diferentes critérios para analisar o mesmo banco de dados do NHANES III, 

diabéticos não foram excluídos e consideraram alterações de ALT (maior que 40 U/L) ou 

AST (maior que 37U/L) para homens e ALT ou AST maior que 31U/L para mulheres, como 

indicadores de presumível DHGNA. Nesta análise, quando, novamente, os valores 

preconizados como normais por Prati et al. (2002) são  considerados, a prevalência de 

enzimas alteradas sobe para 14% entre os homens e 12,2% entre as mulheres. Clark et al. 

(2002) já haviam sugerido que DHGNA  fosse de longe a causa mais comum de enzimas 

hepáticas elevadas em adultos americanos. Estes autores encontraram na amostra do 

NHANES III um percentual de 23% de adultos com taxas elevadas de  AST ou ALT ou GGT 

e constataram que  79% destes casos não eram explicados por outras causas comuns de 

hepatopatia. Ficando, então, a DHGNA  como a explicação mais plausível para estas 

alterações enzimáticas hepáticas.  

Uma das dificuldades destes estudos reside no fato de os testes sorológicos 

hepáticos não serem adequados para estudos de prevalência, na medida que podem ser 
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normais em portadores de doenças hepáticas crônicas ou elevarem-se de forma intermitente. 

Outro problema apontado foi o emprego de soro previamente congelado, que pode ocasionar 

perda de parte da atividade das enzimas utilizadas, sem contar com existência da dúvida sobre 

qual ponto de corte deveria ser empregado para considerar as aminotransferases como 

elevadas. Enfim, a principal dificuldade continua sendo a ausência de análise histopatológica. 

Outros estudos de prevalência de base populacional foram realizados, tomando 

como base a detecção de esteatose hepática na ultrassonografia. Um deles, realizado no norte 

da Itália (Estudo Dionysos), encontrou uma prevalência em magros não etilistas de 16,4% e 

em obesos não etilistas de 75,8% em uma amostra de 257 adultos sem evidências de diabetes, 

hipertrigliceridemia ou hepatites virais, afastado, ainda, uso conhecido de drogas 

hepatotóxicas (BELLENTANI et al., 2000). 

No Japão, uma projeção da doença hepático-gordurosa não alcoólica na população 

geral de adultos de Okinawa, também tomando como base a ultrassonografia abdominal, 

apontou para uma prevalência de 19%, sem a exclusão dos etilistas. A prevalência de 

presumível DHGNA  entre os homens sem consumo excessivo de álcool (<60g/dia de álcool) 

foi mais baixa entre 13% a 16,6% (NOMURA et al., 1988). 

Estudos de prevalência para a DHGNA e para EHNA, estimada com base  nos 

aspectos histológicos, empregaram análises de autópsias  ou estudos de subpopulacões. Os 

estudos de autópsias de óbitos randomizados,  até certo ponto, podem ser considerados de 

base populacional. 

Wanless e Lenz (1990) realizaram estudo em autópsias de 351 pacientes sem 

ingestão excessiva de álcool e encontraram: esteatose hepática em 70% dos obesos e em 35% 

dos magros; EHNA em 18,5% dos marcadamente obesos (>140% do peso ideal) e em 2,7% 

dos magros (<11% do peso ideal); estágio avançado de fibrose em 13,8% dos obesos e em 

6,6% dos magros. Estes resultados, contudo, podem ter sido influenciados por eventos pré-

terminais que podem ter acarretado esteatose.  

Já em estudos de autópsias de vítimas de morte por acidentes de carro (HILDEN 

et al., 1977) ou desastres aéreos (GROUND, 1984) relataram taxas de 23,4% e 21,1%, 

respectivamente, para esteatose apenas, e de aproximadamente 3% para EHNA. Estudo de 

396 biópsias consecutivas realizadas entre 1978 e 1979, encontrou 54% de esteatose hepática 

(HORNBOLL; OSLEN, 1982) 
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Em suma, entre os estudos de  imagem e autópsias, a prevalência de DHGNA  

variou entre 13% a 54%. Excluindo as séries de autópsias hospitalares, fica entre 13% e  24%, 

apontando para uma prevalência estimada de DHGNA, entre adultos da população geral, em 

torno de 20%  (RUHL; EVERHART, 2004). Estes autores consideram que para EHNA o 

melhor estudo de prevalência é o de Wanless e Lenz (1990), que a situaram entre 2% e 3% na 

sua série de autópsias de óbitos hospitalares não selecionados.  

Hoje, já se pode dizer que a DHGNA é, provavelmente, a mais comum das 

alterações hepáticas (BELLENTANI et al., 2000; CLARK et al., 2002).  

Em subgrupos populacionais, estes números modificam-se. Particularmente em 

obesos (definido como IMC ≥ 30kg/m2), a prevalência da DHGNA  tem mostrado índices tão 

elevados quando 76% (LUYCKX et al., 1998; BELLENTANI et al., 2000) e 18,5% de EHNA 

nos marcadamente obesos (WANLESS; LENZ, 1990). 

Outros resultados de prevalência de EHNA, de fibrose e  de cirrose, relacionadas à 

entidade, em  grupos com obesidade mórbida, vêm de séries de pacientes submetidos à 

gastroplastia para redução de peso. Garcia-Monzón et al. (2000), em uma série de 46 casos de 

pacientes submetidos à cirurgia de redução gástrica, encontraram 69,5% de EHNA e fibrose 

em 88,8% destes. Na série de Dixon et al. (2001), de 105 pacientes com obesidade mórbida, 

submetidos à cirurgia laparoscópica de banda gástrica, EHNA foi observada em 25%. Todos 

apresentaram algum grau de fibrose. Em 38% dos que apresentaram EHNA, observou-se 

fibrose avançada (graus três e quatro) e  4% (um paciente) apresentaram cirrose.  

Muitos casos de cirrose criptogenética devem-se à EHNA não reconhecida, sendo 

hoje considerada, inclusive, sua principal causa (CALDWELL et al., 1999a). Um estudo de 

caso-controle comparou a prevalência de cirrose criptogenética em pacientes com diabetes e 

obesidade e em controles sem estes distúrbios. Nesta publicação, a prevalência resultou 

elevada quando comparada com os casos-controle pareados para sexo e idade 

(POONAWALA et al., 2000). Estas observações dão suporte à hipótese de que significativa 

proporção dos casos de cirrose criptogenética deva ser decorrente de EHNA não 

diagnosticada anteriormente.  

A real prevalência do fígado gordo nos diabéticos ainda está por ser estabelecida 

em decorrência da falta de estudos sistemáticos com histopatológico neste grupo. Sabe-se, no 

entanto, que 21% a 78% dos pacientes diabéticos apresentam esteatose hepática detectadas em 

exames ultrassonograficos (FALCHUCK et al., 1980; STONE et al., 1985). 
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Em crianças, tem sido reportada uma prevalência de DHGNA  de 2,6% 

(TOMINAGA et al., 1995), elevando-se para 52,8% nas obesas (FRANZESE  et al., 1997). 

 

1.4.2 Aspectos demográficos 

Idade 

Embora afete pessoas de todas as idades, as alterações gordurosas são mais 

comuns entre a quarta e sexta décadas (LUDWIG et al., 1980; BACON et al., 1994; 

ANGULO et al., 1999).  

Em estudos de base populacional no Japão, evidenciou-se que no sexo masculino 

a prevalência foi maior entre a quinta e sexta décadas, enquanto, no feminino, o fígado gordo  

mostrou-se mais prevalente entre a quinta e sétima décadas (NOMURA et al., 1988), 

aumentando com a idade, (SHEN et al., 2003).  

Na população geral italiana, a prevalência foi maior a partir dos cinqüenta e cinco 

anos (BELLENTANI et al., 2000). Em uma série de autópsias de mortes acidentais de 

trânsito, a esteatose hepática aumentou com a idade e foi mais presente após os sessenta anos 

(HILDEN et al., 1977). 

 

Sexo 

A grande maioria dos estudos relatava uma predominância de DHGNA  em 

mulheres (LUDWIG et al., 1980; CALDWELL et al., 1999a). Outros investigadores, contudo,  

relataram prevalências aproximadamente iguais e até maiores em homens (BACON et al., 

1994; GEORGE et al., 1998).  

Na análise dos dados do NHANES III da população geral dos Estados Unidos da 

América, houve predomínio de homens na presumida DHGNA  (RUHL; EVERHART, 2003).  

Encontram-se na literatura numerosos relatos de  uma prevalência maior de 

mulheres  em grupos com doença de maior gravidade, dando suporte ao gênero feminino 

como fator preditivo de progressão da doença (BACON et al., 1994; ANGULO  et al., 1999; 

MATTEONI et al., 1999;  RATZIU et al., 2000; GARCIA-MONZÓN et al., 2000). 
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Etnia 

Pouco estudada, mas levando em conta que a obesidade  é mais prevalente entre 

os negros não hispânicos e americanas mexicanas, quando comparados com brancos não 

hispânicos (FLEGAL et al., 2002) e, considerando-se também que a diabetes tipo 2 é mais 

freqüente em negros não hispânicos e americanos mexicanos de ambos os sexos, quando 

comparado com brancos não hispânicos (HARRIS et al., 1998),  infere-se poder ocorrer uma 

prevalência maior da doença nos primeiros grupos  étnicos referidos. A inferência é feita por 

serem a obesidade e diabetes tipo 2 fortes fatores de risco para o desenvolvimento de 

DHGNA. 

 

1.4.3 Fatores de Risco 

O espectro da doença  hepático-gordurosa não alcoólica, do qual faz parte a 

esteato-hepatite não alcoólica, trata-se, sem dúvidas, de uma síndrome multifatorial 

(CHITTURI et al., 2001).  

Desde o seu reconhecimento, um significativo empenho vem sendo despendido 

por parte da comunidade científica, para uma compreensão desta relevante entidade clínica, 

em todos os aspectos, particularmente os da sua etiopatogênese.  

A obesidade despontou desde o inicio como um fator fortemente associado, assim 

como diabetes tipo 2, dislipidemia e outros distúrbios metabólicos, fazendo crer tratar-se de 

uma doença essencialmente metabólica.  

Dificuldades, já citadas, para o diagnóstico e acompanhamento da sua história 

natural, vêm dificultando o clareamento destas indefinições. Contudo muitos artifícios 

científicos metodológicos têm sido elaborados para contornar estas dificuldades e, em 

resposta a este esforço conjunto, e, à persistência dos investigadores, aspectos relevantes da 

doença vão, dia-a-dia, sendo desvendados.  

 

Obesidade 

A obesidade não está obrigatoriamente presente em todos os pacientes com 

DHGNA. Sabe-se que significativa proporção destes apresenta peso normal (BACON et al., 

1994). A primeira alusão de “hepatite gordurosa” foi feita em um estudo de uma coorte de 

obesos (ADLER; SCHAFFNER, 1979) e, até a atualidade, a obesidade mantém-se como a 



 47

mais forte associação (LUDWIG et al., 1980; BRAILLON et al., 1985; DIEHL et al., 1988; 

LENZ, 1990; SILVERMAN et al., 1990; POWEL et al., 1990; LUYCKX et al., 1998; 

WANLESS; MARCEAU et al., 1999; MARCHESINI et al., 1999; ANGULO et al., 1999; 

RATZIU et al., 2000; GARCIA-MONZÓN et al., 2000; PAGANO et al., 2002; HAYNES et 

al., 2004; RUHL; EVERHART, 2004).  

A influência da obesidade moderada (30% a 50% de sobrepeso) foi pesquisada 

através das enzimas ALT, AST e GGT em 4.613 trabalhadores, dos quais 534 eram 

moderadamente obesos. Ficou claramente evidenciado, nesta pesquisa, que esta categoria 

apresentava, freqüentemente, disfunção hepática, não sendo as alterações gordurosas, 

portanto, reservadas apenas aos obesos mórbidos (NOMURA et al., 1986).  

Numerosos estudos vêm sendo realizados, com variados desenhos, em grupos de 

obesos mórbidos submetidos a cirurgias para redução de peso. Apresentam a vantagem de 

disponibilizar a análise histopatológica e a oportunidade de estudar uma população, que 

costuma, além da obesidade, cursar com outros fatores de risco (SILVERMAN et al., 1990; 

GARCIA-MONZÓN et al., 2000; DIXON et al., 2001; MORETTO et al., 2003; BEYMER et 

al., 2003; SPAULDING et al., 2004; ABRAMS et al., 2004).    

Em decorrência do delineamento dos estudos e dos diferentes critérios 

histológicos empregados, os resultados são muitas vezes discrepantes. Desta forma, 

encontram-se nos estudos citados acima a presença de: esteatose hepática entre 83,1% a 96%; 

EHNA entre 2,6% a 69,5%; fibrose entre 35% a 100%; cirrose entre 0% a 4%.  

A distribuição da gordura corporal vem se mostrando mais importante no 

desenvolvimento da DHGNA que o total da massa adiposa. Esta impressão é  corroborada 

pela associação que se evidencia entre  o aumento da relação cintura-quadril (RCQ) e maior 

prevalência de DHGNA, independente da adiposidade total em obesos mórbidos (KRAL et 

al., 1993), e a constatação de que pacientes com adiposidade visceral estão mais associados 

com intolerância a glicose, hiperlipidemia e hipertensão (MATSUZAWA et al., 1995). 

Verificou-se ainda que, entre indivíduos com peso normal, os com RCQ mais elevada 

apresentaram maior prevalência de esteatose hepática (HSIEH; YOSHINAGA, 1995). 

A correlação de obesidade com doença hepática mais avançada, evidenciada pela 

presença de fibrose, também tem sido motivo de investigação mais acurada. Alguns estudos 

detectaram uma associação positiva (CALDWELL et al., 1999a; ANGULO et al., 1999; 

RATZIU et al., 2000). Em outros estudos, nos quais a pesquisa foi feita na população de 
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obesos mórbidos, o IMC não figurou entre os fatores preditivos independentes para a doença 

histologicamente  mais grave (GARCIA-MONZÓN et al., 2000; DIXON  et al., 2001; 

BEYMER et al., 2003). Em seu estudo, utilizando o banco de dados do NHANES III, Ruhl e 

Everhart (2003) concluem que na análise de regressão logística multifatorial o IMC não foi 

independentemente relacionado ao aumento de ALT nesta população estudada.   

Controvérsias sempre ocorreram e continuam a ocorrer sobre a contribuição  da 

obesidade na  patologia hepática. Uma questão importante é se os danos hepáticos ocorreriam 

pela obesidade em si ou por fatores a ela associados, como, por exemplo, resistência 

insulínica (BRAILLON et al., 1985; SILVERMAN et al., 1990; RUHL; EVERHART, 2003). 

 

Diabetes Tipo 2 

A associação de diabetes tipo 2 e DHGNA  remonta do reconhecimento desta 

síndrome e vem sendo repetidamente confirmada ao longo dos anos, sendo considerada, 

depois da obesidade, o  fator de risco mais fortemente associado. A diabetes tipo 2 é relatada 

entre  10% a 55% dos pacientes com a síndrome (LUDWIG et al., 1980; DIEHL et al., 1988; 

POWELL et al., 1990; BACON et al., 1994; TELI et al., 1995b; MATTEONI et al., 1999; 

ANGULO  et al., 1999).  

Estudos de prevalência de DHGNA  em pacientes  aleatórios diabéticos revelaram 

que cerca de 25% destes apresentavam alterações ultrassonográficas compatíveis com 

esteatose hepática (FOSTER et al., 1980; KEMMER et al., 2001 apud RUHL; EVERHART, 

2004).   

Anormalidades em testes sorológicos hepáticos, como aminotransferases, são 

achados comuns em portadores de diabetes tipo 2, com  relatos próximos a 40% destas 

alterações, atribuídas a  presença de esteatose hepática, já em publicações  antigas 

(FALCHUCK et al., 1980). Mais recentemente, em estudo populacional, utilizando dados do 

NHANES III, a hiperinsulinemia foi relatada como um forte determinante de alterações de 

ALT (RUHL; EVERHART, 2003). 

A determinação da prevalência de diabetes, como fator independente, em EHNA é 

mais complexa. Novamente ressurge a dificuldade em face da escassez de estudos com base 

histológica.  

Em um estudo de autópsias, a prevalência de EHNA foi de 12,2% entre os 

diabéticos, comparada a 4,7% em não diabéticos, levando a uma estimativa de que portadores 
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de diabetes tipo 2 apresentam um  risco  2,6 maior de desenvolver EHNA (WANLESS; 

LENZ, 1990). Quando se amplia o espectro da intolerância à glicose até o estado de diabetes 

tipo 2, incluindo alterações na glicemia de jejum, sem diabetes definitivamente diagnosticada, 

a associação situa-se entre 20% a 75%  (LUDWIG et al., 1980; LEE et al., 1989; POWEL et 

al., 1990;  BACON, et al., 1994; JAMES; DAY, 1998; WELTMAN et al., 1998; ANGULO  

et al., 1999).  

A maioria dos estudos de prevalência de diabetes em pacientes com EHNA é 

proveniente de grupos de obesos mórbidos. A análise de séries destes grupos de pacientes 

vem acumulando evidências de que a associação da EHNA com diabetes não é proveniente do 

fato de ser a diabetes tipo 2 mais comum entre obesos, constituindo-se, portanto, em um fator 

independentemente associado (SILVERMAN et al., 1990; DIXON et al., 2001; BEYMER et 

al., 2003).  

A relação da diabetes tipo 2 e fibrose hepática vem sendo outro aspecto 

pesquisado. A correlação positiva do grau de fibrose com diabetes tipo 2,  como fator 

independente, foi demonstrada em estudos retrospectivos de séries de pacientes com 

diagnóstico histológico bem estabelecido de EHNA (ANGULO et al., 1999; RATZIU et al., 

2000).  

Em estudos transversais de pacientes submetidos a cirurgias bariátricas, 

encontram-se associações positivas entre diabetes e fibrose (SILVERMAN et al., 1990; 

DIXON et al., 2001; BEYMER et al., 2003), enquanto que em sua série, Garcia-Monzón et al. 

(2000), não conseguiram demonstrar esta associação.   

Evolutivamente, com o acúmulo de informações, chega-se à constatação de que 

qualquer desordem na regulação do açúcar, desde as alterações na glicemia de jejum à 

diabetes, está fortemente associada a DHGNA  e EHNA. No entanto a verificação de EHNA, 

precedendo o surgimento de intolerância à glicose em muitos anos Batman et al. (1985) 

sugerem que a hiperglicemia, de per si, não seria a responsável pelos danos metabólicos.   

A resistência insulínica (RI) vem sendo apontada em farta literatura como 

desempenhando um papel central na patogênese do espectro da doença hepático-gordurosa  

não alcoólica, incluída a EHNA (SANYAL et al., 2001; CHITTURI et al., 2002a; PAGANO 

et al., 2002). Esta associação foi feita mesmo em indivíduos magros, com curva de tolerância 

à glicose normal (MARCHESINI et al., 1999). 
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Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial, enquanto parte do espectro da síndrome metabólica, vem 

sendo relacionada com a DHGNA  e EHNA (MARCEAU et al., 1999; PAGANO et al., 

2002). Mas, também foi relatada como um significante fator preditivo independente  para 

EHNA, para fibrose da zona 3 de qualquer grau e para fibrose avançada (DIXON et al., 

2001). Tem sido sugerido como mecanismo provável o aumento da produção de citocinas 

profibrogênicas pela angiotensina II, fator de transformação do crescimento β1 (transforming 

growth factor β1- TGF-β1), que contribuiria para a  ativação de células estelares hepáticas e 

conseqüente  desencadeamento do processo de fibrose (FRIEDMAN, 1999; POWEL et al., 

2000).  

Outras séries, que estudaram fatores associados a DHGNA, ou fatores preditivos 

de fibrose em pacientes com sobrepeso e obesos, não avaliaram o papel da hipertensão arterial 

(ANGULO  et al., 1999; RATZIU et al., 2000; BEYMER et al., 2003; BAHRAMI et al., 

2003). Mais estudos se aguardam para situar a hipertensão arterial, no seu real papel, como 

fator independente ou associado na DHGNA. 

 

Hiperlipidemia 

A hipelipidemia trata de condição que inclui elevação de colesterol total e frações 

e/ou triglicérides. 

Na classificação laboratorial considera-se: hipercolesterolemia isolada quando 

ocorre aumento do colesterol total (CT) e/ou lipoproteína de baixa densidade-colesterol 

(LDL-C); hipertrigliceridemia isolada (aumento dos triglicérides-TG); hiperlipidemia mista 

(aumento do CT e dos TG); diminuição isolada da lipoproteína de alta densidade-colesterol 

(HDL-C) ou associada a aumento dos TG ou LDC-C (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2001). 

Na associação com as alterações hepáticas decorrentes da infiltração gordurosa, os 

triglicérides têm sido particularmente apontados (POWEL et al., 1990; RATZIU et al., 2000). 

Em estudo retrospectivo de noventa e três pacientes consecutivos com sobrepeso, Ratziu et al. 

(2000) identificaram quatro variáveis independentes na análise multivariada (IMC, idade na 

ocasião da biópsia, ALT, níveis séricos  de triglicérides), com valor preditivo significativo 

para fibrose hepática,  com as quais montaram um escore (BMI, age, ALT,             

triglycerides - BAAT). Este escore é calculado através da soma das variáveis categóricas 
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citadas: IMC (≥28=1; <28=0), idade na ocasião da biópsia (≥50anos=1; <50=0),                

ALT (≥ 2N=1; <2N=0) e triglicérides séricos (≥ 1,7mmol/l=1; <1,7mmol/l=0), com uma 

variação conseqüente de 0 a 4. Um escore BAAT entre 0 -1 foi encontrado em 30%  de toda a 

amostra e em 46% dos sem fibrose septal. Nenhum paciente nesta faixa de escore apresentou 

fibrose septal (sensibilidade de 100%; especificidade de 47%; valor preditivo positivo de 45% 

e valor preditivo negativo de 100%). Um escore BAAT de quatro foi encontrado em apenas 

quatro pacientes, mas todos com fibrose septal (sensibilidade de 14%, especificidade de 

100%; valor preditivo positivo de 100%, valor preditivo negativo de 73%). Nesta publicação, 

os autores concluem pela relevância da associação de fatores de risco, na detecção de 

patologia mais severa, ou seja, fibrose hepática septal relacionada a EHNA. Os níveis séricos 

dos TG fazem parte do escore sugerido. Contudo os autores ressalvam a necessidade de 

validação prospectiva deste escore, antes do seu emprego em larga escala, no arsenal 

diagnóstico. 

No Japão, um estudo de prevalência de fígado gordo através de ultrassonografia, 

na população geral, revelou ser maior em pessoas com níveis séricos de triglicérides 

≥250mg/dL, em ambos os sexos, com significância estatística (NOMURA et al., 1988).  Um 

outro estudo de prevalência de DHGNA  em pacientes não selecionados, mas com 

hiperlipidemia, encontrou 50% de fígado gorduroso nesta população, também utilizando o 

recurso da ultrassonografia (ASSY et al., 2000).  

 

Resistência Insulínica e  Síndrome Metabólica 

A resistência insulínica vem sendo relatada como um fator de conexão entre as 

alterações gordurosas hepáticas não alcoólicas e diversas patologias de caráter metabólico. O 

suporte para esta afirmação baseia-se no fato de a resistência insulínica estar presente na 

obesidade, diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia e baixos níveis de HDL-C, e todas estas 

condições estão ligadas a DHGNA (MARCHESINI et al., 2001b; PAGANO et al., 2002).  

Esta conexão faz da RI forte fator de associação com a denominada síndrome metabólica, o 

que foi demonstrado por (REAVEN, 1993; MARCHESINI et al., 2003). No estudo de 

Marchesini et al. (2003), os autores relatam que, de 304 pacientes não diabéticos com 

diagnóstico clinico de DHGNA, 36% preenchiam os critérios para a síndrome metabólica. 

Destes 304 pacientes, 163 tinham biópsia hepática, com diagnóstico de EHNA em 73,6% 

(definida como esteatose associada à fibrose ou balonização de hepatócitos), e a síndrome 

metabólica estava presente em 88% destes casos. 
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A resistência insulínica está presente na imensa maioria dos pacientes com 

diabetes tipo 2 e, em torno de 50% destes, faz-se presente a hipertensão arterial (REAVEN, 

1999). Estes indivíduos desenvolvem uma hiperinsulinemia como estado compensatório. 

Ocorrendo maior propensão entre os portadores de RI  a desenvolverem intolerância à glicose,  

hipertensão arterial, hipertrigliceridemia  e baixos níveis de HDL-C (REAVEN, 1999). 

A associação de: obesidade abdominal, alterações no metabolismo glicêmico 

relacionados à resistência insulínica (hiperinsulinemia, intolerância à glicose,  diabetes tipo 

2), dislipidemia (hipertrigliceridemia  e baixos níveis de HDL- colesterol) e hipertensão 

arterial, tem sido identificada como uma entidade a que se denominou síndrome metabólica, 

também conhecida como síndrome de resistência insulínica ou síndrome X (KLEIN et al., 

2002).   

A resistência insulínica vem sendo relatada como a hipótese mais provável para o 

mecanismo patogênico comum na síndrome metabólica (REAVEN, 1993; MARCHESINI et 

al., 2003). 

Em várias publicações, a RI tem sido associada a DHGNA  e EHNA (MARCEAU 

et al., 1999; MARCHESINI et al., 1999; SANYAL et al., 2001; WILNER et al., 2001; 

PAGANO et al., 2002; CHITTURI et al., 2002a). Em 1999, Marceau et al. publicaram estudo 

em obesos severos concluindo que, pela primeira vez, teria sido feita uma associação entre 

síndrome X e patologia hepática. Pagano et al. (2002) relataram seus achados sugerindo que 

resistência insulínica, associada a diferentes aspectos da síndrome metabólica, constituem 

achados comuns e precoces na EHNA.  

 

DHGNA secundária 

Outras causas ou fatores podem ser correlacionados com alterações hepáticas 

gordurosas não alcoólicas. Entretanto ficam dentro do contexto da DHGNA  secundária, 

enquanto estamos tratando da entidade em sua forma primária.  

Deve entender-se como DHGNA  primária quando não atribuível a nenhum fator 

isolado. Tem se denominado secundária quando decorrente de causas que podem ser 

especificadas, tais como: derivações intestinais (PETERS et al., 1975; McFARLAND et al., 

1985; HOCKING et al., 1998), derivações bíleo-pancreáticos (GRIMM et al., 1992), 

ressecções extensas do intestino delgado (CRAIG et al., 1980); gastroplastia para obesidade 

mórbida (HAMILTON et al., 1983); nutrição pareteral total (NPT) prolongada (FISCHER, 
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1989); supercrescimento bacteriano (NAZIM et al., 1989; FARREL et al., 2001); significativa 

e rápida perda de peso (CAPRON et al., 1982) e drogas.  

A lista de drogas relacionadas a alterações gordurosas hepáticas aumenta a cada 

dia. Entre as mais relatadas estão: amiodarona (LEWIS et al., 1989); altas doses de 

estrógenos, como as utilizadas no tratamento de doença  metastática prostática (SEKI  et al., 

1983); uso prolongado do methotrexate (ANGULO  et al., 1999); tamoxifeno (OIEN et al., 

1999); isoniazida (NOVARO, 1999). Alguns casos foram citados com bloqueadores de canais 

de cálcio (BABANY et al., 1989), havendo, neste ponto, forte fator de confusão à medida que 

são substâncias de emprego usual em portadores de fatores reconhecidamente ligados a 

EHNA primária, como a hipertensão arterial em pacientes com obesidade visceral.  

Ainda como causa secundária desponta, como relevante, a doença ocupacional. 

Sabemos que milhares de trabalhadores são expostos diariamente ao contato com substâncias, 

potencialmente hepatotóxicas, havendo muito a trabalhar nos aspectos preventivos nestas 

categorias. Entre nós, Cotrim et al. (1999) publicaram dados referentes à esteato-hepatite em 

trabalhadores de pólo petroquímico. Neste estudo, anormalidades em testes laboratoriais 

hepáticos foram encontradas em 110 (7,3%) de 1.500 trabalhadores. Entre os que não foram 

detectadas causas outras que justificassem as alterações, trinta e dois foram biopsiados e, em 

vinte, o histopatológico foi compatível com EHNA. 

 

1.5  Patogênese 

 

Apesar de a patogênese da DHGNA  e de sua forma mais agressiva, a EHNA, não 

ter sido ainda elucidada, muitas etapas já se sedimentam e tomam corpo em extensa literatura. 

Os dados publicados apontam, consensualmente, para múltiplos fatores que acarretam 

múltiplas anormalidades que, em ambiente geneticamente predisponente, manifestam a 

doença. Há consciência de que, neste campo, muito se há de estudar. Ampla é a margem para 

pesquisa, embora com entraves, que, com a persistência característica do pesquisador, serão 

gradativamente superados.  

O achado de agrupamentos de indivíduos com EHNA e cirrose criptogenética em 

determinadas famílias dá suporte à idéia da predisposição genética para esta entidade clínica 

(STRUBEN et al., 2000, WILNER et al., 2001). 
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Os conceitos iniciais de que as alterações gordurosas surgidas no pós-operatório 

de pacientes obesos mórbidos, submetidos a cirurgias de derivações jejuno-ileais,  

decorressem de desnutrição protéico-calórica (MOXLEY et al., 1974)  ou supercrescimento 

bacteriano (DRENICK et al., 1982), cedeu espaço a hipóteses ligadas a distúrbios 

metabólicos. Publicações ainda na década de oitenta já apresentavam muitas das evidências, 

hoje, ainda válidas e perseguidas, como: efeito dos ácidos graxos livres (AGL) em nível 

hepático no obeso mórbido (MAVRELIS et al., 1983); ação direta da insulina na lesão 

hepática do fígado gordo (WANLESS et al., 1989). 

Em 1998, Day e James propuseram que as distintas fases do espectro da DHGNA, 

esteatose hepática e EHNA, ocorreriam desencadeadas por dois insultos (“two hit”). O 

primeiro levaria o fígado a um estado de sensibilização pela gordura, podendo, assim, 

permanecer sem evolução, a não ser que o individuo fosse exposto a condições favorecedoras, 

quando então  desencadearia uma segunda etapa. Esta proposta das duas etapas tornou-se a 

mais aceita e persiste até a atualidade. De forma sucinta, na hipótese destes autores, o 

acúmulo intra-hepático de ácidos graxos livres e triglicérides seria o primeiro insulto (“first 

hit”), o estresse oxidativo crônico, gerado pelo primeiro evento, seria o segundo insulto, 

favorecendo a apoptose e necrose hepatocitária. 

Três fatores, já reconhecidos, acarretam excesso de ácidos graxos no figado: 

aumento do afluxo hepático decorrente de lipólise aumentada do tecido adiposo periférico, 

acarretando maior mobilização de ácidos graxos para o fígado; aumento da síntese de ácidos 

graxos em nível intra-hepático;  deficiente transporte de triglicérides fora do fígado na forma 

de lipoproteina de muito baixa densidade (very low density lipoprotein -VLDL-C).  

A insulina atua nos miócitos, adipócitos e hepatócitos com função reguladora do 

metabolismo energético (SALTIEL; KAHN, 2001; HUG; LODISH, 2002). Nos miócitos, a 

insulina age através da cascata sinalizadora, mobilizando a glicose para dentro da célula, 

aumentando a expressão da  molécula transportadora de glicose insulino-dependente, na 

superfície da célula (GLUT-4) (HUG; LODISH, 2002). No tecido adiposo periférico, a 

insulina diminui a sensibilidade dos adipócitos à lipase lipoprotéica hormônio sensitiva, 

inibindo a quebra de triglicérides e, desta forma, inibindo também a liberação de ácidos 

graxos livres (SALTIEL; KAHN, 2001). Em nível intra-hepático, a insulina estimula a 

glicogênese e diminui a glicogenólise e gliconeogênese (SALTIEL; KAHN, 2001). 

Contrariamente, a RI favorece a lipólise  aumentando o aporte de ácidos graxos para o fígado 

(SHETH et al., 1997; KAPLAN, 1998) e favorece o aumento da glicogenólise e 
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gliconeogênesis (MARCHESINI et al., 2001b). A resistência insulínica, portanto, favorece o 

acúmulo de ácidos graxos no fígado, por aumento da síntese de ácidos graxos com 

conseqüente aumento da da β-oxidação mitocondrial e formação de espécies oxigenadas 

reativas, aliado à diminuição da exportação de triglicérides, resultando em esteatose 

hepatocelular (FONG  et al., 2000).  

A patogênese da doença hepática, a cada dia, relaciona-se mais firmemente com a 

resistência insulínica. Muitos são os estudos que já fazem esta associação de forma 

convincente, utilizando-se de marcadores substitutos ou técnicas de clampeamento para aferir 

a sensibilidade à insulina (MARCHESINI et al., 1999; ANGULO et al., 1999; CHITTURI et 

al., 2002a). Apesar dos pacientes com DHGNA  apresentarem marcada resistência insulínica 

quando comparados aos controles (MARCHESINI et al., 1999), a resposta face à injúria 

hepatocelular é individual, variando de forma significativa, explicando porque a DHGNA  é 

bem tolerada em alguns indivíduos, e em outros pode progredir rapidamente  para fibrose. 

Um aspecto de extrema relevância é que a resistência insulínica, mais presente em 

obesos e diabéticos tipo 2, tem sido detectada em portadores de DHGNA  não obesos e não 

diabéticos (MARCHESINI et al., 1999). Este achado sugere que um defeito genético possa 

ser responsável pela resistência insulínica. Modelos animais têm fornecido informações 

valiosas, sugerindo comportamento metabólico, geneticamente determinado, que levam à 

EHNA (KOTEISH; DIEHL, 2001). Até que nível a predisposição genética contribui para uma 

maior ou menor tolerância aguarda evidências mais fortes.  

A esteatose hepática é, sem dúvidas, a forma mais comum de DHGNA. Apesar de 

seu caráter “benigno”, estudos já demonstraram a presença de ativação de células estelares 

hepáticas e de proteínas apoptóticas (WASHINGTON et al., 2000; YANG et al., 2000), 

denotando potencial para fibrose e morte celular.  

A relativa saúde hepática, que é traduzida pela função normal do órgão e 

histologia demonstrando apenas esteatose, a despeito do insulto hepático gerado pela 

infiltração gordurosa, sugere a existência de processos citoprotetores de contraregulação.  

Efetivamente estes processos existem, na medida em que hepatócitos são dotados de 

mecanismos para ligar, transformar, catabolizar e transportar o excesso de AGL. Assim: 

ligação de proteínas aos ácidos graxos; síntese de triglicérides e secreção de VLDL;               

β-oxidação mitocondrial; e remoção enzimática dos produtos resultantes da peroxidação 

lipídica, representam estes mecanismos (NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWELL, 2003). 
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A evolução para doença mais severa deverá ocorrer quando os processos citoprotetores não 

forem suficientes para manter a integridade do órgão.  

Uma vez estabelecida a esteatose hepática, conseqüente do primeiro insulto, de 

acordo com a proposição de Day e James (1998), desfechos clínicos diferentes podem 

ocorrer: permanência do estado latente de esteatose hepática; evolução para esteato-hepatite; 

fibrose e cirrose podendo chegar ao hepatocarcinoma. Os hepatócitos repletos de gordura 

estariam sensibilizados para o segundo insulto (“second hit”) (DAY; JAMES, 1998), 

ocasionado pelo estresse oxidativo crônico. Este e a peroxidação lipídica vêm sendo propostos 

como mecanismos determinantes de  injúria hepática na EHNA (WELTMAN et al., 1998; 

LECLERQ et al., 2000; SANYAL et al., 2001).  

O estresse oxidativo decorre: da β-oxidação mitocondrial   de ácidos graxos de 

cadeias curtas, médias e longas derivadas da dieta e da   β-oxidação dos ácidos graxos de 

cadeia muito longa pelos peroxissomas e produção final de H2O2; os ácidos  graxos de cadeia 

muito  longa são ainda metabolizados pelo  sistema ω-oxidação citocromo P450 CYP4A, 

servindo como substrato para β-oxidação peroxissomal, levando a produção de superóxido e 

H2O2 (RAO; REDDY, 2001). Em conseqüência, ocorre depleção dos antioxidantes, glutatião, 

e vitaminas C e E (VENDEMIALE et al., 2001).  O estado de estresse oxidativo se estabelece 

quando ocorre um desbalanço entre oxidantes e anti-oxidantes.  A produção mitocondrial de 

espécies oxigenadas reativas (reactive oxygen species-ROS)  ocasiona a peroxidação  lipídica 

e  produção de citocinas pró-inflamatórias inclusive o fator de necrose tumoral-α (tumoral 

necrosis factor- α - TNF-α) (ALBRECHT et al., 1995). 

Tem sido verificado ainda que em pacientes com EHNA ocorre injúria 

mitocondrial (SANYAL et al., 2001), gerando uma ressíntese deficiente de trifosfato de 

adenosina (ATP) (CALDWELL et al., 1999b).  

Estudos em modelos animais têm demonstrado  que endotoxinas 

(lipopolissacárides) podem produzir necro-inflamação no fígado com infiltração gordurosa, 

mais provavelmente por liberação de TNF-α (HOTAMISLIGIL; SPIEGELMAN, 1994).  

Na verdade, pode  concluir-se que a progressão da esteatose hepática para a 

esteato-hepatite, fibrose e cirrose decorre da conjunção de diversos eventos  (DAY; JAMES, 

1998).  

Alguns aspectos adicionais quanto à fibrogênese na EHNA merecem relato por ser 

a fibrose hepática, no contexto clínico da doença, um aspecto de substancial relevância, já que 
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se trata de um desfecho adverso. Tem sido demonstrada forte correlação entre atividade 

necro-inflamatória e escore de fibrose, fazendo crer estarem envolvidos os mediadores 

inflamatórios (RATZIU et al., 2000).  

O tecido adiposo visceral, hoje considerado órgão endócrino ativo, produz 

substâncias biologicamente ativas, denominadas adiponectinas e adipocitocinas, incluindo: 

citocinas inflamatórias (TNF-α, TGF-β); proteínas que afetam o tono vascular; hormônios 

reguladores da glicose e metabolismo energético (adiponectina, resistina e leptina) e inúmeros 

outros produtos ligados ao metabolismo lipídico (PRINS, 2002; ARNER, 2003).  

Adiponectina aumenta a sensibilidade insulínica, inibe a produção hepática de glicose e 

diminui a hiperlipidemia (COMBS et al., 2001; PRINS, 2002; ARNER, 2003; KERN et al., 

2003), exercendo um papel central na patogênese da síndrome metabólica. 

Sabe-se que a leptina exerce um efeito promotor da saciedade em nível 

hipotalâmico, conseqüentemente sua deficiência ou resistência ao seu efeito ocasiona 

excessivo consumo alimentar (FRIEDMAN, 1997).  

Estudos experimentais em ratos deficientes em leptina, gerando abuso alimentar, 

demonstraram o desenvolvimento, nestes animais, de situação similar à síndrome metabólica 

em humanos, em muitos de seus aspectos. Desenvolvem esteatose hepática, contudo, não 

desenvolvem fibrose (KOTEISH; DIEHL, 2001). Este mesmo modelo animal, ainda quando 

alimentado com dieta fibrogênica, deficiente em metionina e colina, desenvolvem 

rapidamente severa forma de EHNA com: esteatose, infiltrado inflamatório misto, necrose 

hepatocelular, mas apenas eventual fibrose pericelular  (LECLERCQ  et al., 2000). Estes 

achados responderiam à questão de que as alterações hepáticas, nestes modelos, não seriam 

conseqüentes apenas à ingestão abusiva dos alimentos e obesidade, podendo estar   

relacionadas  a processos desencadeados pela leptina, na regulação da inflamação e 

fibrogênese.  

Demonstrou-se que células estelares, quando ativadas, produzem leptina 

(POTTER et al., 1998). Estes achados fortalecem a hipótese  de a leptina constituir um fator 

modulador importante na fibrogênese hepática da EHNA.  

Em resumo, um complexo conjunto de fatores, envolvendo resposta inflamatória, 

ROS e produtos oriundos de danos hepatocitários, promovem a ativação de células estelares 

(NIETO et al., 1999; SVEGLIATI-BARONI et al., 2001). Uma vez ativadas, estas células 

transformam-se em miofibroblastos e passam a secretar colágeno, iniciando a fibrogênese 
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(FRIEDMAN, 1993). Este conjunto de fatores, aliado à condição genética predisponente, 

parece constituir plausíveis mediadores do processo de fibrogênese hepática na EHNA. 

 

1.6  História Natural 

 

Uma clara definição da historia natural desta intrigante entidade ainda aguarda 

estudos prospectivos em longo prazo. Evidências já acumuladas relacionam o curso da doença 

com o tipo histológico. Assim, dentro do espectro da DHGNA, pacientes que apresentam, na 

histologia, apenas infiltração gordurosa, sem componentes necro-inflamatórios, evoluem mais 

favoravelmente, quando comparados aos que apresentam os aspectos histológicos compatíveis 

com EHNA (LEE et al., 1989; BACON et al., 1994; TELI et al., 1995b; MATTEONI  et al., 

1999).  

O prognóstico dos pacientes com fibrose severa e cirrose é particularmente  pobre, 

mas, eventualmente, mesmo a simples esteatose hepática pode  progredir para cirrose 

(MATTEONI et al., 1999).    

No estudo retrospectivo de Matteoni et al. (1999), em que foram selecionados 132 

pacientes com diagnóstico histológico de DHGNA, com  dados completos disponíveis para 

avaliação, em um período de oito anos e dois meses, não houve diferença significativa nas 

taxas de óbito ns quatro diferentes tipos histológicos. Contudo o óbito relacionado ao fígado 

foi maior nos tipos  três e quatro da DHGNA. No período de avaliação em que foi feita a 

análise deste estudo, a taxa de óbito relacionado ao fígado, nos tipos três e quatro, foi de 11%,  

comparada à taxa de óbito bruta, ajustada para idade, na população dos Estados Unidos da 

América,  que foi de 9.5/100,000 por ano para doenças crônicas hepáticas (MATTEONI  et 

al., 1999). Neste estudo, as mortes relacionadas ao fígado foram equivalentes às ocorridas por 

eventos coronarianos, perdendo apenas para os óbitos decorrentes de patologias neoplásicas  

malignas. 

Estudos prospectivos longitudinais em longo prazo para análise da história natural 

da DHGNA são escassos. Uma compilação de dados de várias publicações, totalizando trinta 

e dois pacientes, apontou para um risco de desenvolvimento, nos tipos três e quatro, em cinco 

anos, na ordem de 25% para fibrose acentuada e 15% para cirrose           

(NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWELL, 2003). 
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Alguns fatores preditivos para evolução da esteatose hepática até o estágio de 

fibrose e cirrose já foram catalogados: idade ≥ 45 anos, AST/ALT > 1, obesidade (definida 

como IMC ≥ 31,1 para homens e ≥ 32,3 para mulheres) e diabetes (ANGULO et al., 1999); 

IMC ≥ 28, idade ≥ 50 anos, ALT ≥ 2N e triglicérides ≥ 1,7mmol/l (RATZIU  et al., 2000); 

resistência insulínica ALT e hipertensão sistêmica (DIXON et al., 2001). 

De um modo geral, os dados publicados apontam para uma progressão da EHNA 

para estágios mais avançados em 43% dos casos, com a progressão para cirrose sendo 

evidenciada em 14% a 28% destes casos (LEE et al.; 1989; POWELL, et al., 1990; BACON 

et al., 1994; MATTEONI et al., 1999).  

De particular relevância, é o fato  de que, uma vez desenvolvida a cirrose na 

DHGNA, a mortalidade pode ser similar (HUI et al., 2003) ou pior (RATZIU et al., 2002) que 

na cirrose por hepatite C.  

Em dados publicados pela Clinica Mayo, 3% dos transplantes realizados na 

instituição, no período de 1993 a 1998, foram decorrentes de cirrose por EHNA, 

histologicamente comprovada (CHARLTON, et al., 2001). Este número pode ser bem mais 

significativo se for levado em conta que muitos dos pacientes transplantados por cirrose 

criptogenética podem ter tido como causa básica a DHGNA.  

Caldwell et al. (1999a) levantaram fortes evidências, em estudo de setenta 

pacientes consecutivos com cirrose criptogenética, de ser a EHNA fator causal para muitos 

dos casos de cirrose criptogenética. 

Na obesidade mórbida, a história natural não foi estudada de forma específica, em 

decorrência do percentual elevado de pacientes já com doença avançada. As evidências, 

contudo, sugerem um desfecho pior para este grupo, quando comparado com as formas menos 

severas de obesidade.  Estudo, realizado com vinte e três casos bem documentados de cirrose 

por EHNA de uma coorte predominantemente obesa e com seguimento médio de oitenta e 

quatro meses, mostrou:  probabilidade de sobrevida sem complicações relacionada à doença 

hepática em 1, 3 e 10 anos,  de 83%, 77% e 48%, respectivamente;   sobrevida total 

cumulativa de 95%, 90% e 84% em 1, 3 e 10 anos, respectivamente (HUI et al., 2003).  

Análise de dados, tomando como base o NHANES I, demonstrou que 

participantes com obesidade, sem consumo de álcool, apresentaram risco significativo mais 

elevado de morte relacionada à cirrose e de internações em um seguimento de doze anos e 

nove meses (IOANNOU et al., 2003). 
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Com os dados atuais, a DHGNA  parece tratar-se de patologia indolente na grande 

maioria dos pacientes, mas, em uma pequena proporção de casos, pode evoluir rapidamente 

para formas severas com deterioração clinica conseqüente à falência hepática, em curto 

período. A grande deficiência dos estudos, que avaliaram a história natural desta entidade, é 

não serem de base populacional, sendo provenientes de populações selecionadas. 

 

1.7  Diagnóstico 

 

A DHGNA, assim como doenças hepáticas de muitas outras etiologias, é 

destituída de sintomas específicos, que possam, de per si, levantar a suspeita clínica da 

entidade. Não se pode afirmar, porém, que seus portadores sejam, de todo, assintomáticos. 

Alguns sintomas têm sido relatados como responsáveis pela busca de  atenção médica por 

alguns indivíduos, sendo os mais comuns a fadiga, mal-estar indefinido e  dor, esta, quando 

ocorre, é  leve, mal definida e localizada no quadrante superior direito (SHETH et al., 1997).  

Na verdade, a grande maioria dos pacientes é encontrada acidentalmente, quando 

detectadas alterações em testes laboratoriais hepáticos ou hepatomegalia: por ocasião de 

avaliações rotineiras; por outras investigações de caráter clínico (POWELL et al., 1990; 

MATTEONI et al., 1999), ou pela presença de esteatose hepática em estudos radiológicos de 

imagem, ocorridas em indivíduos com baixo consumo de álcool (LONGO et al., 1995; 

JACOBS et al., 1998; SIEGELMAN et al., 2001; SAADEH et al., 2002). 

Os achados laboratoriais mais correlacionados são elevações na atividade das 

aminotransferases, que são usualmente apenas moderadamente elevadas, raramente 

excedendo a três vezes o valor normal, com predomínio da ALT (POWELL et al., 1990; 

BACON et al., 1994; ANGULO et al., 1999). Elevação das aminotransferases de leve a 

moderada intensidade,  tem sido encontrada em mais de 70% dos pacientes com EHNA 

(POWELL et al., 1990; BACON, et al., 1994; DIEHL et al., 1999). É sabido, no entanto, que 

níveis de ALT e/ou AST normais não excluem a doença, pois foi demonstrado que podem 

encontrar-se inalteradas até mesmo em casos avançados de fibrose e cirrose (MOFRAD et al., 

2003). A taxa AST/ALT tem se mostrado importante. É menor que 1 em mais de 65% dos 

casos (MATTEONI et al., 1999; ANGULO et al., 1999; SORBI et al., 1999),  ajudando na 

distinção entre DHGNA  e hepatite alcoólica (SORBI et al., 1999), já que na doença alcoólica 

os níveis de AST são caracteristicamente mais elevados que os da ALT (DIEHL et al., 1988; 
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POWELL et al., 1990; ANGULO et al., 1999). Quando diagnosticada a DHGNA, a taxa 

AST/ALT>1 é fortemente sugestiva da presença de fibrose em estágio avançado 

(MATTEONI et al., 1999; ANGULO et al., 1999).  

Os níveis de fosfatase alcalina podem elevar-se discretamente em um terço dos 

pacientes com DHGNA (LEE et al., 1989; BACON et al., 1994).  A gamaglutamil 

transpeptidase (γGT) pode estar elevada entre um a três vezes o valor normal em torno de 

50% dos casos. Apesar dos dados na literatura serem escassos quanto a associação da γGT e a 

DHGNA (SANYAL, 2002),  a associação da γGT com a resistência insulínica vem sendo 

demonstrada (YOKOYAMA et al., 2003), tendo sido, inclusive, relatada como sensível 

marcador preditivo para  o desenvolvimento de diabetes tipo 2 (LEE et al., 2003). A 

bilirrubina, albumina e tempo de protrombina, usualmente, encontram-se normais, salvo nos 

casos em que já ocorreu evolução para cirrose (LUDWIG, et al., 1980; DIEHL et al., 1988; 

BACON et al., 1994; FALCK-YTTER et al., 2001).  

Um percentual pequeno dos pacientes, dentro do espectro da doença          

hepático-gordurosa  não alcoólica, apresenta positividade em baixos títulos para o anticorpo 

antinuclear (BACON et al., 1994; TELI et al., 1995b; LORIA et al., 2003), sem que se tenha, 

ainda, elucidado o significado deste achado.  

Apesar de alguns estudos terem destacado a presença de ferritina elevada em 

portadores de DHGNA em torno de 50% dos casos e índice de saturação da transferrina (IST) 

alterada em torno de 10% (BACON et al., 1994; ANGULO  et al., 1999), estes achados não se 

correlacionaram com sobrecarga de ferro hepático no histopatológico (MATTEONI et al., 

1999; ANGULO et al., 1999; YOUNOSSI et al., 1999).  Em estudos que avaliaram fatores de 

risco associados à fibrose, a ferritina sérica não se mostrou correlacionada (ANGULO et al., 

1999; RATZIU et al., 2000; DIXON et al., 2001). 

Os métodos radiológicos de imagem, notadamente a ultrassonografia (US), têm 

sido amplamente empregados em estudos populacionais para avaliação de prevalência da 

DHGNA (NOMURA, et al., 1988; BELLENTANI, et al., 2000).  Sabe-se, contudo, que 

ultrassonografia e outros métodos radiológicos mais sofisticados como, tomografia 

computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são insensíveis para a detecção de 

esteatose hepática em graus inferiores a aproximadamente 30% do parênquima hepático. 

Nenhum dos métodos citados foi capaz de avaliar a severidade da DHGNA (SAADEH et al., 

2002).  Apesar de exames radiológicos de imagem mais sofisticados poderem, 

potencialmente, apresentar alguma vantagem, a ultrassonografia persiste sendo a técnica mais 
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empregada, dadas as vantagens de menor custo (SAADEH et al., 2002), e ausência de efeitos 

adversos reconhecidos. 

A biopsia hepática é tida como o padrão ouro para o diagnóstico da DHGNA 

(LUDWIG et al., 1980; BACON et al., 1994; BRAVO et al., 2001). É fato, que apenas o 

estudo histopatológico do fígado permite avaliar a patologia em todos os seus graus e estágios 

(BIANCHI, 2001; SAADEH et al., 2002). Esta constatação reafirma-se diante do baixo valor 

preditivo positivo da avaliação clinico-laboratorial, da ordem de 56%, usando a histologia 

como padrão ouro (VAN NESS; DIEHL, 1989).  

O aspecto prognóstico, proporcionado pela biópsia hepática, reveste-se de 

importância no manuseio clínico, já que o impacto na decisão por parte dos pacientes em 

melhor controlar seus parâmetros metabólicos costuma ser positivo. As discordâncias quanto 

à realização da biópsia hepática diz respeito à relação custo-benefício. Neste aspecto, os que 

se opõem à realização do método, em mais ampla escala, sustentam seu ponto de vista, 

apoiando-se nos seguintes argumentos: o bom prognóstico da maioria dos casos, custos 

financeiros e riscos inerentes ao método e a ausência, até então, de terapêutica específica 

(McCULLOUGH, 2004).  

Dois estudos sugeriram a criação de escores. Os autores destes estudos apontam, 

entre as vantagens dos escores,  constituir, estes, recurso para facilitar a indicação dos casos 

que mais se beneficiariam com a realização da biópsia hepática (RATZIU et al., 2000; 

DIXON et al., 2001). Estes escores, no entanto, ainda  requerem validação prospectiva antes 

de serem empregados como recurso diagnóstico.  

Até que se encontrem recursos clínico-laboratoriais mais fidedignos, ou escores 

validados que selecionem os pacientes que mais requeiram biópsia hepática, sua indicação  

continua a exigir individualização e critério por parte dos hepatologistas. 

A exclusão do uso abusivo do álcool é requerimento indispensável para o 

diagnóstico da DHGNA. É notória a dificuldade que envolve este aspecto, por não haver 

nenhum marcador fidedigno para o consumo excessivo da substância, exigindo, por parte do 

clínico, diligência no levantamento deste aspecto. A utilização do questionamento também 

junto à família, sempre que possível, pode auxiliar nesta pesquisa, assim como o emprego de 

questionários validados (FIELLIN et al., 2000). Os volumes considerados abusivos são 

também variáveis na literatura, mas o consumo etílico máximo na faixa de 20 a 30g/d a 
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depender do gênero feminino ou masculino, respectivamente, tem sido aceito (ANGULO et 

al., 2002;  NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWEL, 2003). 

Outras causas de infiltração gordurosa hepática também requerem afastamento 

para que se possa firmar o diagnóstico, estando entre  as mais relevantes: hepatopatias virais, 

particularmente o vírus C; doenças metabólicas e hereditárias, destacando-se a doença de 

Wilson, a deficiência de α-1-antitripsina e a hemocromatose primária; doenças de caráter 

auto-imune e ainda exposição a drogas e toxinas, entre outras menos relevantes (FONG et al., 

2000; FALCK-YTTER et al., 2001; SANYAL, 2002).  

Apesar das dificuldades inerentes ao diagnóstico desta patologia, a associação da 

pesquisa sorológica específica e os achados histopatológicos permitem o diagnóstico 

diferencial com as outras patologias hepáticas, na grande maioria das vezes. 

 

1.8  Tratamento 

 

Dada a etiopatogênese da DHGNA, modificações no estilo de vida, que possam 

acarretar perda de peso, e maior equilíbrio nos parâmetros metabólicos, ainda constituem a 

pilastra do tratamento na entidade. Em indivíduos com sobrepeso, apresentando elevação das 

aminotransferases, e submetidos à dieta hipocalórica, observou-se que a redução de 10% do 

peso inicial corrigiu os parâmetros de aminotransferases e diminuiu a hepatomegalia 

(PALMER; SCHAFFNER, 1990).  

Em outro estudo, vinte e cinco obesos com DHGNA comprovada com histologia 

hepática, foram divididos em dois grupos. Um grupo de quinze seguiu programa de dieta 

restrita e exercícios físicos por um período de três meses e o grupo controle permaneceu sem 

alterações no seu estilo de vida quanto à dieta e exercícios. Ao final do estudo, avaliação 

bioquímica, de imagem e da histologia hepática foi realizada. No grupo submetido ao 

programa de tratamento, efeitos benéficos foram evidentes no IMC, níveis de enzimas 

hepáticas, glicemia de jejum e exame de imagem (TC). Ocorreu melhora em todos os índices 

de atividade histológica sendo que a do grau de esteatose foi mais relevante. Os dados, 

entretanto, não mostraram correlação entre os achados bioquímicos e outros aspectos da 

atividade histológica, que não a esteatose hepática. No grupo-controle, os achados iniciais 

permaneceram inalterados (UENO et al., 1997). 
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Estudo publicado mais recentemente observou o resultado da perda de peso em 

trinta e seis pacientes obesos, que foram submetidos a procedimento laparoscópico de banda 

gástrica (DIXON et al., 2004). Neste estudo, a segunda biópsia foi realizada em dezenove 

casos por ocasião de um segundo procedimento laparoscópico e, em dezessete casos, por 

apresentarem fibrose severa na primeira análise histopatológica. A biópsia hepática foi 

repetida com 25,6 +/- 10 meses após o procedimento laparoscópico. Os pacientes perderam 

34,0 +/-17kg. Os autores concluíram que a perda de peso, após a cirurgia, promoveu 

resolução ou significativa melhora nos parâmetros histológicos destes pacientes, 

principalmente nos portadores de síndrome metabólica.  

Não existem dados, ainda, de terapias medicamentosas consistentemente eficazes 

no manuseio desta entidade. Avolumam-se, contudo, protocolos com diversas modalidades 

terapêuticas, e o diagnóstico da doença permite aos pacientes o ingresso nestes protocolos. 

Muitos agentes farmacológicos, sempre levando em conta a etiopatogênese da 

DHGNA, já foram estudados. A maioria dos estudos, entretanto, não são ainda conclusivos, 

pois se trata de estudos piloto, muitos dos quais não correlacionaram seus resultados  com os 

aspectos histopatológicos  ou foram realizados com amostra de pequeno tamanho.  

Estudos abertos com rosiglitazona e pioglitazona, visando a melhorar a resistência 

insulínica, demonstraram resultados favoráveis em nível laboratorial e no padrão  histológico   

(NEUSCHWANDER-TETRI et al., 2003; PROMRAT et al., 2004). A metformina por 

diminuir a produção hepática de glicose e aumentar o consumo periférico, foi testada em 

catorze pacientes com EHNA, conseguindo baixar os níveis das aminotransferases, mas não 

foi realizada avaliação histológica (MARCHESINI et al., 2001a).  

Clofibrato, gemfibrozil e atorvastatina, por suas reconhecidas ações na 

dislipidemia, foram estudadas. Estudo com clofibrato demonstrou, após um ano de 

tratamento, não ter apresentado benefícios clínicos (LAURIN et al., 1996); um estudo com 

gemfibrozil melhorou os níveis séricos da ALT, mas não foi realizada avaliação com biópsia 

hepática (BARASONOGLU et al., 1999); pequeno estudo com atorvastatina evidenciou 

resposta histológica favorável, após um ano de tratamento (HORLANDER et al., 2001).    

Os antioxidantes vitamina C e vitamina E foram avaliados em estudo prospectivo, 

randomizado, evidenciando melhora no padrão histológico de fibrose (HARRISON et al., 

2003) e a betaína, em estudo-piloto, mostrou resultado favorável na EHNA (ABDELMALEK 

et al., 2001).  
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O ácido ursodeoxicólico, por ser um estabilizador de membranas e promover 

conseqüente  citoproteção, vem sendo avaliado. Inicialmente, em estudo que abordou duas 

modalidades de tratamento farmacológico: um grupo com clofibrato e outro com  ácido 

ursodeoxicólico (LAURIN et al., 1996). Neste estudo, o grupo com clofibrato não apresentou 

benefícios. Já os pacientes que fizeram uso do ácido ursodeoxicólico, por doze meses, 

apresentaram melhora significativa em parâmetros laboratoriais: fosfatase alcalina, ALT, 

GGT e redução da esteatose hepática no estudo histopatológico. Entretanto, em publicação 

mais recente, o resultado de grande estudo prospectivo, randomizado, com emprego de ácido 

ursodeoxicólico por um período de dois anos em pacientes com EHNA com diagnóstico 

histológico, não evidenciou benefícios (LINDOR et al., 2004).  

O tratamento medicamentoso desta entidade clínica ainda requer definição. A 

tendência parece ser buscar tratamentos individualizados, levando em conta a etiopatogênese, 

porém ainda se aguardam estudos prospectivos randomizados de vários agentes 

farmacológicos. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1  Objetivo geral  

 

Avaliar a prevalência da doença hepático-gordurosa não alcoólica (DHGNA) e de 

sua forma mais severa, a esteato-hepatite não alcoólica (EHNA), bem como os fatores  

associados, em uma amostra  de obesos mórbidos submetidos a gastroplastia redutora em 

Fortaleza-Ceará-Brasil. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

• Avaliar fatores  associados à DHGNA 

• Avaliar fatores  associados à EHNA 
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3  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 
3.1  Desenho do estudo 

 

Trata-se de estudo transversal, em que foram estudados sessenta pacientes com 

obesidade classe II ou III (IMC≥35kg/m²), submetidos à cirurgia bariátrica tipo gastroplastia, 

provenientes do Núcleo do Obeso e do Instituto de Cirurgia Bariátrica em Fortaleza–Ceará-

Brasil, no período de janeiro de 2004 a outubro de 2004. Biópsia hepática trans-operatória foi 

realizada em todos os pacientes.  

O estudo foi realizado de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras 

de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (BRASIL, 2002) e foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC.  

 

3.2   Seleção dos pacientes 
3.2.1 Critérios de Inclusão 

• Pacientes com obesidade classe II ou III (IMC≥35kg/m2), candidatos à 

gastroplatia redutora. 

 

3.2.2 Critérios de Exclusão 

• Ingestão etílica diária >30g/dia em homens ou >20g/dia em mulheres 

(NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWELL, 2003), na época da avaliação, ou por período 

igual ou maior que dois anos em qualquer período de suas vidas. 

• Ser conhecidamente portador de patologias hepáticas: doença hepática 

alcoólica; hepatites virais B e C; doença hepática induzida por drogas; hepatite auto-imune; 

colangiopatia auto-imune; cirrose biliar primária; doença obstrutiva das vias biliares; doença 

de Wilson; hemocromatose primária; deficiência de α-1-antitripsina. 

• Uso de tamoxifeno, amiodarona, corticosteróides, altas doses de estrógeno. 

methotrexato e ciclinas por tempo prolongado ou nos últimos seis meses. 

 



 68

• Uso de outras drogas potencialmente hepatotóxicas nos últimos seis meses. 

• Cirurgia de ressecção ampla de intestino delgado ou derivação jejuno-ileal. 

• Nutrição parenteral total na ocasião da biópsia. 

• Doenças malignas. 

 

3.3  Coleta de dados 

 

Os pacientes agendados para a realização de gastroplastia redutora, após consulta 

com cirurgião, anestesista e nutricionista, foram entrevistados pelo clínico, e aqueles que 

preencheram os critérios foram convidados a participar do estudo. Os pacientes foram 

devidamente esclarecidos quanto à necessidade de biópsia hepática trans-operatória, assim 

como dos riscos adicionais inerentes ao procedimento. Todos os que aceitaram o convite 

assinaram o termo de consentimento informado (Anexo A).  

Os que ingressaram no estudo foram submetidos a criteriosa avaliação clínica, os 

dados clínicos foram registrados em ficha padronizada, em anexo (Anexo B). Quando da 

avaliação inicial do paciente o mesmo já trazia os exames bioquímicos solicitados quando de 

seu ingresso em um dos dois centros de referência ligados ao estudo. Os demais exames 

laboratoriais complementares, necessários para afastar a presença de outras patologias 

hepáticas, foram solicitados de acordo com o requerido para o protocolo de estudo (Anexo C). 

Todos os resultados foram anotados em ficha padronizada (Anexo D). 

A abordagem da ingestão etílica foi criteriosamente realizada por médico 

hepatologista, explicando ao paciente a importância na precisão dos dados para o correto 

diagnóstico da patologia. Sempre que acompanhado, foi solicitado aos familiares compartilhar 

nas informações inerentes ao hábito etílico. Os dados referentes ao consumo do álcool foram 

conferidos com os anotados nas fichas do anestesista e do nutricionista (Anexos F e G).  

Pacientes foram considerados diabéticos apenas quando já tinham diagnóstico 

prévio e controlavam com dieta e/ou hipoglicemiantes orais e/ou insulinoterapia. Os que 

ficaram com glicemia de jejum na faixa entre 110mg e 125mg/dl foram enquadrados como 

tendo glicemia de jejum alterada (REPORT OF THE EXPERT COMMITTEE  ON THE 

DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES, 2002); os que apresentaram 
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glicemia acima de 125mg/dl e não estavam entre os com diagnóstico já firmado ficaram 

enquadrados como prováveis diabéticos e, para fins estatísticos, foram associados aos 

portadores de glicemia de jejum alterada. Esta descrição leva em conta que o diagnóstico de 

diabetes requer confirmação de glicemia de jejum acima de 126mg/dL   em dois dias 

diferentes (REPORT OF THE EXPERT COMMITTEE  ON THE DIAGNOSIS AND 

CLASSIFICATION OF DIABETES, 2002). 

Como hipertensos, foram incluídos os pacientes que já tinham diagnóstico prévio, 

os com uso documentado de terapia anti-hipertensiva e os que apresentaram pressão arterial 

sistêmica de repouso maior ou igual a 140/90 mmHg, em pelo menos duas avaliações 

(cardiologista e anestesista) (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSAO 

ARTERIAL 4, 2004). 

Foram considerados como alteração no perfil lipídico todos os pacientes que não 

se enquadravam    no   perfil  desejável, como  se segue: CT < 200mg/dL, HDL-C>40,     

LDL-C<100 e TG<150mg/dL, de acordo com a classificação laboratorial da III Diretrizes 

Brasileiras sobre dislipidemias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2001).  

Os critérios utilizados para a síndrome metabólica foram os do “National Institute 

of Health”: glicose de jejum maior ou igual a 110mg/dL; obesidade central (circunferência da 

cintura maior do que 102cm em homens e maior do que 88cm nas mulheres); pressão arterial 

maior ou igual a 130/85mmHg ou tratada farmacologicamente; níveis de triglicérides 

superiores a 150mg/dL ou em uso de fibratos, e colesterol-HDL menor que 40mg/dL 

(homem) e menor que 50mg/dL (mulher) (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 1998).  

O índice de massa corpórea (IMC), usualmente, se correlaciona, de forma muito 

aproximada, com o percentual de massa gorda (GALLANGHER et al., 2000). Foi calculado 

com a fórmula IMC=P/A2, sendo P=peso atual(kg) e A=altura(m) (VANUCHI et al., 1996). 

De acordo com o IMC, os obesos são categorizados  em três classes: (1) classe     

I- IMC entre 30,0-34,9 kg/m2; (2) classe II- IMC entre 35,0-39,9 kg/m2; (3) classe III- IMC 

maior ou igual a 40,0 kg/m2 (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 1998). Todos os 

pacientes obesos incluídos no estudo pertenciam as classes II e III.  

A circunferência da cintura foi considerada de risco quando maior  que 102cm em 

homens e maior que 88cm nas mulheres (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 1998).  

A relação cintura-quadril (RCQ) foi avaliada através da medida da circunferência 

da cintura dividida pela circunferência do quadril e foi utilizada como indicativo da 
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adiposidade visceral (CRONK; ROCHE, 1998). A RCQ foi definida como de risco quando 

maior que 0,95cm para homens e maior que 0,80cm para mulheres (MOLARIUS et al., 1999).  

O consumo de álcool foi avaliado através da fórmula que se segue, obtida de 

dados publicados pelo “National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism”  (UNITED 

STATES, 1998). A descrição da fórmula está detalhada no Anexo H. 

   

                              (dias) (quantidade) (tamanho) (fator) 
  Etanol = 
                                                        365 
 

De acordo com a ingestão etílica, os indivíduos foram classificado em quatro 

grupos: (0) nenhum consumo ou esporádico; (1) até 10g/dia; (2) entre 10-20g/dia; (3) entre 

20-30g/dia.  

O tempo de obesidade foi dividido em três categorias: (1) entre 5-10 anos;          

(2) entre 10-15 anos; (3) maior que 15 anos.  

Biópsia hepática foi realizada, pelo cirurgião, em todos os indivíduos no início do 

procedimento cirúrgico, no lobo esquerdo do fígado, empregando agulha para biópsia 16 

gauge-22mm (Bard – Max Core). 

Em uma segunda etapa, sem a presença dos pacientes, os resultados dos exames 

laboratoriais complementares solicitados e os dados histológicos foram repassados para fichas 

padronizadas de exames (Anexos D e E). 

 

3.4  Métodos 
3.4.1  Laboratório 

A avaliação laboratorial de todos os pacientes foi realizada através de técnicas já 

padronizadas para uso clínico e incluiu: testes hepáticos (aspartato amino transferase (AST), 

alanina amino transferase (ALT), gama glutamil transpeptidase (γGT), fosfatase alcalina 

(FA), bilirrubinas totais e frações, proteínas totais, albumina e tempo de protrombina); 

sorologia para hepatite C (Anti HVC); sorologia para hepatite B (HBsAg, Anti HBc IgG, Anti 

HBC IgM, Anti HBs); Auto-anticorpos (anticorpo antinuclear, anticorpo antimúsculo liso, 

anticorpo antimitocondria); estudo ferropéxico (ferritina, índice de saturação de transferrina); 

ceruloplasmina; perfil glicêmico (glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada); hemograma 
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completo; perfil lipídico (colesterol total, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, triglicérides); ácido 

úrico; TSH.  

 

3.4.2 Histologia hepática  

O material foi fixado em parafina, e corado: em H&E, para estudo completo do 

parênquima hepático; em ácido periódico de Schiff após diastase (PAS-d), para ressaltar os 

glóbulos eosinofílicos  nos hepatócitos peri-portais (glóbulos típicos da deficiência de alfa-1-

antitripsina), os “debris” nos macrófagos portais e as células de Kupffer; em Perl’s, coloração 

para pigmento de ferro e em tricrômico de Masson,  coloração histoquímica para colágeno.  

As amostras foram analisadas por um único patologista (R.P), sem o 

conhecimento prévio dos dados clínicos e laboratoriais dos pacientes.  

A determinação de critérios precisos para graduar e estagiar a DHGNA ainda 

constitui motivo para amplas divergências, sendo uníssona a necessidade de consenso. São 

enquadrados na DHGNA todos os que apresentam, pelo menos, esteatose hepática, na 

ausência de consumo significativo de álcool, tendo sido afastadas causas conhecidas de outras 

patologias hepáticas. 

Para definir EHNA, foram empregados os critérios de grau e estágio propostos por 

Brunt et al. (1999b),  expostos abaixo.  

O grau de esteatose hepática foi avaliado através do percentual do parênquima 

envolvido: leve (< 33%), moderado (33%-66%) e acentuado (≥ 66%). 

O grau de inflamação foi avaliado em nível lobular e portal. Em nível lobular foi 

graduada de 0-3, levando em conta os componentes celulares de inflamação 

(polimorfonucleares, linfócitos e outras células mononucleares, eosinófilos e 

microgranulomas) e localização (sinusoidal, circundando os corpúsculos de Mallory ou 

necrose hepatocelular). No nível de tratos portais, a inflamação foi graduada de 0-3, levando 

em conta os tipos de células inflamatórias (linfócitos, plasmócitos, eosinófilos).  

O grau da esteato-hepatite foi avaliado em escala de um a três, sendo: grau 1 - 

leve;  grau 2 - moderado e  grau 3 – acentuado.  

 GRAU 1. LEVE-  A esteatose macrovesicular ocupa de 33% a 66% dos lóbulos, 

distribuída ou concentrada na zona 3. Detecta-se balonização  hepatocitária ocasional na zona 

3. A inflamação lobular é discreta, consistindo de pequena quantidade de polimorfonucleares 
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com ou sem linfócitos. Microgranulomas e lipogranulomas podem ser vistos ocasionalmente. 

Inflamação portal crônica não existe ou é de leve intensidade e não existe na ausência de 

inflamação lobular. 

 GRAU 2. MODERADO-  As alterações histológicas situam-se entre o grau leve 

(grau1) e o grau acentuado (grau 3). A esteatose, usualmente mista (macro e microvesicular), 

pode ser vista em mais de 66% dos hepatócitos. A balonização hepatocitária e desorganização  

presentes predominam na zona três. O infiltrado lobular, como descrito no grau 1, é mais 

perceptível e tipicamente associado à  fibrose pericelular. Os microgranulomas e 

lipogranulomas quase sempre estão presentes. A inflamação é pelo menos de leve intensidade, 

podendo chegar a  moderada. Pode ser vista atividade de interface. 

 GRAU 3. ACENTUADO-  A esteatose é usualmente mista, geralmente panancinar 

ou envolvendo nódulos regenerativos no parênquima cirrotizado. Marcada balonização 

hepatocitária predominantemente na zona 3. Inflamação lobular aguda com polimorfonuclares 

associados aos hepatócitos balonizados e leve inflamação crônica (mononucleares), mais 

acentuadas que no grau 2. A inflamação portal é de  leve a moderada, não marcante, como no 

grau 2.  

O escore para fibrose foi avaliado em quatro estágios, requerendo coloração com 

tricrômico de Masson. 

ESTÁGIO 1. fibrose perissinusoidal/pericelular na zona 3, focal ou extensa. 

ESTÁGIO 2. fibrose perissinusoidal/pericelular na zona 3 com fibrose portal focal 

ou extensa. 

ESTÁGIO 3. fibrose perissinusoidal/pericelular na zona 3 e fibrose portal c/ 

fibrose em ponte, focal ou extensa. 

ESTÁGIO 4. cirrose com ou sem fibrose perissinusoidal.  

O escore histológico do ferro foi medido em sistema de graduação de  0-4 cruzes  

de acordo com DiBisceglie et al. (1992).  

 

3.5  Análise estatística 
 

As variáveis dependentes deste estudo foram a EHNA  analisada de acordo com a 

classificação de Brunt  e a presença de lesões elementares: esteatose hepática; inflamação 
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lobular e portal; balonizaçao; corpúsculos de Mallory; fibrose periportal e fibrose portal 

isolada. As variáveis independentes do estudo foram compostas pelos aspectos clínicos, 

antropométricos e laboratoriais da amostra: sexo; idade; tempo de obesidade; consumo de 

álcool; diabetes tipo 2 e alteração na glicemia de jejum; hipertensão arterial; dislipidemia; 

síndrome metabólica; IMC; RCQ; circunferência da cintura; colesterol total; HDL-C; LDL-C; 

triglicérides; proteínas totais; albumina; glicemia de jejum; glicemia >110mg/dL; HbA1C; 

ALT; AST; razão AST/ALT; γGT; FA; bilirrubinas totais; ferritina e ácido úrico. 

Algumas variáveis independentes contínuas foram categorizadas, segundo pontos 

de corte usados na prática médica. A associação entre variáveis independentes  categóricas e 

variáveis dependentes foi estimada através da comparação de proporções pelo Teste do      

Qui-quadrado ou pelo Teste Exato de Fisher. Quando o valor esperado de uma das células da 

tabela de contingência foi menor do que 5, usamos o Teste Exato de Fisher (ARMITAGE; 

BERRY, 1994). Quando todas as células da tabela eram iguais ou superiores ao valor 5, 

usamos o Teste do Qui-quadrado. Em ambos os testes, quando a probabilidade das proporções 

comparadas serem semelhantes foi igual ou menor do que 0,05 (Valor-p), as proporções 

foram consideradas significativamente diferentes. 

A associação entre as variáveis independentes contínuas e as variáveis 

dependentes foram estimadas comparando a distribuição das variáveis independentes segundo 

as categorias das variáveis dependentes, através do Teste não paramétrico da soma dos Postos 

de Wilcoxon (LEHMANN, 1975). Quando a probabilidade das distribuições serem 

semelhantes foi menor ou igual a 0,05 (Valor-p), as distribuições foram consideradas 

significativamente diferentes. 

Finalmente, estimamos a associação ajustada entre as variáveis independentes e 

variáveis dependentes através de regressão logística. Todas as variáveis independentes, que 

nas análises univariadas apresentaram um valor-p ≤  0,250, foram selecionadas para compor 

um modelo final multivariado (HOSMER; LEMESHOW, 1989). 
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4 RESULTADOS 
 

4.1  Características Clínicas e Demográficas dos pacientes 

 

Foram convidados a participar do estudo setenta e oito pacientes obesos mórbidos, 

em avaliação para serem submetidos à gastroplastia redutora. Quando da avaliação 

laboratorial, um paciente foi excluído por apresentar marcador postivo para hepatite C. Quatro 

pacientes desistiram de realizar o procedimento cirúrgico. Onze não realizaram a  biópsia 

hepática durante a cirurgia por problemas técnicos diversos. Entre os que realizaram a biópsia, 

dois foram afastados do estudo por ausência de material hepático na amostra. Ao final, 

dezoito pacientes não chegaram ao fim do estudo.  

Os aspectos demográficos, clínicos e laboratoriais dos sessenta pacientes que 

permaneceram e concluíram o estudo encontram-se na Tabela 1. 

Na amostra, predominou o sexo feminino (73%). A taxa masculino feminino 

(M:F) foi 16:44 (Gráfico 1). 

 

 

 

 

Feminino
44/60
73%

Masculino
16/60
27%

Gráfico 1.  Distribuição por sexo em uma amostra de obesos mórbidos (N=60) 
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   Tabela 1. Características principais dos pacientes (N=60) 

 

                Variável N (média, %) Variação 
Idade ocasião biópsia (anos)  38,4 18-69 
Sexo (M/F)(%) 16/44 26,7/73,3  
Tempo obesidade (anos)(%): 05 a 10 07 11,7  
                                               10 a 15 14 23,3  
                                                >15 39 65,0  
IMC (Kg/m2) 60 44,2 36-61 
RCQ 60 0,93 0,72-1,22 
Circunferência cintura (cm) 60 125,9 97-170 
Consumo álcool (g/d) (%): ausente 38 63,3  
                                            >0≤30 22 36,7  
Diabetes confirmada (%) 15       25  
Alteração Glicemia Jejum(%) 05 8,3  
Hipertensão arterial(%) 34 56,7  
Dislipidemia(%) 31 51,7  
Sindrome metabólica(%) 39 65  
Glicemia (mg/dL) 60 118,3 80-313 
HbA1C (%) 60 6,2 4,6-11,5 
Colesterol total (mg/dl) 60 196,5 125-295 
HDL-C (mg/dl) 60 42,5 (24-70) 
LDL-C  (mg/dl)* 59 122,7 50-223 
Triglicérides (mg/dl) 60 161,2 40-580 
Albumina (g/dL) 60 4,2 3,0 – 5,5 
Proteínas totais (g/dL) 60 7.0 (3,9-8,4) 
ALT > 1N(%) 20 33,3  
AST > 1N(%) 08 13,3  
Razão AST/ALT 60 0,76 (0,27-1,61) 
Razão AST/ALT >1(%) 06 10  
γGT >1N(%) 23 38,3  
Fosfatase alcalina >1N(%) 02 3,3  
Ferritina >1N(%) 21  (35,0)  
Acido úrico >1N(%) 18 (30)  

     * cálculo não possível pelo valor dos triglicérides acima de 500mg/dl. 
      IMC, índice de massa corpórea; RCQ, relação cintura-quadril; HbA1C, hemoglobina   

glicosilada A1C; HDL-C, lipoproteína de alta densidade; LDL-C, lipoproteína de baixa 
densidade; γGT, γ-glutamiltransferase.  

 
 

 

A Idade média ±S.D. de todos os pacientes foi 38,4 anos ± 11,6 (variação, 18 – 69 

anos). A grande maioria dos pacientes era obesa há mais  de quinze anos (65%) (Gráfico 2). 

Trinta e oito pacientes (63,3%) eram abstêmios ou ingeriam álcool esporadicamente, e apenas 

um paciente do sexo masculino (1,67%) consumia entre 20-30g/d de álcool (Gráfico 3). 
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Considerando as três comorbidades analisadas (hipertensão arterial, diabetes tipo 

2 e alteração no perfil lipídico), quinze pacientes (25%) não apresentavam nenhuma das 

patologias, e oito pacientes (13,3%) apresentavam as três. Hipertensão arterial foi a mais 

freqüente, com trinta e quatro pacientes (56,6%); diabetes tipo 2 foi confirmada em quinze 

pacientes (25%). Quando a este grupo associou-se os com alteração na glicemia de jejum, 

vinte pacientes (33,3%) são totalizados. Trinta e um pacientes (51,7%) apresentavam alguma 

alteração no  perfil lipídico. Síndrome metabólica esteve presente em trinta e nove pacientes 

(65%) do total da amostra (Gráfico 4).   

  

0 g/d 
38/60 
63% 

>0<30 g/d 
22/60 
37% 

 

    > 15 anos 
         39/60 

      65% 

10 a 15 anos
      14/60 

23% 

05 a 10 anos
7/60 
12% 

 

Gráfico 2. Tempo de obesidade em uma amostra de obesos mórbidos (N=60) 

Gráfico 3. Consumo de ácool em uma amostra de obesos mórbidos (N=60) 
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A média de índice de massa corpórea da amostra foi 44,2 kg/m2 ± 5,5 (variação, 

36 – 61). A média da circunferência da cintura, considerada a melhor medida antropométrica 

para avaliação da gordura visceral (POULIOT et al., 1994), foi 125,8cm ± 15,2 (variação,    

97-170cm). A média da relação cintura-quadril (RCQ) de toda a amostra foi 0,93 ± 0,11 

(variação, 0,72 – 1,22).  

 

4.2  Dados laboratoriais  

 

Os testes de função hepática em conjunto (AST, ALT, γGT, bilirrubinas totais e 

frações e fosfatase alcalina) foram normais em vinte e sete pacientes (45%) (Gráfico 5). 

Apenas um paciente da amostra apresentou bilirrubinas alteradas (1,6%) e 

fosfatase alcalina mostrou-se alterada em dois casos (3,3%).  

Entre as aminotransferases predominou alteração na ALT, que esteve elevada em 

vinte pacientes (33,3%), enquanto a AST mostrou-se elevada em apenas oito pacientes 

(13,33%). A γGT foi o teste hepático mais alterado, com aumento dos níveis séricos em vinte 

e três pacientes (38,3%) da amostra.  

 

 
 

20/60 (33,3%)

31/60 (51,7%)

34/60 (56,7%)

39/60 (65%)

0 10 20 30 40

Diabetes + AGJ*

Dislipidemia 

H. arterial
Sd. metabólica

Gráfico 4. Presença de comorbidades em uma amostra de obesos mórbidos (N=60)

*AGJ, Alteração na glicemia de jejum.
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Quando se correlaciona a alteração da γGT com o grupo de quarenta e sete 

pacientes em uso de um a sete medicamentos, observou-se que γGT foi elevada em dezenove 

(40,4%), e como única enzima alterada neste grupo, foi detectada em oito casos (17%). Os 

três pacientes usando entre cinco e sete medicamentos não apresentaram nenhuma enzima 

hepática alterada. Combinando ALT, AST, e γGT, a proporção de pacientes com apenas uma 

das enzimas alteradas distribui-se como se segue: γGT nove pacientes (15%); ALT seis 

pacientes (10%); AST um paciente (1,6%). 

A média da razão AST/ALT foi de 0,76 (variação, 0,27 – 1,61) na totalidade dos 

pacientes e razão AST/ALT >1 foi detectada em apenas seis casos (10%). Vinte e um 

pacientes (35%) apresentaram ferritina elevada, destes, em dezenove (90,5%) o valor 

plasmático situou-se abaixo de duas vezes o limite superior da normalidade, e, em todos os 

casos, o índice de saturação da transferrina foi normal.  Quatro pacientes (6,6%) apresentaram 

albumina discretamente diminuída, os demais apresentaram níveis dentro da normalidade. 

Hiperuricemia foi detectada em dezoito pacientes (30%), em nenhum caso, porém, foi além 

de duas vezes o limite superior da normalidade.  

Anticorpo antimúsculo liso foi positivo em títulos baixos (1/40–1/80) em quatro 

casos, e FAN foi positivo em quatro pacientes, também  em títulos baixos (1/40–1/80). 

Nenhum destes pacientes foi positivo para os dois marcadores. 

23/60 (45%)

27/60 (55%)

Testes hepáticos
Normais

Testes hepáticos
alterados

 AST, alanina amino aspartato; ALT, alanina amino transferase;  γGT, gamaglutamil transpeptidase;  
FA, fosfatase alcalina; BT, bilirrubinas totais.

Gráfico 5. Testes hepáticos (AST, ALT, γGT, FA, BT) alterados  em conjunto, em uma     
                  amostra de obesos mórbidos (N=60) 
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Anti HBc IgG foi positivo em dois pacientes, ambos com HBsAg e Anti- HBs 

negativos. Todos os pacientes foram HBsAg e Anti HVC negativos.  

O tempo de protrombina e a ceruloplasmina foram normais em todos os casos, 

assim como o volume corpuscular médio. 

 

4.3 Dados histológicos 

 

Todas as amostras foram consideradas suficientes pelo patologista, para a análise 

em questão.  Ressalva-se que a maioria dos patologistas considera o número de seis espaços 

portais como ideal para análise de doenças hepáticas crônicas, nas quais é relevante a 

extensão da injúria em nível de espaços portais (BRAVO et al., 2001). Na amostra deste 

estudo, 64% das amostras continham mais de quatro espaços portais. 

 Os achados histológicos estão detalhados no  Anexo I. Esteatose esteve presente 

em cinqüenta e sete pacientes (95%) da amostra. Predominou o grau leve em trinta e três 

pacientes (57,9%), foi moderada em dezoito (31,6%) e acentuada em seis (10,5%). Esteatose 

tipo macrogotas e tipo mista foram encontradas em cinqüenta e quatro casos (94,7%), 

localizando-se na zona três em cinqüenta e cinco casos (96,5%). A figura 1 demonstra a 

esteatose macrogoticular na zona 3, em H.E. 

 

 
          Figura 1.  Esteatose macrogoticular. H&E. 
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A distribuição da esteatose em grau e tipo encontra-se nos Gráficos 6 e 7. 

 

 

 
 

 

Inflamação mostrou-se presente em cinqüenta pacientes (83,3%) da amostra total. 

Destes, apenas sete casos foram do tipo portal isolada (14,0%). Os tipos lobular e mista 

(lobular e portal) somaram quarenta e três casos (86,0%) da amostra com inflamação. A 

distribuição da inflamação por tipos está demonstrada no Gráfico 8. Em apenas um caso, a 

inflamação não foi grau leve (2,3%). Aspectos da inflamação lobular em permeio a esteatose 

macrogoticular são vistos na figura 2. 
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Gráfico 6. Grau de esteatose hepática em amostra de obesos mórbidos (N=57). 

Gráfico 7.  Distribuição da esteatose hepática por tamanho de gotas, em uma amostra     
                   de obesos mórbidos (N=57) 
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                   Figura 2. Inflamação lobular.H&E. 

 

 

 

 

Balonização foi detectada em cinqüenta e dois pacientes (86,6%), sendo de grau 

leve em 45 casos (86,5%). Hepatócitos balonizados estão demonstrados na figura 3. 
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Gráfico 8. Localização da inflamação a nível hepático, em amostra de obesos mórbidos  
                  (N=50) 
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                                        Figura 3. Balonização hepatocitária. H&E.                      

 

 

Entre as variáveis histológicas não essenciais para o diagnóstico, mas, comumente 

presentes na EHNA: corpúsculos de Mallory, siderose, corpos acidófilos, núcleos 

glicogenados e lipogranulomas, a glicogenação nucléica foi a mais presente, 28 casos 

(46,7%). Corpúsculos de Mallory foram detectados em nove pacientes da amostra (15%), e 

siderose em cinco (8,3%), todos os casos de siderose foram grau 1 (Gráfico 9).  

 

 
 

 

Corpúsculos hialinos de Mallory são visualizados, circundados por 

polimorfonucleares, na figura 4. 
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   Gráfico 9.   Alterações histológicas presentes, mas não essenciais para  o  diagnóstico   de   
DHGNA (N=60).
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    Figura 4. Corpúsculos de Mallory. H&E 

 
 

A fibrose perissinusoidal foi encontrada em três pacientes (7,5%) da amostra com 

EHNA e a fibrose portal isolada foi detectada em sete pacientes (11,6%) da amostra total. 

Fibrose perissinusoidal, posta em evidência através da coloração com o tricrômico de Masson, 

pode ser vista na figura 5. 

 

 
     Figura 5. fibrose perissinusoidal e portal. Tricrômico de Masson. 
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4.4  Prevalência da DHGNA 
 

Na análise da amostra das sessenta biópsias de obesos mórbidos estudada, apenas 

três pacientes deixaram de apresentar pelo menos esteatose hepática. A prevalência, portanto, 

da DHGNA foi de 95% (57 casos). Dos cinqüenta e sete pacientes, dezessete  (28,3%) não 

apresentavam critérios para serem enquadrados no grupo de EHNA e dentre estes, dezesseis 

(94,1%) não apresentavam inflamação lobular, e um paciente (5,9%) apresentava esteatose 

associada a inflamação lobular. A EHNA esteve presente em 40 pacientes (66,7%) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Prevalência da DHGNA em uma amostra de pacientes com obesidade mórbida (N=60)             
 
 

Freqüência Aspectos histológicos N (%) N (%) N (%) 
Normal  03(5%)  
DHGNA¹ 57 (95%)   
    Esteatose sem EHNA  17(28,3%)  
    Ausência de inflamação lobular   16  (94,1%) 
    Presença de inflamação inespecífica   01 (5,9%) 
    EHNA*  40(66,7%)  
    Presença de fibrose na zona 3   03(7,5%) 
Total   60(100%)  

 *Critérios de grau e estágio de Brunt et al. (1999b) ¹Todos os pacientes com pelo menos esteatose                 
hepática na biópsia. 

 
 
 

 

Pelos critérios de Brunt et al. (1999b), as amostras com EHNA foram 

classificadas em grau e estágio, tendo sido grau leve em trinta e duas amostras (80%), 

moderado em seis (15%) e acentuado em duas (5%). Fibrose perissinusoidal ou associada a 

portal esteve presente em três amostras (7,5%) da população com EHNA, duas  no estágio 1 

(5,0%) e uma  no estágio 3(2,5%). O grau e estágio da EHNA estão sumarizados na tabela 3. 
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Tabela 3.  Distribuição de EHNA em uma amostra de pacientes  com obesidade mórbida 
(N=60) 

 
 
 

       Freqüência Esteato-hepatite não alcoólica¹ N % 
EHNA 40 66,7 
Grau:    Leve 32 80,0 
              Moderado 06 15,0 
              Acentuado 02 5,0 
Estágio²:    1 02 5,0 
                   2     00 0,0 
                   3 01 2,5 
                   4 00 0,0 

                            ¹Critérios de grau e estágio de EHNA de Brunt et al. (1999b). 
                                  ²Estágios de fibrose de 1 a 4. 
 

 

 

4.5   Fatores associados a DHGNA 
 

Estudamos a correlação das variáveis demográficas, antropométricas e 

laboratoriais com o grau de esteatose hepática em  dois grupos, o primeiro composto pela 

esteatose grau I e o segundo associando a  esteatose graus II e III. A associação dos graus 

moderado e acentuado (II+III) deveu-se ao fato de apenas seis pacientes estarem na última 

categoria e serem ambos considerados escores mais elevados de esteatose, quando se 

empregam classificações que variam de zero a quatro estágios (LEE, 1989).  

Na análise univariada de associação entre as variáveis demográficas com os dois 

grupos de esteatose referidos, encontrou-se significância estatística para a média de idade 

mais elevada no segundo grupo (p=0,036), mas não para idade acima de 49 anos (p=0,415). 

Apesar de haver tendência em relação à predominância do sexo feminino, não houve 

significância estatística (p=0,074). A presença de síndrome metabólica mostrou  associação 

com o grupo dois (p=0,000) (Tabela 4). Na análise de correlação  entre as variáveis 

antropométricas e o grau de esteatose, a única variável que mostrou associação 

estatisticamente significativa com os graus mais elevados de esteatose foi a  média da 

circunferência da cintura (p=0,0308) (Tabela 5). Entre as variáveis laboratoriais, cinco 

mostraram associações significativas estatisticamente: HDL-C (inversamente) (p=0,0290); 

triglicérides (p=0,0046);  ALT (p=0,000); γGT (p= 0,006) e ferritina (p=0,002) (Tabela 6). 
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Usando análise de regressão logística a GGT foi o único parâmetro com 

associação independente significante para o grau de esteatose, OR 0,04,  95% IC  0,003 - 

0,63, P=0,022. A variável ALT aproximou-se da significância com OR 0,15,  95%  IC 0,02 – 

1,07, P=0,059 (Tabela 7). 

 

Tabela 4.  Relação entre os aspectos demográficos e a esteatose hepática em uma amostra de 
portadores de obesidade mórbida com doença hepático-gordurosa não alcoólica 
(n=57) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esteatose Esteatose 
Grau I Grau II + III Variável                       

N Média 
ou  %

s.d Mediana

 
 

 
N Média 

ou  % 
s.d Mediana 

 
 

Valor-p 

Idade (anos) 33 35,9 11,5 34 24 41,6 11,1 43 0,0362 
Idade: 18 a 49 (anos) 47 59,6%        
           49 a 50 (anos) 10 50,0%       0,727 
Sexo: Feminino 41 65,9%        
          Masculino 16 37,5%       0,074 
Tempo de obesidade:  
           05 a 15 (anos) 

 
21 

 
61,9% 

       

            > 15 (anos) 36 55,6%       0,782 
Consumo álcool (g/d):    
           ausente                 

 
37 

 
56,8% 

       

           > 0 ≤ 30 20 60%       1,000 
Diabetes (confirmada) 
           presente 

 
15 

 
53,3% 

       

           ausente 42 59,5%       0,765 
Diabetes (confirmada)  
           presente               

 
20 

 
64,9% 

       

+ AGJ¹         ausente 37 45%       0,170 
Hipertensão arterial:  
                    presente      

 
33 

 
51,5% 

       

                    ausente 24 66,7%       0,288 
Dislipidemia: presente 30 46,7%        
                       ausente 27 70,4%       0,107 
Síndrome metabólica:    
                    presente 

 
38 

 
39,5% 

       

                    ausente 19 94,7%       0,000 
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Tabela 5.  Relação entre os aspectos antropométricos e a estenose hepática em uma amostra de 
portadores de obesidade mórbida com doença hepático-gordurosa não alcoólica 
(n=57) 

 
Esteatose  

Grau I 
Esteatose  

Grau II + III Variável  N Média 
ou % 

s.d.  Mediana N Média 
ou % 

s.d. Mediana Valor-p

IMC (Kg/m2)  > 35 < 40 11 81,8%        
                        > 40 < 50 20 55,6%        
                                > 50 4 40%       0,146 
RCQ 33 0,9 0,1 0,9 24 0,9 0,1 0,9 0,0676 
RCQ:   normal 8 75%        
            risco 49 55,1%       0,446 
Circunferência da 
cintura (com) 33 

 
123,2 15,5 123 24 130,8 14,5 126,5 0,0308 

 

¹cálculo não possível por triglicérides acima de 500mg/dl 
 
 
Tabela 6.  Relação entre os aspectos laboratoriais e a esteatose hepática em uma amostra de 

portadores de obesidade mórbida com doença hepático-gordurosa não alcoólica 
N=57) 

 
 

Esteatose   Esteatose   
Grau I Grau II+III Variável                             

 
 

N Média 
ou %

s.d Mediana

 
 

N  Média 
ou % 

s.d Mediana 

 
 

Valor-p

Colesterol total (mg/dl) 33 194,8 37,3 185 24 199,1 36,6 196,5 0,4819
HDL-C (mg/dl) 33 44,4 10,5 44 24 38,8 7,5 37,5 0,0290 
LDL-C (mg/dl)¹ 32 123 30,6 119,5 24 122,3 33,5 123,9 0,7593
Triglicérides (mg/dl) 33 146,3 99,3 117 24 188,9 73,8 175 0,0046 
Proteínas totais (g/dL) 33 6,9 0,5 7 24 7,1 0,9 7,15 0,1383
Albumina (g/dL) 33 4,2 0,4 4,1 24 4,2 0,4 4,3 0,2513 
Glicemia (mg/dL) 33 114,2 49,5 96 24 126,9 59 105,5 0,1306 
HbA1C (%) 33 6,1 1,6 5,6 24 6,4 1,4 6,1 0,0712 
Glicemia>110mg/dL:  presente 17 65%        
                                   ausente 40 41,2%       0,143 
Razão AST/ALT  33 0,8 0,3 0,8 24 0,7 0,2 0,7 0,0880 
Razão AST/ALT>1: presente           
                                 ausente          
Ácido úrico >1N:     presente            
                                 ausente          
ALT >1N:     presente 20 20%        
                      ausente 37 78,4%       0,000 
AST >1N: presente 8 25%        
                  ausente 49 63,3%       0,059 
GGT >1N: presente 23 34,8%        
                  ausente 34 75,5%       0,006 
FA >1N:        presente 2 100%        
                      ausente 55 56,4%       0,331 
Bilirrubina total >1N:   presente   1 100%        
                                  ausente 56 57,14%       1,000 
Ferritina >1N:           presente 20 30%        
                                  ausente 37 73%       0,002 
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Tabela 7.   Relação não ajustada e ajustada entre variáveis e o grau de Esteatose Hepática, numa 
amostra de portadores de Obesidade Mórbida (N=60) 

 
 

Relação não Ajustada Relação Ajustada 
Odds Ratio Odds Ratio Variáveis 

Pontual I. C. 95% 
P 

Pontual I.C. 95% 
P 

Idade 1,04 0,99 – 1,09 0,075 0,94 0,86 - 1,04 0,273 
Sexo 0,31 0,09 – 1,03 0,057 8,96  0,35 - 230,0 0,186 
Diabetes 2,26 0,74 – 6,84 0,151 0,65 0,07 - 5,59 0,693 
IMC 2,52 0,97 – 6,56 0,059 0,26 0,04 - 1,81 0,174 
Diâmetro da 
Cintura 

 
1,03 

 
0,99 – 1,07 

 
0,075 

 
1,01 

 
0,92 - 1,11 

 
0,820 

HDL-C 0,93 0,87 – 0,99 0,036 1,07 0,97 - 1,19 0,186 
Triglicérides 1,00 0,99 – 1,01 0,099 1,00 0,99- 1,01 0,720 
Ácido Úrico 4,50 1,36 - 14,83 0,013 0,19 0,02 - 1,74 0,140 
TGO 5,17 0,94- 28,35 0,059 1,17 0,11 - 12,75 0,985 
TGP 14,50 3,77 - 55,74 0,000 0,15 0,02 - 1,07 0,059 
Γgt 5,21 1,65 - 16,41 0,050 0,04 0,003 - 0,63 0,022 
Ferritina 6,30 1,89 - 20,92 0,003 0,28 0,04 - 1,84 0,184 

 
 

 

Entre os parâmetros quantitativos analisados, significância estatística para 

associação com EHNA foi encontrada para níveis de triglicérides (p=0,029); embora se tenha  

detectado uma tendência para níveis mais elevados de Hb glicosilada entre os pacientes com 

EHNA, a diferença não foi estatisticamente significativa (p=0,064) (Tabelas 8, 9 e 10).  

Entre as variáveis categóricas os seguintes parâmetros foram associados à EHNA: 

o grupo formado por diabetes tipo 2, acrescido dos portadores de glicemia de jejum alterada 

(p=0,044); glicemia de jejum maior que 110mg/dL (p=0,034); o grupo de diabetes tipo 2  

revela tendência sem ser estatisticamente significante (p=0,067);  ALT alterada (p=0,044); 

também se detecta tendência para um percentual maior de mulheres no grupo com esteato-

hepatite, mas não houve relevância estatística (p=0,062) (Tabelas 8, 9 e 10).   

Nenhuma significância estatística foi encontrada entre os seguintes parâmetros e a 

presença de EHNA: idade; tempo de obesidade; consumo de álcool; uso de zero a sete 

medicamentos; IMC; RCQ; circunferência da cintura; número de patologias; hipertensão 

arterial, síndrome metabólica e demais parâmetros laboratoriais diferentes  da ALT (Tabelas 

8,9 e 10). A análise de regressão logística não identificou nenhum fator independentemente 

associado com EHNA (Tabela 11). 
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A análise univariada para associação de fatores clínicos, antropométricos e 

laboratoriais com fibrose perissinusoidal ficou comprometida por constituir amostra de apenas 

três casos. Levando em conta que, na obesidade mórbida, a fibrose portal isolada vem 

recebendo destaque (ABRAMS et al. 2004), para efeito de análise estatística, os dois grupos 

foram associados, tendo a fibrose portal isolada, também, sido analisada em separado. Na 

análise univariada de associação entre as variáveis independentes: demográficas, 

antropométricas e laboratoriais com todos os casos de fibrose (perissinusoidal, portal isolada e 

perissinusoidal associada a portal) e com fibrose portal isolada, apenas a elevação da  GGT 

mostrou associação estatisticamente significante com o grupo composto por  todos os casos de 

fibrose  (p=0,035) (Tabelas 12,13 e 14).  Quando submetidas à análise de regressão logística, 

a  γGT não permaneceu como fator independentemente associado, contudo,  mostrou valores 

próximos à significância estatística, OR 5,69, 95% IC 0,99 – 32,73, P=0,051 (Anexo J). 

 

4.6  Fatores associados a  aspectos histológicos presentes na  DHGNA 

 

A análise de associações entre as variáveis independentes clínico-demográficas e 

achados histológicos de inflamação e balonização não demonstrou significância estatística. 

Houve associação entre diabetes tipo 2 e dislipidemia com a presença de corpúsculos de 

Mallory (p=0,036 e p=0,017 respectivamente) (Tabela 12).  

A análise de associação entre as variáveis independentes antropométricas e os  

achados histológicos de inflamação, balonização e corpúsculos de Mallory não encontrou 

associações com significância estatística (tabela 13). 

A análise de associação entre as variáveis independentes laboratoriais e achados 

histológicos de inflamação, balonização e presença de corpúsculos de Mallory mostrou 

associação estatisticamente significativa entre a variável contínua HDL-C (inversamente) e 

balonização (p=0,0236). A presença de corpúsculos de Mallory mostrou associações com 

significância estatística com as variáveis contínuas, glicemia e HbA1C (p=0,0080 e p=0,0273 

respectivamente) e com as variáveis categóricas ALT e ferritina (p=0,004 e p=0,040 

respectivamente) (Tabela 14). 

Após submeter estes valores à regressão logística, a variável idade mostrou-se  

independentemente associada com a presença de balonização, OR 0,89, 95% IC 0,79 – 0,99, 
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P=0,029. A variável diabetes tipo 2  não atingiu significância estatística na associação com a 

balonização, mas os valores apresentam-se próximos à  significância, OR 21,06, 95%            

IC  0,89-498, P=0,059 (Anexo K).  As variáveis dislipidemia e ALT confirmaram-se como 

fatores independentemente associados à presença de corpúsculos de Mallory com os valores 

que se seguem, respectivamente, OR 0,05, 95%  IC 0,002-0,75, P=0,031 e OR 10,99, 95% IC  

1,44-83,93, P=0,021 (Anexo L). 
 

 

 
 
Tabela 8. Relação não ajustada e ajustada entre variáveis e o grau de Esteatose 

Hepática, numa amostra de portadores de Obesidade Mórbida (N=60) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

*AGJ, alteração na glicemia de jejum 

 

EHNA 
 

EHNA 
 

Presente Ausente  Total 
 

N 
Média 
ou % 

s.d Mediana
N 

Media 
 ou % 

s.d Mediana
Valor-p

Idade (anos) 60 40 38,20 11,7 36 20 38,7 12,0 39,0 0,844 
Idade (anos):  
          18 a 49 

 
49 

 
31 

 
63,27% 

       

          49 a 50  11 09 81,82%       0,307 
Sexo: Feminino 44 26 59,09%        
          Masculino  16 14 87,50%       0,062 
Tempo de 
obesidade:  
    05 a 10 (anos) 

 
 

07 

 
 

04 

 
 

57,14% 

       

    10 a  15 14 09 64,29%        
        >  15 39 27 69,23%       0,775 
Consumo álcool 
(g/d):   ausente        

 
38 

 
26 

 
68,42% 

       

            > 0 ≤ 30 22 14 63,64%       0,780 
Diabete 
(confirmada):  
            presente 

 
 

15 

 
 

13 

 
 

86,7% 

       

            Ausente 45 27 60,0%       0,067 
Diabete 
(confirmada):  
              presente 

 
 

20 

 
 

17 

 
 

85,0% 

       

+ AGJ * ausente 40 23 57,5%       0,044 
Hipertensão 
arterial:  presente     

 
34 

 
22 

 
64,71% 

       

              ausente 26 18 69,23%       0,787 
Dislipidemia:    
              presente 

 
31 

 
24 

 
77,42% 

       

              Ausente 29 16 55,17%       0,100 
Síndrome 
metabólica:presente

 
39 

 
28 

 
71,79% 

       

                  ausente 21 12 57,14%       0,268 
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Tabela 9. Relação entre os aspectos antropométricos e a presença de esteato-hepatite não 
alcoólica (EHNA)* em uma amostra de portadores de Obesidade  Mórbida (n=60)   

 
 

*Critérios de Brunt et al. (1999)            IMC, índice de massa corpórea; RCQ, relação cintura:quadril 
 
 

Tabela 10.   Relação entre dados laboratoriais e a presença de esteato-hepatite não alcoólica 
(EHNA) em uma amostra de portadores de Obesidade Mórbida    n=60  

 

EHNA EHNA 
Presente Ausente Variável Total   N Média  

ou % 
s.d Mediana

 
 

N Media
 ou %

s.d Mediana Valor-p

IMC (Kg/m2) 60 40 44,0 5,9 42,8 20 44,4 4,9 43,6 0,6832 
IMC (Kg/m2)  
         ≥ 35 < 40 

 
11 

 
08 

 
72,7% 

       

         ≥ 40 < 50 39 25 64,1%        
                  ≥50 10 07 66,7%       0,923 
RCQ 60 40 0,93 0,12 0,90 20 0,9 0,1 0,9 0,2209 
RCQ: normal 09 05 55,6%        
          Risco 51 35 68,6%       0,464 
Circunferência  
cintura (cm)  

 
60 

 
40 

 
125,9 

 
16,0

 
126,5 

 
20 

 
124,0 

 
13,7 

 
120,5 

 
0,2552 

EHNA EHNA 
Presente Ausente Variável 

 
 

Total 

      
 

N Média 
ou % 

s.d Mediana

 
 

N Media 
ou %

s.d Mediana Valor-p

Colesterol total (mg/dl) 60 40 198,3 39,8 193,0 20 192,7 26,9 190,0 0,6157 
HDL-C (mg/dl) 60 40 41,2 9,0 40,0 20 45 10,6 45,5 0,1746 
LDL-C (mg/dl)¹ 59 39 123,8 36,2 123,6 20 120,4 16,4 119,5 0,7854 
Triglicérides (mg/dl) 60 40 174,4 94,9 156,0 20 135,1 75,7 104,5 0,0287 
Proteínas totais (g/dL) 60 40 7,0 0,8 7,0 20 7,0 0,4 7,0 0,9624 
Albumina (g/dL) 60 40 4,25 0,4 4,25 20 4,07 0,4 4,15 0,1507 
Glicemia (mg/dL) 60 40 128,3 61,1 99,5 20 98,2 16,7 96 0,1167 
HbA1C (%) 60 40 6,4 1,6 5,9 20 5,7 1,0 5,6 0,0639 
Glicemia>110mg/dL:  
                    presente 

 
17 

 
15 

 
88,24% 

       

                    ausente 43 25 58,14%       0,034 
Razão AST/ALT  60 40 0,74 0,3 0,72 20 0,78 0,3 0,75 0,5150 
Razão AST/ALT>1:  
                         presente 

 
06 

 
03 

 
50,0% 

       

                         ausente 54 37 68,5%       0,390 
Ácido úrico >1N: presente 
                         ausente 

18 
42 

14 
26 

77,8% 
61,9% 

       

ALT >1N:     presente 20 17 85,0%       0,370 
                     ausente 40 23 57,5%       0,044 
AST >1N:     presente 08 07 87,5%        
                     ausente 52 33 63,5%       0,249 
GGT >1N:    presente 23 14 60,9%        
                     ausente 37 26 70,3%       0,575 
FA >1N:       presente 02 02 100,0%        
                     ausente 58 38 65,5%       0,548 
Bilirrubina total >1N:  
               presente 

 
01 

 
01 

 
100,0% 

       

               ausente 59 39 66,1%       1,000 
Ferritina >1N:presente 
                       ausente 

21 
39 

14 
26 

66,7% 
66,7% 

       
1,000 

¹cálculo não possível por triglicérides acima de 500mg/dl. FA, fosfatase alcalina; GGT, γ-glutamiltrasferase. HbA1C, 
hemoglobina glicosilada A1C. 
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Tabela 11.  Relação não ajustada e ajustada entre variáveis e a presença de esteato-hepatite não 
alcoólica (EHNA), em amostra de portadores de Obesidade Mórbida (N=60) 

 
 

 

*alteração da glicemia de jejum. 
 
 
 

Tabela 12.  Análise da associação entre variáveis demográficas  e achados histológicos  (n=60) 
 
 

    *Fibrose - fibrose portal + fibrose perissinusoidal + fibrose portal e perissinusoidal; **Fibrose portal - fibrose portal isolada 
      ¹AGJ - alteração na glicemia de jejum 

 

Relação não Ajustada Relação Ajustada 
Odds Ratio Odds Ratio Variáveis 

Pontual I. C. 95% 
 

P Pontual I.C. 95% 
 

P 

Sexo 0,21 0,04 - 1,02 0,053 0,28 0,05 - 1,68 0,165 
Diabetes + AGJ * 4,19 1,06 - 16,62 0,042 3,24 0,68 - 15,35 0,139 
HDL-C 0,96 0,91 - 1,01 0,162 0,99 0,93 - 1,06 0,885 
Triglicérides 1,01 0,99 - 1,01 0,119 1,00 0,99 - 1,01 0,936 
Albumina 2,64 0,72 - 9,74 0,145 2,00 0,43 - 9,24 0,374 
Ácido Úrico 2,15 0,60 - 7,69 0,238 1,13 0,22 - 5,84 0,882 
TGO 4,03 0,46 - 35,29 0,208 3,12 0,57 - 17,19 0,191 
TGP 4,19 1,06 - 16,62 0,042 1,05 0,07-16,52 0,970 

 Inflamação Balonização C.  Mallory Fibrose* Fibrose portal**
 (0-3)   (0-4) (0-4) 
Idade (anos) NS NS NS NS NS 
Idade:     18 a 49 (anos)      
               49 a 50 (anos) NS NS NS NS NS 
Sexo NS NS NS NS NS 
Tempo de obesidade:  
               05 a 10  (anos)    

     

               10 a 15      
                    >15 NS NS NS NS NS 
Consumo álcool (g/d):   
               ausente               

     

               > 0 ≤ 30 NS NS NS NS NS 
Diabete (confirmada):    
               presente 

     

               ausente NS NS P=0,036 NS NS 
Diabetes confirmada:     
               presente 

     

+ AGJ¹   ausente NS NS NS NS NS 
Hipertensão arterial:    
               presente              

     

               ausente NS NS NS NS NS 
Dislipidemia:  presente      
                        ausente NS NS P=0,017 NS NS 
Sindrome metabólica:  
                        presente 

     

                        ausente NS NS NS NS NS 
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Tabela 13. Análise da associação entre variáveis antropométricas e achados histológicos ( n=60) 
 

 
 Inflamação Balonização C. Mallory Fibrose* Fibrose portal** 
 (0-3)   (0-4) (0-4) 
IMC¹ (Kg/m2) NS NS NS NS NS 
IMC¹ (Kg/m2)  
                ≥ 35 < 40 

     

                ≥ 40 < 50      
                        ≥ 50 NS NS NS NS NS 
RCQ² NS NS NS NS NS 
RCQ²:  normal      
             risco NS NS NS NS NS 
CC³ (cm) NS NS NS NS NS 

¹IMC- índice de massa corpórea;  ²RCQ–relação cintura/quadril; ³CC-circunferência da cintura  
*Fibrose - fibrose portal + fibrose perissinusoidal + fibrose portal e perissinusoidal;  
**Fibrose portal - fibrose portal isolada 
 

 
 

Tabela 14. Análise da associação entre variáveis laboratoriais  e achados histológicos  (n=60) 
 

               
 

*Fibrose - fibrose portal + fibrose perissinusoidal + fibrose portal e perissinusoidal; **Fibrose portal - fibrose 
portal isolada; NS- não significativo 
 

 Inflamação  Balonização C. Mallory Fibrose* Fibrose portal**
        (0-3)   (0-4)  
Colesterol total (mg/dl) NS NS NS NS NS 
HDL-C (mg/dl) NS P=0,0236 NS NS NS 
LDL-C (mg/dl) NS NS NS NS NS 
Triglicérides (mg/dl) NS NS NS NS NS 
Proteínas totais (g/dL) NS NS NS NS NS 
Albumina (g/dL) NS NS NS NS NS 
Glicemia (mg/dL) NS NS P=0,0080 NS NS 
HbA1C (%) NS NS P=0,0273 NS NS 
Glicemia≥110mg/dL:  presente      
                                    ausente NS NS NS NS NS 
Razão AST/ALT  NS NS NS NS NS 
Razão AST/ALT>1:   presente      
                                    ausente NS NS NS NS NS 
Ácido úrico >1N:        presente      
                                    ausente NS NS NS NS NS 
ALT >1N:  presente      
                   ausente NS NS P=0,004 NS NS 
AST >1N:  presente      
                   ausente NS NS NS NS NS 
GGT >1N:  presente      
                   ausente NS NS NS 0,035 NS 
FA >1N: presente      
               ausente NS NS NS NS NS 
Bilirrubina total >1N:  presente      
                                    ausente NS NS NS NS NS 
Ferritina >1N:   presente      
                          ausente NS NS P=0,040 NS NS 
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5  DISCUSSÃO 

  

Apesar de aspectos da DHGNA já serem descritos na literatura há mais de quatro 

décadas (ZELMAN, 1958 apud LUDWIG et al.,1997), muitas indagações persistem quanto à 

definição, à etiopatogênese e à história natural. A terminologia aplicada, EHNA, há cerca de 

vinte e cinco anos (LUDWIG et al., 1980), proporcionou um fluxo maior de conhecimentos, 

provenientes de estudos mais direcionados. Os fatores, no entanto, que levam alguns pacientes 

a evoluir para etapas mais avançadas desta entidade, no conceito mais amplo de DHGNA, que 

vigora atualmente, ainda aguardam definições mais sedimentadas. O requerimento do 

procedimento invasivo de biópsia hepática para diagnóstico e a evolução, usualmente lenta da 

patologia, põem  entraves ao avanço mais rápido destas definições.  

Pelo exposto na literatura, a obesidade persiste como importante fator associado à 

doença em suas diversas fases. Os estudos foram realizados em diferentes grupos amostrais, 

indo do IMC normal ao compatível com a obesidade mórbida (ANGULO et al., 1999); 

partindo do sobrepeso ao obeso mórbido (RATZIU et al., 2000); e em grupos mais  

específicos, incluindo  apenas obesos mórbidos (MARCEAU et al, 1999; GARCIA-

MONZÓN et al., 2000; DIXON et al., 2001; BEYMER et al., 2003), com diferentes 

resultados e diferentes associações. 

A prevalência da DHGNA na amostra estudada, no presente estudo, foi de 95%. 

Esteatose sem inflamação ou com presença de inflamação inespecífica foi vista em dezessete 

pacientes da amostra total (28,3%). 

Em diversos estudos que analisaram este subgrupo da população de obesos, a 

prevalência da patologia foi similarmente elevada, entre 83,1% a 96% (BRAILLON et al., 

1985; SILVERMAN et al., 1990; MARCEAU et al., 1999; GARCIA-MONZÓN et al., 2000; 

DIXON et al., 2001; BEYMER et al., 2003; MORETTO et al., 2003).  

A real prevalência da DHGNA na população geral é ainda desconhecida. Os 

trabalhos publicados têm estimado a prevalência em basicamente dois tipos de estudos: 

estudos de sub-populações selecionadas e estudos que são, até certo ponto, de base 

populacional.  
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Na primeira situação, as estimativas têm a vantagem de o diagnóstico da DHGNA 

ter respaldo histológico,  embora sujeitas a vieses de seleção. Os estudos de base populacional 

ancoram-se em métodos de imagem ou níveis de enzimas hepáticas para presumir a presença 

de DHGNA. Estão menos sujeitos a vieses de seleção, mas tropeçam na falta de comprovação 

histológica, inviabilizando o diagnóstico das etapas mais avançadas e mais graves da doença, 

como o diagnóstico da EHNA em seus diversos graus e estágios.  

As prevalências de base populacional para DHGNA, utilizando dados do 

NHANES III, tomaram como base alterações de enzimas hepáticas e variaram de 3,1% a 

23%, utilizando metodologias diferentes (CLARK et al., 2002; RUHL; EVERHART, 2003; 

CLARK et al., 2003). Nos estudos de base populacional, que tomaram como base os métodos 

de imagem, a prevalência, na população geral, da DHGNA oscilou entre e 12,8% e 19% 

(NOMURA et al.,  1988; BELLENTANI et al., 2000; SHEN, 2003). Os estudos de autópsias, 

por mortes randomizadas, são, em certa extensão, considerados como de base populacional. 

Resultados de autópsias por mortes em acidentes fatais, em homens, no Reino Unido, 

mostraram DHGNA em 21% dos 166 casos analisados (GROUND, 1984). 

Com os dados de que se dispõe na literatura atualmente, já se pode perceber que a 

DHGNA no obeso mórbido apresenta relevância bem maior que na população geral. Parece 

pertinente, portanto, que a vigilância  concernente a esta entidade deva ser redobrada, neste 

grupo. Levando-se em conta que a obesidade encontra-se em ascensão em praticamente todo 

o mundo, entende-se por que a DHGNA vem sendo referida como a mais prevalente das 

alterações hepáticas (NEUSCHWANDER-TETRI; CALDWEEL, 2003; RUHL; 

EVERHART, 2003). Dados referentes a prevalências da DHGNA na população geral e de 

obesos mórbidos em diversas publicações  encontram-se na Tabela 15. 
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Tabela 15.   Prevalência da DHGNA em diversas publicações, na população geral e em obesos 
mórbidos 

 

¹Critério: alteração de enzimas hepáticas; ²critério: método de imagem; ³critério: histologia hepática.  
 
 
 
 

A esteatose é a alteração mínima exigida para que se estabeleça o diagnóstico de 

DHGNA. No presente estudo, entre os pacientes com esteatose hepática, vinte e quatro 

(42,1%) apresentavam escores mais elevados (Grau II e III). Quando comparado a relatos 

provenientes de outros estudos em obesos mórbidos, este resultado aproxima-se do 

encontrado por Garcia-Monzón et al. (2000), que evidenciaram, em sua amostra, escores de 

moderado a severo em 50% dos que apresentavam esteatose. Beymer et al. (2003) relataram, 

no seu estudo, percentual bem mais elevado, de 65%, de esteatose mais acentuada. Em nosso 

meio, Moretto et al. (2003) encontraram 71,8% de esteatose de moderada a severa no seu 

estudo em obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica. Observamos aspecto relevante e 

comum aos  dois  estudos citados por último,  que apresentaram escores mais elevados de 

esteatose em seus resultados. Mesmo se tratando de amostra de obesos mórbidos, os 

participantes do estudo de Beymer et al. (2003) apresentavam média de IMC de 59,9 Kg/m2, 

considerada particularmente elevada mesmo para o grupo em questão, muito superior à média 

de IMC da nossa amostra  (44,2 Kg/m2). No  estudo  de Moretto et al. (2003),  uma das 

conclusões a que chegaram  os autores é que a forma mais acentuada da esteatose foi mais 

prevalente em pacientes com IMC>50Kg/m². Se levarmos em conta que o IMC vem sendo 

relatado como um dos aspectos relacionados ao grau de esteatose hepática (WANLESS et al. 

População 

Geral 

Obeso 

Mórbido Referência 
 

N 
 

% 

      

Referência 

  
 

N 
 

% 

Clark et al. (2002)¹ 12.241 23 Brailllon et al³. (1985) 50 90% 

Ruhl e Everhart (2003)¹ 13.605 3,1 Silverman et al³. (1990) 100 94% 

Clark et al.  (2003)¹ 15.676 5,4 Marceau et al³. (1999) 551 86% 

Nomura et al. (1988)² 1.832 19 Garcia-Monzón et al³. (2000) 46 91% 

Shen et al. (2003)² 4.009 16,4 Dixon et al³. (2001) 105 96% 

Bellentani et al. (2000)² 257 12,9 Beymer et al³. (2003) 48 85% 

Ground (1984)³ 166 21 Moretto et al³. (2003)  77 83,1% 



 97

1990; ANGULO et al., 1999; MARCEAU et al., 1999), as diferenças nas amostras, em 

relação a este fator, podem justificar os dados encontrados. 

No presente estudo, as variáveis clínicas que se mostraram associadas pela análise 

univariada com os escores mais elevados de esteatose foram: média de idade mais avançada 

(acima de 40 anos); média mais elevada da circunferência da cintura; presença da síndrome 

metabólica; HDL-C (inversamente); triglicérides, ALT, γGT e ferritina. Na análise 

univariada, detectou-se, também, tendência para acentuação da esteatose hepática  no sexo 

feminino, mas não houve significância estatística (p=0,074). Após análise de regressão 

logística, apenas a γGT mostrou associação independente com o grau de esteatose hepática. 

Embora a literatura reconheça que alterações gordurosas possam afetar pessoas de 

qualquer idade, estudos de prevalência na população geral, baseados em ultrassonografia e em 

séries de morte acidental, encontraram  prevalência maior de fígado gorduroso acima de 

cinqüenta anos (HILDEN et al., 1977; NOMURA et al., 1988). 

Em nosso estudo, a idade mais avançada não mostrou correlação significativa com 

graus mais acentuados de esteatose (II e III) na análise ajustada, sendo compatível com os 

resultados  de outros estudos, também em grupos selecionados de obesos mórbidos 

(MARCEAU et al., 1999; DIXON et al., 2001). Após análise ajustada, o fator sexo persistiu 

sem associação independente com o grau de esteatose. 

Em estudo com amostra proveniente de obesos mórbidos, a RCQ correlacionou-se 

com a presença de DHGNA, independente da adiposidade total (KRAL et al., 1993). Foi 

verificado ainda que, em indivíduos com peso normal, os com RCQ mais elevada 

apresentaram maior prevalência de esteatose hepática (HSIEGH; YOSHINAGA, 1995). Os 

dados em conjunto favorecem a idéia de que a adiposidade central seja um fator mais 

relevante para a DHGNA que a adiposidade total.   

Outro estudo, em pacientes provenientes de cirurgia bariátrica, apontou, em 

análise de regressão logística binária, a diabetes e a RCQ como fatores preditivos clínicos e a 

resistência insulínica e a ALT como fatores preditores laboratoriais, associados com graus 

mais elevados de esteatose (escores 3 e 4). No entanto, quando analisados juntos, apenas os 

fatores laboratoriais se mantiveram significativos (DIXON et al., 2001). No presente estudo, 

também não foi encontrada nenhuma associação independente entre as variáveis 

antropométricas e o grau de esteatose, após análise ajustada. Este fato poderia, 

provavelmente, ser explicado por  tratar-se de amostra homogênea, em relação a estes 
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aspectos, que devem obter mais relevância em grupos mais heterogêneos  quanto aos 

determinantes destas variáveis. Esta última assertiva é reforçada por achados em estudo de 

amostra não seletiva para obesos, no qual o IMC foi fator preditivo independente para a 

presença de esteatose (ANGULO et al., 1999).  

A dislipidemia, particularmente a hipertrigliceridemia, tem se mostrado associada 

ao grau de esteatose em alguns estudos (MARCEAU et al., 1999;  ANGULO et al., 1999). 

Encontramos,  na análise univariada, que os triglicérides e HDL-C (inversamente) mostraram 

associação com o grau de esteatose hepática, desaparecendo a correlação na análise ajustada. 

Estes  resultados vão ao encontro dos de Dixon et al. (2001), em cujo estudo o índice de 

resistência insulínica e ALT foram às únicas variáveis laboratoriais identificadas  como 

fatores independentes preditivos de graus mais elevados de esteatose hepática. 

A ALT permanece o teste mais uniformemente relatado como associado à 

DHGNA, tendo inclusive sido utilizada, em estudos de base populacional, para presumir a 

doença (RUHL; EVERHART, 2003; CLARK et al., 2003). Os dados da literatura colocam a 

elevação, usualmente moderada, da ALT como o achado laboratorial mais correlacionado 

com a DHGNA, em pacientes com peso normal, sobrepeso e obesos (POWELL et al., 1990; 

BACON et al., 1994;  MARCEAU et al., 1999; RATZIU et al., 2000; DIXON et al., 2001). 

Em nossos resultados, a ALT mostrou-se significativamente associada ao grau de 

esteatose na análise univariada, e, na análise ajustada, apesar dos valores fugirem da 

significância estatística, posicionaram-se   próximos a esta. A associação não foi demonstrada 

em estudo  que também pesquisou esta correlação (ANGULO et al., 1999). Sabe-se, ainda, 

que níveis de aminotransferases normais não excluem a doença, já tendo sido demonstrados 

níveis normais, inclusive, em casos avançados de fibrose e cirrose (MOFRAD et al., 2003). 

Importante relatar que, em nosso  estudo, as aminotransferases foram analisadas como 

variáveis categóricas, já que trabalhamos com diferentes valores de normalidade para estas 

enzimas, o que pode ter mascarado uma maior relevância desta variável.  

Interessante resultado do nosso estudo é o fato de a expressão aumentada da  γGT 

ter sido o único parâmetro laboratorial que mostrou associação independente com o grau de 

esteatose, contrapondo-se a dados de outros estudos em obesos mórbidos (MARCEAU et al., 

1999;  DIXON et al., 2001).  

Apesar de ser impossível afirmar não ter havido omissão de dados quanto à 

ingestão mais abusiva de álcool, a AST não mostrou associação com o grau de esteatose nem 
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mesmo na análise univariada; VCM foi normal em todos os pacientes, e a relação AST/ALT 

foi menor que um em 90% dos casos. Estes aspectos  não corroboram a associação do 

consumo de álcool e a expressão significativa da γGT. O uso de medicamentos é outro fator 

relevante na análise da elevação da γGT. Apesar de terem sido afastados do estudo, todos os 

pacientes, em uso presente ou nos últimos seis meses, de medicamentos reconhecidamente 

hepatóxicos, temos que levar em consideração que se trata de pacientes com comorbidades 

associadas, acarretando emprego concomitante de drogas. A análise, porém,  de associação 

entre o uso de medicamentos e presença de esteatose hepática, neste estudo, não mostrou 

significância  estatística. 

É reconhecido que os níveis de γGT possam estar elevados na DHGNA, porém os 

dados são ainda escassos na literatura quanto à freqüência e níveis de elevação (SANYAL, 

2002), o que não nos permite fazer comparações.    

A γGT se expressa na superfície externa de muitas células, sendo responsável pela 

mediação para a entrada do glutatião. Sabendo-se da relevante ação do glutatião como anti-

oxidante em nível intracelular (LEE et al., 2003), estabelece-se um vínculo entre estresse 

oxidativo e aumento nos níveis de γGT. Em seu estudo, Lee et al.  (2003) demonstraram, em 

acompanhamento de 4.088 indivíduos saudáveis por um período de quatro  anos, que o 

aumento das concentrações da γGT, dentro da faixa de normalidade, mostrou-se ser sensível e 

precoce marcador para o surgimento de diabetes no período estudado. 

A conexão entre expressão aumentada de γGT e a síndrome de resistência 

insulínica vem sendo demonstrada por outros autores. Estudo realizado em amostra de 11.884 

japoneses do sexo masculino, dividida em três grupos por faixa etária, analisou correlação da 

idade, consumo de álcool e vários aspectos que compõem a síndrome metabólica, com a 

elevação da γGT. Após submeter os resultados à análise de regressão logística, corrigindo o 

fator álcool para cada grupo, os autores encontraram que consumo de álcool > 40g/dia,      

IMC >25,9 Kg/m² e níveis de triglicérides >150mg/dl foram importantes fatores associados a 

aumento da atividade da γGT, independente da idade. No grupo entre 40-59 anos de idade, os 

fatores hipertensão arterial, hipercolesterolemia, hiperuricemia e aumento nos níveis de 

hemoglobina glicosilada A1C foram, também, correlacionados com o aumento na atividade 

da γGT. Estes resultados levaram os autores a concluir existir uma associação da expressão 

aumentada da γGT com o estado de resistência insulínica (YOKOYAMA et al., 2003). 

Finalmente, considerando que a resistência insulínica vem se firmando como a 

base das alterações metabólicas  associadas à DHGNA, o achado da associação independente 
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da γGT com graus mais elevados de esteatose hepática, no presente estudo, reforça as 

associações já feitas entre a resistência insulínica e  a expressão aumentada da γGT e alerta 

para uma relevância maior desta enzima no acompanhamento de pacientes com DHGNA. 

A real prevalência da EHNA na população geral é ainda mais indefinida que a da 

DHGNA. As dificuldades aumentam à medida que critérios de alteração enzimática e de 

métodos de imagem para presumir EHNA são ainda mais limitados e inadequados que para 

presumir a DHGNA. A inexistência de um marcador fidedigno para o diagnóstico desta 

patologia mantém o procedimento de biópsia como padrão ouro para este fim. Outra grande 

dificuldade é a falta de consenso na definição de EHNA, criando obstáculo à correta 

comparação entre os diferentes estudos. 

Utilizando os critérios de grau e estágio de Brunt et al. (1999b), encontramos uma 

prevalência de EHNA de 66,7% na amostra estudada, sendo de grau leve em trinta e dois 

pacientes (80%) da amostra com EHNA. Fibrose perissinusoidal da zona 3 foi detectada em 

apenas três destes casos (7,5%).  

Os dados de prevalência de EHNA, publicados na literatura, são provenientes de 

estudos de autópsias hospitalares, ou provenientes de pacientes selecionados por vários 

critérios. 

Estudo de 351 autópsias hospitalares em não etilistas encontrou EHNA em 2,7% 

dos magros e 18,5% dos obesos (WANLESS; LENZ, 1990).  

Em estudos de subgrupos populacionais, como os de obesos mórbidos submetidos 

a cirurgias bariátricas, os dados da literatura apontam para prevalências de EHNA entre 2,7% 

a 69,5% (NASRALLAH et al., 1981; SILVERMAN et al., 1990; MARCEAU et al., 1999; 

GARCIA-MONZÓN et al., 2000; DIXON et al., 2001; BEYMER et al., 2003; MORETTO et 

al., 2003). Observa-se, contudo, que os critérios utilizados para a definição de EHNA não são 

homogêneos, o que dificulta, sobremaneira, as tentativas de comparação.  

Os critérios empregados por Nasrallah et al. (1981) requeriam a presença de 

esteatose associada a exsudato inflamatório e necrose focal ou confluente de moderada a 

intensa, encontrando, desta forma, um percentual de 9%. São critérios mais rígidos que os 

empregados por Garcia-Monzón et al. (2000). O último utilizou o sistema de escores de lesões 

histológicas de Brunt et al (1999b). Aplicou, porém, como critério mínimo, para a EHNA 

leve, a soma dos escores de esteatose e inflamação ≤4 pontos; e, para a moderada, acima de 4 

pontos, não exigindo a presença de balonização. Marceau et al. (1999) não definem critérios 
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para EHNA. Referem-se ao percentual de infiltrado linfocítico dos tratos portais e não 

excluíram hepatites virais da amostra, através de  exames sorológicos. Dixon et al. (2001) e 

Beymer et al. (2003) utilizaram, como definição de EHNA, a presença de esteatose associada 

a dois dos três critérios que se seguem: (1) infiltrado necro-inflamatório intralobular; (2) 

balonização com ou sem corpúsculos de Mallory; (3) fibrose perissinusoidal na zona 3, 

baseados em Lee (1989). 

A prevalência de EHNA de 66,7%, encontrada no nosso estudo, mostra-se mais 

elevada que a média vista na literatura em relação ao grupo de obesos mórbidos. Equipara-se 

ela aos resultados de Garcia-Monzón et al. (2000), porém os critérios utilizados por este autor 

são menos restritivos que os empregados neste estudo, o qual aplicou os critérios de grau e 

estágio de Brunt et al. (1999b).  

Os dados de prevalência de EHNA em diversos estudos no grupo de obesos 

mórbidos encontram-se detalhados na Tabela 16. 

 
 
Tabela 16.  Prevalência da EHNA em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica 
 
 

ªNão separou fibrose perissinusoidal dos demais tipos de fibrose; **NR, não referida 
bfibrose perissinusoidal; ccritérios de Ishak numa escala de 0-4. ¹modificado. 
 
 
 

 

As séries de Dixon et al (2001) e Beymer et al. (2003), que utilizaram, como no 

presente estudo, critérios mais restritos para diagnóstico de EHNA, apresentaram prevalências 

menores (25% e 33%, respectivamente), quando comparados ao nosso resultado (66,7%).  

Referência N 
EHNA 

(%) 
Definição 

Fibrose 

(%) 

Cirrose 

(%) 

Nasrallah et al. (1981) 242 9 Galambos 31,9ª 2,7 

Marceau et al. (1999) 551 24 inflamação NR** 2 

Garcia-Monzón et al. (2000) 51 69,5 Brunt ¹ 88ª 2,2 

Dixon et al. (2001) 105 25 Lee 100b 1 

Beymer et al. (2003) 46 33 Lee 35c 0 

Moretto et al. (2003) 77 2,7 NR** NR** 1,3% 
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Analisamos as características demográficas e laboratoriais mais relevantes nas  

amostras destes três estudos: idade, sexo, IMC, diabetes, hipertrigliceridemia, hipertensão 

arterial, elevação de AST e ALT. As variáveis idade e distribuição por sexo mostram-se 

aproximadas. As médias de IMC dos dois estudos em cotejo  mostraram-se, inclusive, mais 

elevadas quando comparadas à nossa. Pudemos observar, no entanto, que os percentuais de 

pacientes com diabetes tipo 2 associada à alteração na glicemia de jejum e 

hipertrigliceridemia, foram mais elevados em nossa amostra que nos estudos citados. A 

hipertensão arterial, que esteve presente em 38% da amostra de Dixon et al. (2001) e foi um 

fator preditivo independente para  EHNA neste estudo, esteve presente em 56,7% de nossos 

casos, mas não apresentou significância estatística quanto à associação com EHNA. Os 

percentuais de elevação das aminotransferases foram aproximados neste estudo e no de Dixon 

et al. (2001) e não foi relatado no de Beymer et al. (2003). Os dados comparativos referidos 

acima podem ser vistos na Tabela 17. 

A prevalência mais elevada de EHNA em nosso estudo pode dever-se a 

características inerentes a nossa amostra, como maior número de indivíduos portadores de 

diabetes, hipertensão arterial e hipertrigliceridemia. Apesar de não ter sido demonstrada em 

nosso estudo uma associação independente destes fatores com a EHNA, estes já foram citados 

como associados em outros relatos de estudo na literatura. Devemos considerar a 

possibilidade de características regionais da amostra, requerendo estudos comparativos a este 

nível, para avaliar este aspecto. Estudo realizado no Rio Grande do Sul, (MORETTO et al., 

2003) analisando setenta e sete pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, evidenciou apenas 

2,7% de esteato-hepatite, mas não refere o critério empregado para o diagnóstico, ficando 

inviabilizadas as comparações quanto a este aspecto. 
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Tabela 17.  Aspectos demográficos e laboratoriais em estudos de pacientes submetidos  à 
cirurgia bariátrica. 

 
 

*AGJ, alteração na glicemia de jejum. NA, variável não avaliada.**significância estatística na análise univariada 
dos fatores preditivos de EHNA, mas sem dados percentuais da totalidade de pacientes com hipertrigliceridemia 
na  amostra. 
 
 
 

 

É reconhecido que a DHGNA pode evoluir diferentemente com menor e maior 

gravidade. A esteatose hepática resulta de elevados níveis de ácidos graxos livres no figado, 

todavia é de aceitação geral que se faz necessário um segundo insulto ou gatilho para que 

possa ocorrer a evolução da simples presença de gordura no fígado para o estado de         

necro-inflamação, designado como EHNA (DAY; JAMES, 1998). 

Muitos fatores têm sido relatados como associados a um pior desfecho dentro do 

espectro da patologia.  Obesidade, cogitada desde o início (ADLER et al., 1979; LUDWIG et 

al., 1980); dislipidemia (principalmente a hipertrigliceridemia e níveis baixos de HDL-C); 

diabetes tipo 2; resistência insulínica; hipertensão arterial e obesidade visceral, todos, 

componentes da síndrome metabólica (KLEIN et al., 2002),  são os fatores mais comumente 

relatados na literatura como associados à evolução para a EHNA,  tendo todos estes fatores, 

como base, a resistência insulinica (MARCEAU et al., 1999; PAGANO et al., 2002).  

Os fatores associados se alternam nos diferentes estudos, dependendo, muitas 

vezes, de particularidades na seleção das amostras, nos desenhos destes estudos e, em outras 

Dixon et al (2001) Beymer et al (2003) Dados deste estudo 
N=105 N=48 N=60 Variável 

N/média(%) N/média(%) N/média(%) 
Sexo M/F  23/82(22/78) 15/33(31/69) 16/44(27/73) 

Idade (anos) 41 42 38,4 

IMC (kg/m²) 47  59,9 44,2 

Diabetes 19(18) 9(19) 15(25) 

Diabetes + AGJ* - - 20(33,3) 

Hipertensão Arterial 40(38) NA 34(56,7) 

Hipertrigliceridemia ** 11(23) 28(46,6) 

AST elevada 19(18) NA 8(13,3) 

ALT elevada 32(30,4) NA 20(33,3) 
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publicações, nenhuma razão torna-se aparente para a divergência dos resultados. Nasce daí a 

necessidade de aumentar o volume de avaliações sobre a influência destes fatores, até que as 

tendências passem a ser, definitivamente, sedimentadas. 

Em nosso estudo, na análise univariada, a variável  clinica, composta pelo grupo 

formado por diabéticos e portadores de alteração na glicemia de jejum, mostrou-se 

significativamente associada à EHNA, assim como as variáveis laboratoriais ALT, 

triglicérides e glicemia>110mg/dL. Na análise ajustada, porém, nenhuma destas variáveis 

manteve-se como fatores independentementes associados. 

Com relação ao gênero, catorze dos dezesseis homens (87,5%) e vinte e seis das 

quarenta e quatro mulheres (59,09%) da amostra apresentaram EHNA. Houve predominância 

de EHNA em homens da amostra em relação às mulheres. Os resultados, porém, não 

mostraram significância estatística na análise univariada nem após análise de regressão 

logística. Em sua maior parte, os estudos apontavam para uma predominância de EHNA em 

mulheres (LUDWIG et al., 1980; CALDWELL et al., 1999a). Este dado, contudo, vem sendo 

questionado, e outros pesquisadores relataram prevalências aproximadamente iguais e até 

maiores no sexo masculino (BACON et al., 1994; GEORGE et al., 1998). É verdade que 

despontam na literatura estudos que dão suporte ao sexo feminino como aspecto preditivo de 

progressão para doença mais grave (BACON et al., 1994; RATZIU et al., 2000;        

GARCIA-MONZÓN et al., 2000).  

A avaliação do consumo de álcool nestes e nos outros estudos apresentam 

limitações óbvias. A inexistência de um marcador seguro para afastar seu uso torna 

impossível provar o estado de não etilista. Por todas as informações disponíveis, os pacientes 

foram selecionados dentro dos limites previstos na metodologia do estudo. Não houve, neste 

estudo, nenhuma associação entre álcool e a EHNA. O resultado é concordante com dados da 

literatura, que avaliaram a associação do consumo de álcool, dentro dos limites aceitos como 

não suficientes para causar lesão hepática, com a EHNA e/ou fibrose relacionada à doença 

(MATTEONI et al., 1999; MARCEAU et al., 1999; RATZIU et al., 2000; DIXON et al., 

2001; BEYMER et al., 2003).  

No estudo, em amostra de obesos mórbidos, de Dixon et al. (2001) o uso 

moderado de álcool parece ter, inclusive, reduzido o risco para o surgimento da esteatose, 

EHNA e corpúsculos de Mallory. Este achado encontra respaldo no fato de o consumo 

moderado do álcool promover diminuição na resistência insulínica (FACCHINI et al., 1994), 
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podendo, portanto, reduzir o risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2 (RIMM et al., 

1995). 

No presente estudo o IMC não se mostrou fator independentemente associado  

com o desenvolvimento de EHNA, fato também verificado em outras publicações de estudos 

em amostras de obesos mórbidos (GARCIA-MONZÓN et al., 2000; DIXON et al., 2001; 

BEYMER et al., 2003). Diferentemente, outros trabalhos demonstraram associações deste 

fator com a patologia, inclusive, com desfechos mais graves tais como fibrose e cirrose 

hepáticas (ANGULO, et al., 1999; RATZIU et al., 2000). Observa-se como fundamental 

diferença, entre estes estudos que encontraram associação com IMC, o fato de terem sido 

realizados em amostras incluindo IMC entre normal e elevado. Já os três estudos citados em 

primeiro, que não encontraram a correlação referida, cujos resultados nos equiparamos, foram 

realizados em amostras de obesos mórbidos. No presente estudo, a RCQ e circunferência da 

cintura também não demonstraram significância como fatores associados a  maior gravidade 

no espectro da DHGNA do obeso mórbido. 

Podemos inferir destes resultados que, por tratar-se de uma amostra mais 

homogênea em relação a estes fatores (todos são obesos mórbidos), os aspectos 

antropométricos podem perder a relevância neste grupo de pacientes.   

Verificamos que a dislipidemia, como um todo, não demonstrou ser um fator 

independentemente associado à EHNA do obeso mórbido. Apesar de, na análise univariada, 

níveis elevados de triglicérides terem mostrado correlação estatisticamente significativa com 

esta variável, na análise ajustada, a hipertrigliceridemia não se manteve como fator 

independentemente associado à EHNA, contrapondo-se ao demonstrado  em outros estudos 

(ANGULO et al., 1999; RATZIU et al. 2000).  

Hipertrigliceridemia foi apontada como fator independente associados à EHNA e 

fez parte, inclusive, de escore clinico-biológico composto por quatro variáveis independentes: 

IMC, idade, ALT e triglicérides (BMI, age, ALT, triglycerides - BAAT), proposto por Ratziu 

et al. (2000). 

Dixon et al. (2001) propuseram outro escore, baseado em seus resultados, 

incluindo hipertensão arterial, ALT elevada e resistência insulínica (hypertension, ALT, 

insulin resistance - HAIR), os três fatores preditivos independentes, encontrados pelos 

autores, para o desenvolvimento de formas mais severas de EHNA. Estes autores, em suas 

considerações, comparando seus achados com os  de Ratziu et al. (2000), levantaram a 
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possibilidade de que a hipertrigliceridemia pudesse ser um fator mais relevante na categoria 

de pacientes com IMC mais baixo. Em relação ainda aos achados de Ratziu et al. (2000), os 

autores consideraram a possibilidade de um viés de seleção para este fator, na medida em que 

os pacientes deste estudo, em significante proporção, foram selecionados através da detecção 

de aminotransferases elevadas, quando submetidos a investigação  em decorrência  da 

dislipidemia. 

No presente trabalho,   as variáveis dislipidemia e IMC foram introduzidas de 

acordo com o mesmo critério de outros autores (DIXON et al., 2001; BEYMER et al., 2003), 

pacientes obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica, e,  confirma-se a não associação 

independente dos  triglicérides com à EHNA na população de obesos mórbidos. 

Estudo retrospectivo de Angulo et al. (1999), que investigou fatores associados à 

fibrose, em pacientes com diagnóstico histológico de EHNA, avaliou a hiperlipidemia com a 

qual não encontrou associação estatisticamente significativa, mas os triglicérides, mostraram 

associação com grau de infiltração gordurosa hepática.  

Apesar de em alguns estudos a idade mais avançada ter sido apontada como fator 

de risco para a patologia mais acentuada (ANGULO et al., 1999; RATZIU et al., 2000; 

GARCIA-MONZÓN et al., 2000), o que poderia ser justificado por um período maior de 

doença, este aspecto não se mostrou relevante em nossa amostra. Observamos que os três 

trabalhos citados encontraram correlação da idade com o aspecto de fibrose e a média de 

idade dos três estudos foi de: 50,5; 48,9 e 41,1, respectivamente. Em seu trabalho, Angulo et 

al. (1999) encontrou, baseado na curva ROC, significância do aspecto idade a partir de 

quarenta e cinco anos. A análise de regressão logística dos dados de Ratziu et al. (2000) 

apontou para idade ≥50 anos  como um dos fatores preditivos independentes para fibrose 

septal.  

Em nosso estudo, em relação ao fator idade, observamos que a média de idade de 

nossa amostra (38,4) foi inferior ao dos estudos acima citados, e a prevalência de fibrose 

perissinusoidal, muito baixa. Por se tratar de estudos transversais, relações de causalidade não 

podem ser estabelecidas. Levando em conta, contudo, as associações de fibrose e idade mais 

avançada nestes estudos, a baixa média de idade em nossa amostra pode ser um fator 

determinante do baixo percentual de fibrose. 

A associação da hipertensão arterial com DHGNA vem sendo pesquisada. Tem 

sido proposto que a angiotensina II possa contribuir para a fibrose hepática em pacientes com 
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DHGNA e hipertensão arterial. Na nossa amostra, a hipertensão arterial não mostrou 

associação com a presença de EHNA. Também Garcia-Monzón et al. (2000), estudando 

fatores correlacionados ao desenvolvimento de EHNA em cinqüenta e um pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica, não relataram associação entre a hipertensão arterial e esta 

entidade clinica. 

Marceau et al. (1999) demonstraram, pela primeira vez, associação entre os 

componentes da síndrome metabólica e o grau de esteatose hepática, fibrose e cirrose. Em seu 

estudo, dentre os componentes da síndrome metabólica, a hipertensão arterial mostrou 

associação com a presença de esteatose hepática, mas não com a presença de cirrose. 

Dixon et al. (2001) encontraram três fatores preditores independentes para EHNA: 

hipertensão arterial, resistência insulínica e elevação de ALT. A hipertensão arterial foi ainda, 

neste estudo, fator preditivo independente para a presença de fibrose hepática avançada. 

Quando estes autores avaliaram o grupo de fibrose portal isolada, a hipertensão arterial foi a 

única condição preditiva para este tipo de fibrose. 

Outros trabalhos, que buscaram fatores associados à fibrose hepática em amostras 

que  incluíam os com sobrepeso e obesos não avaliaram a condição de hipertensão arterial 

(ANGULO et al., 1999; RATZIU et al., 2000). Esta condição também não foi avaliada em 

outro estudo com obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica (BEYMER et al., 2003). 

Pelos dados expostos, observamos que muitos estudos deixaram de avaliar o fator 

hipertensão arterial e sua associação com a EHNA, a fibrose e a cirrose (ANGULO  et al., 

1999; RATZIU et al., 2000; BEYMER et al., 2003). O estudo, que mostrou correlação 

importante tanto com EHNA quanto com fibrose hepática em nível de zona 3 e  com fibrose 

portal isolada, também evidenciou elevada prevalência de fibrose. Os pacientes com EHNA 

deste estudo mostraram algum grau de fibrose em 100% dos casos e em dezenove biópsias 

(18%) da amostra, foi detectada a presença de fibrose portal isolada (DIXON et al., 2001).  

Se se levar em conta que o mecanismo patogênico que correlaciona hipertensão 

arterial e EHNA, parece manifestar-se  mais na esfera do estímulo a fibrogênese,         

explicar-se-ia a relevância desta condição, encontrada na amostra de Dixon et al. (2001). A 

hipertensão arterial foi a comorbidade mais presente em nossa amostra, somando trinta e 

quatro pacientes (56,7%) do total da amostra. Esta condição, porém, não se mostrou associada 

à presença de EHNA e nem a presença de  fibrose. A hipertensão arterial parece, portanto, 
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entrar como um fator adicional agravante, associado a outras condições geradoras de fibrose 

hepática. 

A associação dos fatores independentes com a fibrose foi analisada em dois 

grupos: grupo 1- composto pelos casos de fibrose perissinusoidal associados aos de fibrose 

portal isolada; grupo 2- composto pelos casos de fibrose portal isolada. A pequena 

representatividade da fibrose perissinusoidal não permitiu, em nossa amostra, uma análise 

estatística em busca de associações com fatores preditivos. Os dois grupos de fibrose 

analisados não mostraram associação com nenhuma das variáveis estudadas, sendo que a γGT 

mostrou valores muito próximo a significância, na análise de regressão logística, com o grupo 

de todos os casos de fibrose 

Os dados da literatura acerca de presença de fibrose associada à EHNA, em  

amostras de obesos mórbidos, apresentam ampla faixa de resultados, como: 32% e 35% 

(NASRALLAH et al., 1981; BEYMER et al., 2003), 88% e 100% (GARCIA-MONZÓN et 

al.,2000; DIXON et al., 2001). Necessário considerar que alguns autores levantaram seus 

dados associando fibrose perissinusoidal e fibrose portal isolada (NASRALLAH et al., 1981; 

GARCIA-MONZÓN et al., 2000). Releve-se que o resultado de Dixon et al. (2001) que 

encontrou algum grau de fibrose em 100% da sua amostra com EHNA, não incluiu a fibrose 

portal isolada, tendo estudado este grupo em separado.  

Certamente se, na análise  dos dados, tivéssemos associado fibrose perissinuosidal 

com e sem fibrose portal aos achados de fibrose portal isolada, teríamos índices mais 

expressivos de fibrose entre os portadores de EHNA. 

A  fibrose portal isolada, apesar de vir sendo relatada entre portadores de 

DHGNA, ainda não tem seu papel definido no contexto desta entidade. Estudo de Abrams et 

al. (2004)  encontrou fibrose portal isolada em 30,3% de 195 biópsias hepáticas realizadas em 

obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica. Importante relato  deste  estudo é que a 

hiperglicemia foi o único parâmetro metabólico associado com EHNA e também o foi com a 

fibrose portal isolada. Ao final, os autores sugerem que este achado deva ser incluído no 

espectro das alterações histológicas da DHGNA do obeso mórbido.  

O achado mais expressivo da fibrose portal isolada em nosso estudo reforça a 

sugestão de Abrams et al. (2004) quanto à relevância que este tipo de fibrose possa ter no 

grupo de obesos mórbidos. 
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Dois aspectos merecem consideração na tentativa de explicar a baixa prevalência 

de fibrose em nossa amostra. A média de idade dos participantes do nosso estudo mostrou-se 

mais baixa quando comparada à de estudos com maior índice de fibrose  podendo ser um fator 

influenciador na medida em que o fator idade tem sido  aspecto preditivo de fibrose em alguns 

estudos (ANGULO  et al., 1999; RATZIU et al., 2000; GARCIA-MONZÓN et al., 2000). O 

segundo aspecto diz respeito às colorações empregadas. Sabemos que o tricrômico de Masson 

é a coloração usualmente empregada para a detecção de colágeno, e foi a empregada neste 

estudo. É reconhecido, porém, que a utilização de colorações outras como a  reticulina de 

Sweet e o “picrosirius red” evidenciam mais tipos de colágenos presentes nos sinusóides 

hepátiocs, resultando na observação de um envolvimento maior do que quando empregado 

apenas o tricrômico de Masson (BRUNT, 2004). No estudo de Dixon et al., (2001), por 

exemplo, que encontrou algum grau de fibrose perissinusoidal em 100% dos casos com 

EHNA, foram  utilizadas três colorações para colágeno: prata reticulina;  tricrômico de 

Masson e “sirius red”.   

Na verdade, a  progressão da esteatose hepática para a esteatohepatite, para a 

fibrose e para a cirrose, parece decorrer da associação de diversos fatores (DAY; JAMES, 

1998), não podendo ser atribuído a nenhum em particular. O aspecto da fibrogênese reveste-se 

de especial importância por tratar-se de desfecho mais adverso. Tem sido sugerida a 

participação de citocinas inflamatórias (RATZIU et al., 2000), provenientes do tecido 

adiposo, hoje, considerado órgão endócrino ativo, produtor de substâncias biologicamente 

ativas e ligadas à fibrogênese (PRINS, 2002; ARNER, 2003). O TGF-β é uma das proteínas 

produzidas neste tecido com propriedade de afetar o tono vascular. A sua produção é 

estimulada pela angiotensina II, e, por se tratar de citocina profibrinogênica, capaz de ativar as 

células estelares hepáticas, tem feito o vínculo entre a hipertensão arterial e a fibrose na 

EHNA (FRIEDMAN, 1999; POWEL et al., 2000).  

Torna-se cada vez mais claro que o critério de seleção dos grupos de pacientes 

estudados, modifica os fatores de risco associados com as diversas fases da DHGNA. 

Dentre as alterações histológicas encontradoas na DHGNA, os corpúsculos de 

Mallory, detectados em nove dos sessenta casos (15%), foi o que mais apresentou associação 

com as variáveis estudadas. A presença deste achado histológico na DHGNA tem sido 

relatada com ampla variação, tão baixa quanto 9,5% (POWELL et al., 1990) e tão elevada 

quanto 90% (DIEHL et al., 1988), em séries de adultos. No presente estudo, a presença de 

corpúsculos de Mallory mostrou estar independentemente associado com a dislipidemia e  
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ALT. Tem sido discutida a hipótese de que ácidos graxos livres atuariam em nível intracelular 

como detergente, ocasionado a ruptura de membranas do citoesqueleto com formação 

subjacente de corpúsculos de Mallory (WANLESS et al., 1989).  A presença de corpúsculos 

de Mallory na DHGNA parece, pois, ser conseqüente a alterações em nível metabólico. 

A  balonização hepatocitária, aspecto histológico correspondente à degeneração 

lítica de hepatócitos, mostrou associação independente com a idade, e valores próximos à 

significância estatística foram encontrados para a associação independente da balonização  

com diabetes tipo 2.  

A balonização de hepatócitos e a presença de corpúsculos de Mallory são hoje 

fatores determinantes para o enquadramento da EHNA dentro do espectro da DHGNA 

(MATTEONI et al., 1999; BRUNT et al., 1999b). A tendência para associação independente 

da diabetes tipo 2 com a  balonização hepatocitária e a associação independente da 

dislipidemia e ALT  com a presença de corpúsculos de Mallory  podem representar um  

reforço à idéia de serem a dislipidemia  a diabetes tipo 2 e  alterações de ALT, fatores 

associados a DHGNA. 

As possibilidades de combinações clínico-laboratoriais as mais diversas, a 

evolução lenta, o requerimento de biópsia hepática para diagnóstico de EHNA com ou sem 

fibrose, dificultando a realização de estudos prospectivos longitudinais e a presença, ainda, de 

fatores confundidores, difíceis de serem afastados, tornam complexa a análise de associações 

entre os fatores de risco e os diversos estágios desta entidade clínica, particularmente, nesta 

categoria de obesos mórbidos. 
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6  CONCLUSÕES 

 

Foi evidenciada alta prevalência de DHGNA e de EHNA em grupo de obesos 

mórbidos, adultos, selecionados para cirurgia bariátrica, sem evidência de comprometimento 

hepático prévio. A prevalência da EHNA foi particularmente elevada quando comparada a 

outros estudos que também utilizaram critérios mais restritos como os  empregados neste 

estudo. Predominou o grau leve de EHNA com baixa prevalência de fibrose perissinusoidal, 

tendo a fibrose portal isolada, inclusive, mostrado números mais expressivos nesta amostra. 

A γGT foi fator independentemente associado ao grau de esteatose. Por sua 

associação com a resistência insulínica, estes resultados alertam para uma maior relevância 

desta enzima no acompanhamento dos portadores desta entidade.  

Na análise de associação não foram identificados fatores independentemente 

associados à EHNA, podendo as características da amostra ter participação nestes resultados. 

Entre estas características destaca-se a homogeneidade da mesma, estando as variáveis 

demográficas e antropométricas uniformente distribuídas. Deve ser considerado ainda o poder  

da amostragem, diante do número de variáveis analisadas.  

Pode-se concluir, ao final, que a DHGNA,  forma mais ampla da doença, e a 

EHNA,  etapa mais avançada da doença, apresentaram alta prevalência nesta categoria de 

obesos, ocorrendo sem manifestações clínicas e laboratoriais relevantes, denotando curso 

silencioso, exigindo acompanhamento diligente por parte do profissional médico que lida com 

estes  pacientes.   

Torna-se  aconselhável que a biópsia hepática passe a ser introduzida como uma 

etapa do procedimento cirúrgico neste grupo, com o fito de alertar quanto a complicações que 

possam advir no pós-operatório imediato e tardio permitindo orientação mais pertinente 

quanto ao grau de acompanhamento futuro que este grupo de pacientes possa merecer.  
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Anexo A 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PARTICIPAÇÃO 
EM PROJETO DE PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 
ESPECTRO DA DOENÇA HEPÁTICO-GORDUROSA NÃO 
ALCOÓLICA: PREVALÊNCIA E FATORES  ASSOCIADOS    

 
O fígado gorduroso não alcoólico trata de um depósito aumentado de gordura no 

fígado, não relacionado ao consumo de álcool, é uma alteração que vem despertando, cada 

vez mais, a atenção da comunidade científica no campo da pesquisa. Esta alteração vem se 

mostrando mais elevada em grupos de obesos, diabéticos, hipertensos e pessoas com níveis 

elevados de gordura no sangue como colesterol e triglicérides. Pode tratar-se de algo simples 

mas em alguns casos pode evoluir para um tipo de hepatite gordurosa que pode chegar à 

cirrose hepática (falência do fígado). No entanto, não existem ate hoje, exames laboratoriais 

capazes de diagnosticar  a forma mais grave que é a esteato-hepatite, capaz de evoluir para 

cirrose hepática. A biópsia hepática continua sendo o método mais preciso para dar este 

diagnóstico.  

O problema é que não está definido na  literatura, que pacientes devem ser biopsiados, 

ficando a critério da indicação do médico que assiste ao paciente. O objetivo deste estudo é 

estabelecer critérios que permitam selecionar entre os pacientes com fígado gorduroso, os que 

apresentam risco mais elevado de progressão para a doença grave,  

A biópsia hepática é um procedimento invasivo.  

Quando realizado por profissional experiente e em paciente sem problemas de 

coagulação do sangue,  apresenta baixo risco de complicações e mortalidade. Contudo, como 

todo método invasivo, não é destituído destes riscos, sendo o sangramento o mais importante 

deles. Podem ocorrer ainda, dores locais, após exame, em percentual pequeno de casos.  

Por tratar-se de protocolo de pesquisa, faz-se necessário total esclarecimento aos 

participantes, após o qual solicitamos seu consentimento para participação, o que inclui 

permissão para realização do procedimento de biópsia hepática, exames laboratoriais, assim 

como divulgação dos resultados na dissertação de mestrado e outras publicações na área 
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médica, no caso de aceitação, seu consentimento deverá ser dado como se segue abaixo. 

Eu,________________________________________________________________________ 

abaixo identificado (a), declaro ter sido claramente informado (a) sobre todas as implicações 

do procedimento de biópsia hepática e seus riscos, fui informado ainda que posso a qualquer 

momento após ter sido dado meu consentimento, desistir da participação deste estudo sem que 

este fato implique qualquer forma de constrangimento entre mim e meu médico, que se dispõe 

a continuar me tratando em quaisquer circunstâncias. Estou ciente, ainda, de me ser 

assegurado total assistência no pós-exame assim como em complicações que dele possam 

advir.  

Declaro ter compreendido e concordado com todos os termos deste Consentimento 

Informado.Assim, o faço por livre e espontânea vontade e por decisão conjunta, minha e de 

meu médico. Autorizo ainda, o mesmo, a fazer uso das informações relativas a meus dados 

(clínico-laboratoriais e biópsia), desde que assegurado o anonimato. 

 

Assinatura do paciente ________________________________________________________ 

R.G. do paciente_____________________________________________________________ 

Sexo do paciente:     Masculino (   )   Feminino (  )  Idade_________________ 

Endereço___________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________________________   CEP:_____________________      

Telefones:__________________________________________________________________ 

Médico Responsável:  Suerda Guiomar Fernandes Feijó  -  CREMEC:  2852 

Endereço: Rua Silva Jatahy, 1185 - apto 302 - Cidade-Fortaleza     CEP-60165-070 

Telefones-2424849 (Res.) 2442527 (consult.) 88312527 (cel.) Data-____/____200 

 

Carimbo e assinatura do médico: ________________________________________________ 
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Anexo B 
 

Ficha Clínica de Protocolo de DHGNA 
 

Identificação 
Nome  
Data da Consulta ______/______/200___              Enc. Por  
Sexo   Idade    DN___/___/___Profissão  
Protocolo N0 

Endereço        No  
Bairro  
Fone: Resid.     Trab.    Cel.  
Procedência        Naturalidade  
 
HDA 

 
 
 
 
 
 

Antecedentes 
Hábitos  
Tabagismo    S (     )  N(    )   Quantidade  
 
Etilismo S (     )   N(    )   
 
Drogas ilícitas  S (     )  N(    )   Atualmente S (     ) N(     ) 
    
Quais  
 
 
Anteriormente   S (     )  N(     )   
 
Quais 
 
 Mórbidos 
 
Patologias:  Diabetes S (     )  N(     )  Hipertensão arterial  S (     )  N(     ) 
          Dislipidemia  S (     )  N(     )   
                     Obesidade S (     )  N(     )  tempo de obesidade-   
Cirurgias:    S (     )  N (     )  Quais 
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Medicamentos 
Medicamentos atualmente  S(     )  N(     ) 
1        Tempo de uso 
2       Tempo de uso  
3       Tempo de uso 
4        Tempo de uso  
 
Medicamentos anteriormente  S(     )  N(     ) 
1       De  À 
2   De À  
3        De   À  
4        De   À  
 

Uso dos medicamentos abaixo 
Tamoxifeno         S(     )  N(     )    Período_____/______/_____ a  ____/______/_____    
Ciclinas                S(     )  N(     )    Período_____/______/_____ a  ____/______/_____        
Corticosteróides S(     )  N(     )    Período_____/______/_____ a  ____/______/_____        
Amiodarona        S(     )  N(     )    Período_____/______/_____ a  ____/______/_____     
 

Consumo de Álcool  
Álcool  atualmente S(    )  N(    )   Quantid. (g/d)  Tempo de uso 
Confirmado por familiares  S(     )  N(     )  
Confirmado pelo médico assistente  S(     )  N(     ) 
 
Álcool  anteriormente S(     )  N(     )  Quantidade (g/d)  
Tempo de uso                          Abandonou há  
Confirmado por familiares  S(     )  N(     )  
Confirmado pelo médico assistente  S(     )  N(     ) 
Informação colhida 1X(     )  2X(     )  >2X(     ) 
 

Sintomas/Sinais 
Dor abdominal      S(     )  N(     )  
Local                                          Tipo                                           Duração 
Náuseas  S(     )  N(     ) 
Empachamento S(     )  N(     ) 
Adinamia  S(     )  N(     ) 
Cefaléia S(     )  N(     ) 
Icterícia S(     )  N(     ) 
Colúria S(     )  N(     ) 
Acolia fecal S(     )  N(     ) 
 
Exame Físico 
PA                      mm/Hg  Peso           Kg  IMC             Kg/m2  Peso Ideal________Kg 
Alt.                     cm          RCQ=          /             
Icterícia  S(     )  N(     )  Mucosas 
AP  Normal  S(     )  N(     )  Roncos S(     )  N(     ) Estertores  S(     )  N(     ) 
AC  Normal  S(     )  N(     )  FC________bpm  
Abdome Normal     S(     )  N(     ) 
Hepatomegalia       S(     )  N(     ) 
 MMII  Edema S(     )  N(     ) Pigmentação  S(     )  N(     )  Pulsos  S(     )  N(     ) 
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Exames 
Ultrassonografia 
US1 -  Examinador   Data_____/____/_____ 
Esteatose  S(     )  N(     )  Grau: leve (     )  moderado  (     )  severo  (     ) 
Hepatomegalia LD                              LE             LC 
Esplenomegalia 
Outros achados  

 
Biópsia hepática 
Biópsia Hepática transoperatória  (    )                                             
Data______/______/______  Número da Lam. 
Patolog. Dra. Régia Patrocínio 
 
Resultado 
 
 
 
 
Conclusão 
 
 
Dados clínicos associados 
1- Esteatose Hepática - Grau: leve (     )  moderado  (     )  severo  (     ) 
2- Diabetes  S(     )  N(     )   
3- glicemia alterada S(     )  N(     )   
4- Hipertensão arterial S(     )  N(     )   
5- Dislipidemia  S(    )   N(     ) 
6- Alterações enzimáticas do fígado S(     )  N(     )   
 
Termo de Consentimento  (    ) 
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Anexo C 

 
LISTA DE EXAMES SOLICITADOS 

 
Nome-  
Data     /     /200 
Ptrocolo no-  
 

• TGO    (         ) 
• TGP    (         ) 
• GGT    (         ) 
• FA    (         ) 
• BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES   (         ) 
• TEMPO DE PROTROMBINA   (          ) 
• ELETROFORESE DE PROTEÍNAS   (         ) 
• PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES   (          ) 
• HbsAg   (         ) 
• ANTI-HbsAg   (          ) 
• ANTI-HbcIgG   (         )  
• ANTI HbcIgM   (          ) 
• ANTIHVC   (         ) 
• Ac ANTINUCLEAR   (         ) 
• Ac ANTI-MÚSCULO LISO   (          )   
• FERRITINA   (         ) 
• ÍNDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA   (          ) 
• CERULOPLASMINA   (         ) 
• GLICEMIA   (         ) 
• Hb GLICOSILADA   (          ) 
• HEMOGRAMA COMPLETO   (          ) 
• PLAQUETAS   (         ) 
• COLESTEROL TOTAL  HDL  LDL  VLDL   (          ) 
• TRIGLICÉRIDES   (          ) 
• UREIA   (          ) 
• CREATININA    (          ) 
• ACIDO URICO   (          ) 
• TSH  (         ) 
• S.U    (         ) 
• Ultrassonografia Abdominal 
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Anexo D 
 

LISTA DE EXAMES REALIZADOS 
 

Nome-  
Data-      /      /      200 
 
Lab.________ _____/_____/200__      TGO _______VN __________Un_______ 
Lab.________ _____/_____/200__      TGP_____  __VN__________ Un_______          
Lab.________ _____/_____/200__      GGT _______VN__________ Un_______  
Lab.________ _____/_____/200__      FA_______  _VN___________Un_______       
Lab.________ _____/_____/200__     B.T._________VN_______BD______VN______  
BI________ VN________      Un_______ 
Lab.________ _____/_____/200__    TAP_______________ INR_________ 
Controle___________________ INR_________  
Lab.________ _____/_____/200__    PT_______VN________Alb._______VN________ 
Glob_________VN______A1________VN_______A2________VN________B_______    
VN_________G_______VN_______ Un.__________   
Lab._________ _____/_____/200__    HbsAg _____________________________ 
Lab._________ _____/_____/200__    ANTI-HbsAg _______________________  
Lab._________ _____/_____/200__    ANTI-HbcIgM_________IgG__________  
Lab._________ _____/_____/200__    ANTIHVC _________________________  
Lab._________ _____/_____/200__    Ac A. N____________________________     
Lab._________ _____/_____/200__    A.c A.M.L__________________________   
Lab._________ _____/_____/200__    FERRITINA _______VN________Un_____ 
Lab._________ _____/_____/200__    IST__________VN__________ Un________ 
Lab._________ _____/_____/200__    CERULOPLASM._____VN_______Un_____  
Lab._________ _____/_____/200__    HEM.______________ Hb________ Ht_______                  
VGM___________HbGM_____________ 
Leuc__________Neut___________Bast___________Seg___________Eos___________Bas_
__________Linf__________ Mon___________ 
Lab._________ _____/_____/200__     PLAQUETAS_____________VN________       
Lab.______________/_____/200__    GLIC. _______ VN __________  Un_________ 
Lab._________ ____/_____/200____ Hb. Glicos.____________ VN_______ Un____ 
Lab.________ _____/_____/200__    C.T.__________VN___________ 
HDL____________VN____________  LDL___________VN______  
VLDL___________VN____________Un _____________ 
Lab.________ _____/_____/200__    TRIGLIC.___________VN_________Un______  
Lab.________ _____/_____/200__    Ur.________VN_________Un______ 
Cr.________ VN_________Un_______   
Lab.________ _____/_____/200__    AC. ÚRICO_________VN__________Un______  
Lab.________ _____/_____/200__    TSH_________VN_____________Un____ 
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Anexo E 
 

TABELA DE ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS  
 

Nome-  
Protocolo No- 
Data      /      /      200 
Patologista- Dra Régia Patrocinio 

 
GRAU DA EHNA 

 
1- GRAU 1 – LEVE   (     ) 
2- GRAU 2 – MODERADO  (     ) 
3- GRAU 3 – SEVERO  (     ) 
 

ESTÁGIO DA EHNA 
 

1- ESTÁGIO – 1   (     ) 
2- ESTÁGIO – 2   (     ) 
3- ESTÁGIO – 3   (     ) 
4- ESTÁGIO – 4   (     ) 
 Brunt et al. (1999b) 
 
INFILTRAÇÃO GORDUROSA -  ESCALA DE 1 – 3 
 
1- LEVE  (     ) < 33%   (      )   Tamanho G       (   )     Zona 1 (   ) 
2- MODERADA (     )  33-66%(      )   Tamanho P     (   )     Zona 2 (   ) 
3- SEVERA  (     )  >66%   (      )   Tamanho G+P   (   )     Zona 3 (   ) 
 
GRAU DE INFLAMAÇÃO – ESCALA DE 1 - 3 
 
1- LEVE     (     )  Neutrófilos  (      ) 
2- MODERADA   (     )   Misto   (      )  
3- SEVERA    (     )  Linfócitos  (      ) 

Monócitos  (      ) 
INFLAMAÇÃO  
 
1- Lobular    (     ) 
2- Portal    (     ) 
 
ESTÁGIO DA FIBROSE – ESCALA DE 0 – 5  
 
0- Nenhuma    (     ) 
1- Leve    (     ) 
2- Moderada    (     ) 
3- Severa    (     ) 
4- Cirrose    (     ) 
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FIBROSE 
1- Perissinusoidal   (     ) 
2- Portal    (     ) 
3- Pericelular    (     ) 
 
 
Balonização Hepatocitária 
1- Sim    (     ) Zona 1 (     )  Leve (     )  
2- Não    (     ) Zona 2 (     )  Mod.  (     ) 

Zona 3 (     )  Sev.    (     ) 
Presença do corpúsculo de Mallory 
1- Sim     (     ) Zona 1 (     )  Poucos (     )  
2- Não     (     ) Zona 2 (     )  Muitos (     ) 
      Zona 3 (     ) 
MEGAMITOCONDRIA 
1- Sim     (     ) Zona 1 (     )  Poucos (     ) 
2- Não     (     ) Zona 2 (     )  Muitos (     ) 
      Zona 3 (     )   
GLICOGENAÇÃO NUCLÉICA 
1- Sim     (     ) Zona 1 (     )  Leve (     )  
2- Não     (      ) Zona 2 (     )  Mod.  (     ) 

Zona 3 (     )  Sev.    (     ) 
SIDEROSE 
0- Nenhum    (     ) 
1- Grau 1    (     ) 
2- Grau 2    (     ) 
3- Grau 3    (     ) 
4- Grau 4    (     )  
 
CORPOS ACIDOFILOS    CISTOS GORDUROSOS 
1- Sim     (      )  1- Sim   (      ) 
2- Não     (      )  2- Não   (      ) 
 
LIOGRANULOMA 
1- Sim     (      )  Pequeno  (      ) 
2- Não     (      )  Médio   (      ) 
       Grande   (      ) 
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Anexo F 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO ANESTÉSICA 
 

Paciente-        No 

Idade-  Profissão Data      /      /       
ASA:    I     II     III Sexo:    M     F Tipo: Ginecóide / Andróide 
Peso- Altura- IMC- 
Patologia- 
Cirurgia Proposta- 
Anestesia Proposta- 
Anestesista- 

 

Medicamentos em uso 
Exame físico 
PA   Pulso  Hidrat. desidrat. Corado, hipocor. Eup. disp.  
Anict. / icter. Acianótico Dent. comp/incomp Prótese: sup/inf Taquip. 
Abert Boca N- II Cianótico Flexão: N - Extensão: N -  Prót. mv   
Mallampati 1 2 3 4  Dist. Est. Mento > 12,5 < = Prot. fixa 
AC Nml - Alt  AP: Nml - Alt   
Pescoço N     
Reproduzida com a autorização da Anestesista – Dra. Francisca Maria Feijó 

 

Anamnese   S N  S N  S N 
Hipertensão   Diabetes   Alergia   
Angina   D. tireóide   Antib., antiinflam.    
Arritmia   Azia, gastrite, H. hiato   Analgésicos    
Edema de MMII   Náuseas, vômitos   Deriv. borracha   
Dispnéia   Hepatite   Esparadrapo   
Asma   Hematoma, m. roxas   Pó, odores, lã, mofo   
Bronquite   Febre alta qdo operado   Eritema    
Apnéia do sono      Rouquidão    
Dorme sentado      Hipotensão   
Doeme rede      Dispnéia    
Dorme cama      Broncoespasmo   
Tosse   Ant. familiares   Síncope   
Fumante   Doença cardiovascular      
Desmaios, tonturas   D. resp.      
Problemas na coluna   Febre alta anestesia      
Alcoólatra    Problemas anestesia      

Observações anamnese Anestesias anteriores Cirurgias anteriores 
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Anexo G 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 
 

Nome- 
End.- 
Fone- 
Nutricionista- 
 
QP- 
 
Patologias- 
 
Antecedentes familiares- 
 
Antecedentes cirúrgicos- 
 
Ap. digestivo- 
 
Medicamentos- 
 
Alergias- 
 
Aversão alimentar- 
 
Hábitos: Álcool                         Fumo 
 Outros Esporte 
 
Exame Físico 
 
Peso Atual                 Peso ideal                 Peso usual 
Altura  Punho 
IMC  PA 
CB    PCT 
CC  CQ 
 
Necessidade calórica 
 
Conduta dietoterápica 
 
Exames complementares 
 
Reproduzida com autorização da nutricionista – Dra. Mônica Lima Porto  
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Anexo H 
 

Fórmula para medir volume de etanol 
                  
 
  Etanol = (dias) (quantidade) (tamanho) (fator)/ 365 
 
 Componentes do numerador da fórmula 
 
 Etanol = consumo usual diário de etanol por tipo de bebida 
 Dias = total de dias que consumiu a bebida 
 Quantidade = quantidade usual de doses de bebida consumida por dia 
 Tamanho = tamanho da dose em ounces 
 Fator = fator de conversão por tipo de bebida 
 
 Base de cálculo para o número de dias 
 

Todo dia            = 365 
Quase todo dia = 312 
3-4 dias na por semana = 182 
1-2 dias por semana = 78 
2-3 dias por mês = 30 
uma vez por mês = 12 
7-11 dias no ano passado = 9 
3-6 dias no ano passado = 5 
2 dias no ano passado = 2 
1 dia no ano passado = 1 
Nunca = 0 

 
Fator de conversão 
 
Cerveja – 0,045 
Vinho – 0,121 
Destilado – 0,409 
Aguardente – 0,460* 
 
Resultado em ounces 
 
A fórmula e dados acima foram obtidos do Instituto Nacional de Abuso de Álcool e 
Alcoolismo (1998) 
 
1 ounce = 1 oz = 30 ml (McCANN et al., 1999) 
 
*Quando do uso de aguardente foi usado o fator de conversão de 0,460, retirado dos 
rótulos de nossa bebida local  
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Anexo I 

 
                      Anexo I. Distribuição das lesões histológicas numa amostra de portadores 
                       de obesidade mórbida 
 
 

Lesões Histológicas Frequência 
 N % 
Esteatose: Ausente 03 05 
                 Presente 57 95 
Grau de esteatose: Leve 33 57,9 
                              Moderado 18 31,6 
                              Acentuado 06 10,5 
Tipo de Infiltração Gordurosa:   
                              Macrogotas 16 28,0 
                              Mista 38 66,7 
                              Microgotas 03 5,3 
Zona da Infiltração Gordurosa:   
                              Zona 1 00 0,0 
                              Zona 2 02 3,5 
                              Zona 3 55 96,5 
Inflamação: Ausente 10 16,7 
                    Presente 50 83,3 
Tipo de Inflamação:    
                               Lobular        22 44,0 
                               Mista 21 42,0 
                               Portal 07 14,0 
Grau de inflamação Lobular/Mista:   
                                Leve 42 97,7 
                                Moderada 01 2,3 
                                Acentuada 00 0,0 
Balonização: Ausente 08 13,3 
                      Presente 52 86,7 
Grau de Balonização:   
                              Leve  45 86,5 
                              Acentuado 07 13,5 
Zona de Balonização:   
                              Zona 1 08 15,4 
                              Zona 2 01 1,9 
                              Zona 3 43 82,7 
Córpusculos de Mallory:   
                              Ausente 51 85,0 
                              Presente 09 15,0 
Quantidade de Corpúsculos de 
Mallory: 

  

                              Poucos 09 100,0 
                              Muitos 00 0,0 
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Lesões Histológicas Frequência 
 N % 
Megamitocondria:    
                               Ausente 60 100,0 
                               Presente 00 0,0 
Glicogenação Nucléica:    
                                Ausente 32 53,3 
                                Presente 28 46,7 
Intensidade da Glicogenação Nucléica:   
                                Leve 25 89,3 
                                Moderada 03 10,7 
                                Severa 00 0,0 
Zona da Glicogenação Nucléica:   
                                Zona 1 27 96,4 
                                Zona 2 00 0,0 
                                Zona 3 01 3,6 
   
Corpos Acidófilos: Ausente 59 98,3 
                                Presente 01 1,7 
   
Lipogranulomas: Ausente 58 96,7 
                            Presente 02 3,3 
   
Siderose: Ausente 55 91,7 
                Presente 05 8,3 
   
Grau de Siderose: Grau 1  05 100,0 
                             Grau 2                    00  
                             Grau 3 00  
                             Grau 4 00  
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Anexo J 
 
 

Anexo J. Relação não ajustada e ajustada entre variáveis e a presença de fibrose (fibrose portal 
e/ou fibrose perisinusoidal), numa amostra de portadores de obesidade mórbida (N=60) 
 
 
 
 

Relação não Ajustada Relação Ajustada 
Odds Ratio Odds Ratio Variáveis 

Pontual I. C. 95% 
P 

Pontual I.C. 95% 
P 

Idade 0,97 0,91 - 1,04 0,382 0,98 0,89 - 1,07 0,597
IMC 1,50 0,47 - 4,78 0,496 1,79 0,46 - 7,02 0,403
Glicemia 1,00 0,99 - 1,02 0,340 1,01 0,99 - 1,02 0,402
Ácido Úrico 0,22 0,03 - 1,85 0,161 0,19 0,02 - 2,13 0,179
ALT > 1 2,33 0,59 - 9,27 0,229 2,16 0,34 - 13,97 0,417
GGT > 1 4,96 1,13 - 21,72 0,034 5,69 0,99 - 32,73 0,051
Fosfatase Alcalina 1,01 1,00 - 1,02 0,161 1,01 0,99 - 1,02 0,529
Ferritina 0,41 0,08 - 2,13 0,287 0,32 0,04 - 2,67 0,293
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Anexo K 
 
 

Anexo K. Relação não ajustada e ajustada entre variáveis e a presença de balonização, numa 
amostra de portadores de obesidade mórbida (N=60) 
 
 
 
 

Relação não Ajustada Relação Ajustada 
Odds Ratio Odds Ratio Variáveis 

Pontual I. C. 95% 
P 

Pontual I.C. 95% 
P 

Idade 0,95 0,89 - 1,01 0,149 0,89 0,79 - 0,99 0,029
Diabetes 
Confirmado 4,03 0,46 - 35,29 0,208 21,06 0,89 - 498 0,059

Colesterol Total 0,99 0,98 - 1,01 0,675 1,00 0,96 - 1,04 0,961
HDL-Colesterol 0,92 0,84 - 0,99 0,033 0,95 0,86 - 1,04 0,234
Albumina 1,96 0,37 – 10,4 0,429 3,08 0,30 - 31,59 0,343
Razão AST/ALT 0,19 0,01 - 2,57 0,214 0,65 0,01 - 30,97 0,829
AST > 1 N 4,03 0,46 - 35,29 0,208 10,3 0,38 - 280 0,166
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Anexo L 
 
 

Anexo L. Relação não ajustada e ajustada entre variáveis e a presença de corpúsculo de Mallory, 
numa amostra de portadores de obesidade mórbida (N=60) 
 
 
 
 

Relação não Ajustada Relação Ajustada 
Odds Ratio Odds Ratio Variáveis 

Pontual I. C. 95% 
P 

Pontual I.C. 95% 
P 

Idade 1,02 0,97 – 1,09 0,389 0,98 0,89 - 1,07 0,651
Diabetes 
Confirmado 3,00 0,71 - 12,74 0,137 5,21 0,59 - 46,37 0,139

Dislipidemia 0,10 0,01 – 0,88 0,038 0,05 0,002 - 0,75 0,031
Síndrome 
Metabólica 0,02 0,02 – 1,67 0,135 1,26 0,03 - 50,73 0,902

HDL-Colesterol 0,94 0,86 – 1,02 0,156 0,95 0,83 - 1,08 0,437
Triglicérides 1,00 0,99 – 1,01 0,225 0,99 0,97 - 1,00 0,260
Ácido Úrico 3,65 0,85 - 15,69 0,081 3,33 0,44 - 25,13 0,243
ALT > 1 10,23 1,88 - 55,60 0,007 10,99 1,44 - 89,93 0,021
Ferritina 4,80 1,06 - 21,75 0,042 2,71 0,39 - 18,99 0,316

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


