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RESUMO 

 
A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é a alteração mais comum do 

metabolismo hepático, associada à obesidade, resistência à insulina e à síndrome 

metabólica.  Compreende amplo espectro de alterações, que tem em comum  a esteatose, 

em indivíduos que não consomem álcool. Além da sobrecarga de ingestão calórica, outros 

fatores como alterações do metabolismo do ferro podem estar relacionados à patogênese 

ou progressão da DHGNA. Analisamos no presente estudo as possíveis relações de 

marcadores do metabolismo do ferro com a intensidade das lesões hepáticas na DHGNA 

em indivíduos obesos. Foram estudados 88 indivíduos adultos, de ambos os gêneros, 

obesos (IMC >30), com diagnóstico histológico de DHGNA, acompanhados no ambulatório 

de Gastroenterologia e Hepatologia da FMB-Unesp. Os marcadores do metabolismo do 

ferro avaliados foram: níveis séricos de ferro, ferritina e transferrina, bem como o índice de 

saturação da transferrina (IST). A presença e intensidade da deposição de ferro no 

parênquima hepático foram investigadas pelo método histoquímico do Azul da Prússia 

(Perls). A intensidade da esteatose e o grau de fibrose foram avaliados nas biópsias 

hepáticas. 

Dos 88 indivíduos avaliados, 31 (35,2 %) apresentaram aumento dos níveis séricos  

de ferritina  e 12 (13,6%) apresentaram valores de IST acima de 45 %. 

A avaliação histológica, das biópsias hepáticas, demonstrou a presença de fibrose 

em 48/88 casos (54,54%), sendo 21/88 (23,86%) de intensidade leve e 27/88 (30,68%) 

casos moderada/grave. A investigação da presença de hemossiderina demonstrou 

depósitos granulares finos no citoplasma dos hepatócitos periportais em 17/88 biópsias 

(19,32%). Não houve associação da presença de hemossiderina no parênquima hepático 

com a intensidade da fibrose.  A análise de regressão logística identificou  a presença de 

DMT2 ou glicemia de jejum ˃ 100,  dislipidemia e a presença de inflamação mista (lobular e 

portal) como fatores independentemente associados com a fibrose.  Os resultados do 

presente estudo  demonstraram que a presença do  ferro no parênquima hepático é discreta 

em indivíduos obesos com  DHGNA e provavelmente provavelmente não relacionada à 

patogênese ou progressão das lesões hepáticas que ocorrem nesta entidade. 



 

 

 

 

Abstract 

 

The nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common modification of 

hepatic metabolism associated with obesity, insulin resistance and the metabolic syndrome. 

It comprises wide spectrum of changes, which have in common steatosis in individuals who 

do not consume alcohol. Besides calorie intake overload, other factors such as iron 

metabolism disorders may be related to the pathogenesis or progression of NAFLD. We 

analyzed in the present study the possible relationship of iron metabolism markers with the 

severity of liver injury in NAFLD in obese individuals. 88 adult subjects were studied, of both 

genders, obese (BMI> 30), with histological diagnosis of NAFLD, from ambulatory of 

gastroenterology and hepatology - FMB-Unesp. The markers of iron metabolism evaluated 

were: serum iron, transferrin and ferritin as well as the transferrin saturation index (STI). The 

presence and intensity of iron deposition in the liver parenchyma were investigated by 

histochemical method of Prussian blue (Perls). The intensity of steatosis and degree of 

fibrosis in liver biopsies were evaluated. 

Of the 88 individuals evaluated, 31 (35.2%) showed increased serum ferritin levels 

and 12 (13.6%) presented IST values above 45%. 

Histological evaluation of liver biopsies showed the presence of fibrosis in 48/88 

cases (54.54%) and 21/88 (23.86%) mild and 27/88 (30.68%) moderate cases /serious. The 

investigation showed the presence of hemosiderin deposits in fine granular cytoplasm of 

periportal hepatocytes in 17/88 biopsies (19.32%). There was no association between the 

presence of hemosiderin in the liver parenchyma with the intensity of fibrosis. Logistic 

regression analysis identified the presence of T2DM or fasting glucose ˃ 100, dyslipidemia 

and the presence of mixed inflammation (lobular and portal) as factors independently 

associated with fibrosis. The results of this study demonstrated that the presence of iron in 

the liver parenchyma is slight in obese subjects with NAFLD and probably not related to the 

pathogenesis or progression of liver damage occurring in this entity. 
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1. Introdução 

 

1.1. Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) e Esteato hepatite não alcoólica 

(EHNA) 

 

Mudanças nos hábitos alimentares tem se associado com o aumento da prevalência da 

obesidade, diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e síndrome metabólica (SM) e nesse cenário, a DHGNA 

tem se destacado como a causa mundial mais comum de doença hepática crônica  (1-5). A SM é 

uma condição complexa ligada à obesidade (intra-abdominal) e caracterizada pela resistência à 

insulina (RI), dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica (HAS)(6-8).   

Em 1958, indivíduos obesos e diabéticos apresentando alterações hepáticas associadas à 

esteatose, inflamação e cirrose já haviam sido descritos, mas o termo consagrado de EHNA foi 

aplicado pela primeira vez em 1980 e desde então, tem suscitado grande interesse em investigações 

com descobertas e associações que geram muitas indagações, refletindo em muitas pesquisas e 

trabalhos científicos  (9, 10).  

 

1.1.1. Definição 

 

EHNA refere-se a um processo mais avançado da DHGNA, definida como o acúmulo de 

gordura no fígado,  observada  por métodos de imagem  e histológicos, pouco se diferenciando da 

doença hepática alcoólica, mas ocorrendo em indivíduos abstêmios. Histologicamente, a DHGNA 

apresenta espectro que varia desde a  simples esteatose, sem evidência de lesão hepatocelular até 

a  EHNA, com presença de esteatose hepática associada à lesão hepatocelular (atividade 

inflamatória  associada à balonização de hepatócitos e necrose) com variados graus de fibrose, 

cirrose e risco aumentado para CHC (11-13), além de carregar um maior risco de doenças 

cardiovasculares (DCV) e mortalidade (11-16)(Figura 1). O risco cardiovascular aumenta conforme a 

DHGNA progride para formas mais avançadas (17, 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Progressão variável da doença hepática gordurosa não alcoólica, da  esteatose à EHNA e 

à Cirrose. Reproduzido de Bathia et al (19). 
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Na maior parte dos casos está associada a fatores de risco tais como obesidade, resistência 

à insulina (RI), DMT2 e dislipidemia (DLP) (14).  

Muitos estudos consideram como critério, para diagnóstico de EHNA, o limite de ingestão de 

álcool em 140 g/semana para homens e 70 g/semana para mulheres (20). Estes limites são um terço 

a um quarto daqueles considerados tóxicos (≥ 60 g/dia para homens e ≥ 40 g/dia para mulheres) 

(21). Nos países asiáticos, esses limites são mais rigorosos, considerando no máximo 20 g/dia para 

mulheres e 30 g/dia para homens (22).  

  

1.1.2. Epidemiologia da DHGNA 

  

A prevalência da DHGNA depende da população estudada, da definição empregada e do 

método diagnóstico utilizado, mas atualmente ela é a causa mais comum de doença hepática, sendo 

estimada uma prevalência mundial entre 6,3 e 33%, com  média de 20% na população geral, 

baseada em estudos realizados com vários métodos diagnósticos (23).  As prevalências variadas 

dependem do método utilizado para o diagnóstico, sendo 20 a 51% com   histologia (24), 17 a 46%  

com   ultrassonografia (US) (23, 25), 31%  com espectroscopia por ressonância magnética (RM) (3) e 

7 a 11% com dosagem de aminotransferases (23).  

Nos Estados Unidos, a DHGNA afeta aproximadamente 30 % dos adultos e 10% das crianças 

(26). Acompanhamento de indivíduos, por um período de 10 anos, mostrou que aqueles que tinham 

somente esteatose hepática desenvolveram cirrose em 4% dos casos, mas aqueles com diagnóstico 

de EHNA desenvolveram  essa complicação tardia em cerca de 21 a 28% dos casos (11).  

Em relação à população obesa, 30 a 90% evoluirão com esteatose hepática, destes 10 a 20% 

para EHNA e 3 a 5% para cirrose hepática em 20 anos (23, 27). Avaliações histológicas mostraram a 

presença da DHGNA em cerca de 20% dos indivíduos não obesos e destes, 3% apresentavam 

EHNA (28). Em indivíduos com SM a prevalência de DHGNA chega ser 70 a 80%, com 25 a 70% 

destes, já apresentando EHNA e fibrose (15, 29-31), podendo progredir para carcinoma 

hepatocelular (CHC)(32-34).   

No Brasil, esses dados não são conhecidos, mas a Sociedade Brasileira de Hepatologia 

apresentou estudo com a freqüência de esteatose hepática, EHNA e cirrose de 48%, 37% e 5%, 

respectivamente (35). 

 

1.1.3. História natural 

 

A doença hepática é uma significante causa de morte entre indivíduos com DHGNA (36) e a 

mortalidade foi associada com glicemia de jejum alterada, cirrose, raça branca não hispânica e baixo 

nível sócio econômico entre outros fatores de risco (37). 
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Em termos de potencial de progressão da doença, os indivíduos se dividem em duas grandes 

categorias: “EHNA” e “não EHNA”. O subtipo “não EHNA” inclui todos os indivíduos com esteatose 

simples e alterações não específicas (38). Embora a EHNA possa seguir um curso potencialmente 

progressivo para doença hepática, o subtipo “não EHNA” não progride ou progride muito lentamente. 

A lesão hepática induzida pela EHNA é semelhante àquela induzida pelo álcool, entretanto parece 

progredir mais lentamente e é histologicamente menos grave que a hepatite causada pelo álcool (10, 

38).  

Alguns estudos mostram que a fibrose hepática, na DHGNA, pode melhorar, sendo 

aconselhável, para isso, perda de peso e mudanças no estilo de vida (39) e a cirurgia bariátrica 

também pode melhorar a fibrose perisinusoidal, pelo menos em indivíduos com obesidade grau III 

(40).  

O grande componente complicador da evolução da doença hepática é a fibrose, cuja 

presença prevê tanto progressão quanto desenvolvimento de complicações relacionadas, tais como 

hipertensão portal (HP), insuficiência hepática e desenvolvimento de CHC (18).  

Estudos em modelos humanos e animais mostram que a fibrose hepática é, até certo ponto, 

reversível e, em circunstâncias específicas, demonstra resolução com restauração da arquitetura 

normal (41, 42). Assim, o entendimento dos mecanismos e fatores contributivos na patogênese da 

DHGNA pode ajudar a conter o processo e a evolução de complicações.  

 

1.1.4. Fatores de risco 

 

1.1.4.1. Fatores de risco gerais 

 

Anteriormente, a maioria dos conceitos sobre a relação entre DHGNA e SM enfatizava a 

obesidade, embora a DHGNA não seja rara na população de não obesos. Vários estudos avaliaram 

sua significância clínica nessa população, considerando-a como preditor independente e significativo 

de doenças metabólicas (43-46). Embora a DHGNA possa estar associada a outras causas, a 

adiposidade central, DMT2 e RI, componentes da SM, são seus principais fatores de risco (47). Altos 

níveis de triglicérides (TG) e baixos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL-colesterol) são 

muito comuns em indivíduos com DHGNA. A prevalência de DHGNA em indivíduos com dislipidemia 

foi estimada em 50% (48) e há dados que sugerem que o hipotireoidismo, hipopituitarismo, 

hipogonadismo, apnéia do sono e síndrome dos ovários policísticos (SOP), independente da 

obesidade, são importantes fatores de risco para a presença da DHGNA (49).   
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1.1.4.2. Idade, gênero e etnia 

 

Estudos mostram aumento da prevalência da DHGNA e fibrose com o aumento da idade, mas 

vale considerar que indivíduos mais velhos possuem mais fatores de risco para DHGNA, tais como 

HAS, obesidade, diabetes e hiperlipidemia  (50). De fato, a idade avançada parece ser  fator de risco 

independente para a esteatose hepática significativa (24), porém existem trabalhos não mostrando 

essa relação (51). 

Em relação ao gênero, muitos estudos têm reportado que o gênero masculino é fator de risco 

para a DHGNA (23, 52), estando também mais associado com níveis elevados de 

aminotransferases, presença histológica de EHNA, fibrose hepática e mortalidade, de forma geral 

(37, 53, 54). Outros estudos sugerem associação do gênero feminino com DHGNA e fibrose (55, 56), 

alguns apontando o gênero feminino como fator de risco independente para EHNA em indivíduos 

com SM (57).  

Raça e etnia também apresentam relação com a prevalência, sendo que hispânicos, seguidos 

por caucasianos apresentam maior risco para DHGNA e EHNA (25, 53). 

 

1.1.4.3. Papel do Tecido Adiposo 

 

Nem todos os obesos vão desenvolver complicações relacionadas à obesidade, pois podem 

apresentar tecido adiposo normal, preservado em relação à arquitetura e função, mas a maioria 

deles, entretanto, apresenta tecido adiposo com função alterada causada pela interação de fatores 

ambientais e genéticos (58, 59). Esse tecido adiposo disfuncional pode ser considerado a causa de 

acúmulo de gordura ectópica no fígado, músculo e coração.  

Ainda não está claro se a gordura visceral deve ser considerada  variante dessa gordura 

ectópica, ou como manifestação da incapacidade do corpo estocar gordura em áreas mais 

apropriadas, como glútea e/ou subcutânea. O  tecido adiposo visceral (TAV) é um sub depósito de 

tecido adiposo total junto com tecido adiposo intermuscular e subcutâneo (60, 61).   

Acredita-se que o tecido adiposo não é somente  reservatório de energia, o qual, pela 

hidrólise dos TG, provê ácidos graxos livres (AGL) para suprir as necessidades de energia dos 

tecidos, mas é também um “órgão endócrino”, dinâmico, que secreta adipocinas (62-64), que agem 

em nível local (autócrino e parácrino) e em nível sistêmico (endócrino)  desempenhando papel na RI, 

metabolismo lipídico, pressão sanguínea, estados pró - trombóticos e pró – inflamatórios (61, 65).  
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1.1.4.3.1. Substâncias envolvidas na resposta inflamatória do tecido adiposo 

 

O tecido adiposo sintetiza e secreta adipocinas que desempenham importantes papéis no 

organismo, dentre eles na patogênese da DHGNA. Leptina, adiponectina e resistina são moléculas 

bem estudadas, mas citocinas como o Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-ᾳ) e Interleucina 6 (IL6) 

também são secretadas  pelo tecido adiposo.  Várias outras moléculas têm sido identificadas e 

investigadas. As adipocinas interferem com lesão hepática associada à infiltração gordurosa, 

inflamação e fibrose (64).  A leptina exerce efeito sobre a função endócrina e do sistema nervoso 

simpático com participação ativa no controle do gasto de energia e na ingestão alimentar (66).  

A produção da maior parte dosfatores secretados pelos adipócitos está alterada na 

dependência da quantidade de tecido adiposo,  como as que ocorrem na obesidade.    Nesta, 

asconcentrações de várias adipocitocinas estão  aumentadas  e têm sido associadas com a HAS 

(angiotensinogênio) (67, 68), fibrinólise insuficiente (inibidor-1 do activador de plasminogênio)  (69, 

70) e resistência à insulina, proteína estimulante de acilação (71), Fator de Necrose Tumoral-alfa (72, 

73), Interleucina-6 (74) e resistina (75, 76). 

Os adipócitos também são capazes de secretar quimiocinas como proteína quimioatraente 

para monócitos 1 (MCP-1), favorecendo o recrutamento de macrófagos para o tecido adiposo  (77, 

78).  

Os níveis séricos dessas adipocinas estão elevados em humanos e animais obesos (79), com 

exceção da adiponectina, cujo nível está reduzido  na presença de obesidade e da resistência à 

insulina (80, 81).  

 

1.1.4.4. Insulina 

 

 A insulina, secretada pelas células β pancreáticas em resposta a níveis circulantes 

aumentados de glicose após uma alimentação, é essencial para a manutenção da homeostase 

lipídica e de carboidratos. Grande parte da glicose absorvida do intestino delgado é imediatamente 

captada pelos hepatócitos, que a converte em glicogênio. Entretanto, quando o fígado está saturado 

com glicogênio (cerca de 5 % da massa hepática), qualquer glicose adicional captada pelos 

hepatócitos é desviada para vias que conduzem à síntese de ácidos graxos, o qual será esterificado 

à TG para ser exportado ao tecido adiposo como lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL ) (82).  

A insulina inibe a lipólise no tecido adiposo pela inibição do hormônio lípase sensível (HSL), a 

enzima reguladora da liberação de AGL do tecido adiposo (82). Portanto, a insulina tem um efeito  

poupador de gordura, orientando a maioria das células para, preferencialmente, oxidar carboidratos 

ao inves de ácidos graxos para gerar energia. A insulina também regula a homeostase da glicose em 

muitos locais, reduzindo a produção hepática de glicose (via diminuição da gliconeogênese e 
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glicogenólise) e aumentando a taxa de captação de glicose, principalmente em músculo esquelético 

e tecido adiposo (83). 

A RI está fortemente associada à DHGNA (84) e refere-se à diminuição da ação da insulina 

endógena em seus tecidos-alvos, particularmente músculos e tecido adiposo. Com o 

desenvolvimento da RI, ocorre produção de concentrações de insulina acima do normal, de forma 

compensatória, mas com o decorrer do tempo e não controle da doença, o indivíduo passa a 

apresentar deficiência na secreção de insulina, devido à falência das células β, o que culmina na sua 

incapacidade de manter concentrações glicêmicas normais, no período pós-prandial (85). 

 A insulina tem efeitos anabólicos, predominantemente, sobre o metabolismo de gordura e 

glicose, por promover a captação de glicose, glicólise e síntese de glicogênio no músculo 

esquelético, síntese e estoque de TG (através da inibição da lipase lipoproteica (LLP)), no tecido 

adiposo e por inibir a  glicogenólise e gliconeogênese, no fígado e liberar glicose do mesmo (86). 

ARI, no entanto, diminui a captação de glicose e utilização no músculo. No tecido adiposo, a lipólise 

não é adequadamente suprimida pela insulina, com subsequente liberação de glicerol e ácidos 

graxos não esterificados (NEFA) para a circulação.  O aumento da captação desses pelo hepatócito 

promove uma sobrecarga na β – oxidação mitocondrial, acumulando ácidos graxos nos hepatócitos e 

aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e radicais livres, o que desencadeia 

lesão celular e ativação dos mecanismos de fibrose. A  RI também bloqueia a exportação de TG do 

hepatócito por degradar e impedir a produção de VLDL.  No fígado, ela é responsável pelo excesso 

de produção de glicose apesar da hiperinsulinemia de jejum (85, 87-90). 

 

1.1.5. Patogênese da DHGNA 

 

A patogênese da DHGNA ainda não está totalmente esclarecida, mas poderia se dizer que há 

um desequilíbrio entre fígado e tecido adiposo visceral (TAV). Não se sabe, também, a razão pela 

qual alguns indivíduos desenvolvem somente esteatose, enquanto outros evoluem para EHNA, 

fibrose e cirrose. Os diferentes cursos clínicos dos indivíduos são influenciados por fatores de risco 

tais como, idade avançada, IMC e presença de DMT2, além da predisposição genética influenciando 

na forma da distribuição de gordura ou nos sistemas oxidativos (91-93).  

A teoria inicial, proposta por Day e James, em 1998, apresenta a resistência insulínica como 

condição inicial para o acúmulo de gordura hepática, especificamente ácidos graxos livres (AGL) e 

TG, determinando a esteatose, o que torna o fígado vulnerável à lesão secundária  aos agravos 

provocados pelas citocinas/adipocinas inflamatórias, disfunção mitocondrial e estresse oxidativo, que 

levam à inflamação e/ou fibrose (94, 95). 

Acredita-se que indivíduos obesos e resistentes à insulina apresentam  aumento do influxo de 

AGL para o fígado que, através da β-oxidação ou esterificação com glicerol,  formarão TG, levando 

ao acúmulo de gordura hepática (96). Porém, apesar dessa correlação entre ácidos graxos e RI, 
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paira a dúvida se a RI causa o excessivo acúmulo de TG no fígado ou se o aumento de TG, por si ou 

por intermediários metabólicos, desempenha um papel causal no desenvolvimento da RI hepática ou 

sistêmica.  

Estudos recentes têm favorecido o conceito de que o acúmulo de lípides intrahepáticos 

precede o estado de RI, enquanto outros têm mostrado que os TG hepáticos não são tóxicos e 

podem, de fato, proteger os hepatócitos da lipotoxicidade pelo tamponamento do acúmulo  de AGL 

(97, 98), sugerindo que a esteatose hepática não está necessariamente associada à RI (99, 100). 

Os AGL podem causar danos ao hepatócito por vários mecanismos. Eles são substratos para 

as enzimas microssomais (p.ex.CYP4502E1) gerando ERRO (101, 102), uma vez  oxidados podem 

catalisar reações de peroxidação lipídicas que são diretamente citotóxicas (103, 104) e como 

funcionam como ligantes endógenos para receptores de hormônios nucleares, tais como receptor 

ativado de proliferador peroxissomal e fator nuclear hepatocítico - 4ᾳ, seu acúmulo pode afetar 

alterações globais na expressão de gene hepático (105). 

 Em relação às vias que levam à estetose hepática, sob condições não patológicas, as 

principais fontes que contribuem para o fígado gorduroso incluem gorduras periféricas, estocadas no 

tecido adiposo branco, que flui para o fígado pelo caminho do pool de ácidos graxos não 

esterificados (NEFA), ácidos graxos da dieta (principalmente através da captação dos quilomícrons 

(QM) remanescentes derivado do intestino) e ácidos graxos recém-fabricados dentro do fígado 

através do lipogênese de novo (LDN) (106).  

Depois da esterificação (conversão de ácidos graxos em TG), os TG podem ser estocados 

como partículas de lipídios dentro de hepatócitos ou secretadas no sangue como VLDL, mas elas  

podem ser hidrolizadas e os ácidos graxos canalizados para a via de β oxidação. Portanto, excessivo 

acúmulo de ácido graxo pode ocorrer como resultado do aumento de liberação de gordura, aumento 

da síntese de gordura, redução da oxidação de gordura e/ou redução da exportação de gordura na 

forma de VLDL (Figura 2) (83, 106).  

Estudos em humanos e roedores demonstram que os mecanismos que levam ao acúmulo de 

TG hepáticos são, principalmente, ligados à liberação aumentada de NEFA do tecido adiposo 

periférico expandido para o fígado e síntese de lipídio de novo  aumentada, através da via lipogênica, 

no próprio fígado, enquanto que a disposição de lipídio via β-oxidação e exportação via VLDL são 

somente moderadamente afetados. Existe forte evidência demonstrando que em indivíduos com 

DHGNA, resistentes à insulina, esta não suprime a lipólise tissular na mesma medida que o faz em 

indivíduos saudáveis, ocorrendo o aumento do e fluxo de AGL do tecido adiposo (13, 83, 106). 
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Figura 2: Vias metabólicas levando à esteatose hepática. Reproduzido de Postic and Girard (83)  
AG – ácido graxo, TG – triglicerídeo, VLDL – lipoproteína de muito baixa densidade, LHS – lípase hormônio 
sensível. 
 

Na DHGNA, 60% do conteúdo de TG hepáticos são provenientes do influxo do tecido 

adiposo, 26% pelo LDN e 15 % da dieta (107).  Ao contrário, num indivíduo normal o estímulo do 

LDN contribui com menos de 5 % da formação dos TG hepáticos (108). Nos indivíduos saudáveis, 

concentrações elevadas de lipídios no fígado aumentam a produção e secreção de VLDL, porém nos 

indivíduos com DHGNA/EHNA, esse aumento na exportação de gordura via VLDL pode estar 

prejudicado ou ser insuficiente para prevenir o acúmulo de gordura hepática (109). 

A obesidade e erros alimentares, especialmente dieta rica em carboidratos e lipídios, levam 

ao aumento crônico da glicemia, insulinemia e dos níveis séricos de AGL. Essas alterações isoladas 

ou associadas contribuem para a resistência à glicose, insulino-mediada, em tecido adiposo e 

músculo esquelético e também para a resistência à hidrólise do TG, insulino-mediada, no tecido 

adiposo (110). Como a entrada de glicose no fígado não depende de insulina, níveis séricos 

aumentados de glicose, favorecem a sua captação pelo fígado (111) 

O aumento da RI pode estar relacionado com uma série de anormalidades relacionadas à 

patogênese da DHGNA, tais como TNF-α, fator nuclear kappa β (NF-κβ), ceramida,  jun N-terminal 

kinase 1 (JNK1), supressores da sinalização de citocinas e citocromo P450 2E1 (CYP4502E1), que 

interferem na cascata de sinalização da insulina (112, 113). 

 A progressão da DHGNA está  associada à presença de inflamação no tecido hepático, ou 

seja, a presença da EHNA desencadeada pela ativação das vias NF-kβ, causada pelo aumento de 

AGL no tecido hepático.  O aumento da atividade do NF-Kβ está associado ao aumento da 
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expressão das citocinas inflamatórias, como TNF-α, IL-6, interleucina 1-beta (IL-1β) e  com as  

células de Kupffer  e, como já mencionado, na EHNA os níveis de TNF-α estão aumentados (114), 

correlacionando com a gravidade histológica (115), além de  antagonizar a ação da insulina (116). 

No tecido adiposo, especializado no estoque de TG, a sobrecarga de lipídios resulta na 

incompetência metabólica e posterior infiltração macrofágica (87). Em hepatócitos, a sobrecarga de 

lipídios está associada à falência de organelas, disfunção mitocondrial, do reticulo endoplasmático  e 

estresse de outras organelas, sendo importante fator  na RI (117, 118).  

ERO e espécies reativas de nitrogênio (ERN) são geradas em hepatócitos normais e são 

fundamentais para os processos fisiológicos normais, como a respiração oxidativa, crescimento, 

regeneração, apoptose e defesa microsomal. Quando os níveis de produtos derivados da oxidação 

excedem a capacidade dos sistemas antioxidantes normais, ocorre o estresse oxidativo (119). Os 

papéis do estresse oxidativo e da disfunção mitocondrial são bem documentados na patogênese da 

EHNA (120-122). A β-oxidação no fígado normal ocorre no interior das mitocôndrias, mas na DHGNA 

(65), com sobrecarga hepática de AGL, pode ocorrer a inibição desse processo, dando origem às 

ERO (13),  indução do estresse oxidativo, ativação de vias inflamatórias   e danos mitocondrias 

(123). Com a inibição da β-oxidação mitocondrial, são ativados mecanismos alternativos como a β-

oxidação peroxissomal e ω-oxidação com quantidades adicionais de ERO (124).  

Outros mecanismos implicados na patogênese da EHNA incluem o estresse do retículo 

endoplasmático (ERE) e endotoxinemia derivada do intestino. O primeiro pode ser causado por 

hiperinsulinemia e hiperlipidemia e pode resultar na ativação de vias levando à RI, inflamação, 

apoptose e disfunção mitocondrial (95, 125). O supercrescimento bacteriano e endotoxinemia, 

estudados em modelo animal, mostraram contribuição napatogênese da DHGNA,  pela produção de 

etanol (126) e liberação de lipopolissacárides bacterianos, ambos dos quais, podem ativar a 

produção de TNF-ᾳ nas células de Kupffer e induzir a inflamação hepática e consequente 

hiperglicemia e hiperinsulinemia (127, 128). 

 

1.1.5.1. Fibrose hepática 

 

A fibrose hepática  é  um processo secundário a uma resposta de cicatrização de uma lesão 

crônica do fígado, independente da etiologia, sendo que as regiões danificadas são encapsuladas 

por matriz extracelular (MEC) (129). Se o estímulo de lesão é crônico, o grau de fibrose piora levando 

à cirrose e eventualmente à falência hepática e morte (130).  

No fígado normal, há um equilíbrio entre a deposição de  MEC, que é altamente regulada 

pelas metaloproteinases (MP) e seus inibidores específicos (TIMPS) (131). Fibrose está associada 

com maiores alterações  quantitativas e qualitativas na MEC. Essas alterações são principalmente 

devidas ao aumento na expressão dos TIMPS-1 e aumento na expressão de vários componentes da 

MEC, os quais incluem colágenos fibrilares I e III, colágeno IV, fibronectina, elastina e laminina (132, 
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133). As células estreladas hepáticas (CEH)  residem dentro do espaço de Disse e são responsáveis 

pela maioria da deposição de MEC em fígados fibróticos e normais. 

O papel primário das CEH é o estoque e homeostase da vitamina A (134, 135). Em vigência 

de lesão crônica, as CEH transdiferenciam em célula miofibroblástica contrátil, exibindo propriedades 

contráteis, proliferativa, inflamatória e fibrogênica,  em resposta a fatores proliferativos e fibrogênicos 

solúveis liberados principalmente pelas células de Kupffer (IGF-1, TNFα, EGF). Transdiferenciadas, 

as CEH expressam vários marcadores, incluindo actina músculo liso ᾳ, proteínas neuroendócrinas e 

receptores para uma série de neurotransmissores (131, 133, 136), e ativadas, liberam fator de 

crescimento transformador β (TGF-β)1  e fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) – BB, 

garantindo assim uma alteração fenotípica autosustentada (137, 138).  

Na maioria das condições de lesão hepática, diante de um processo de lesão crônica, como 

na EHNA ou hepatites virais, o mecanismo de reparação através da replicação de hepatócitos 

maduros (139), não consegue vencer a necessidade de proliferação e nessas condições, outras vias 

de regeneração hepática, como as células progenitoras hepáticas  ou células ovais, são recrutadas. 

Essas células do canal de Hering, no processo de  proliferação, formam um complexo de pequenos 

dúctulos e colangiócitos, conhecidos como reação ductular (140, 141). A ativação dessas vias de 

regeneração hepática, com consequente reação ductular se relaciona fortemente com o grau de 

fibrose periportal (142) e os possíveis mecanismos incluem a secreção de citocinas pró fibróticas 

(TGF-β, IL6, IL8 e proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP1) pela reação ductular, além da 

transdiferenciação de colangiócitos para miofibroblastos (42, 143). 

Apesar da esteatose hepática ser comum em indivíduos obesos,  com SM e com RI, nem 

todos progredirão para EHNA, fibrose e cirrose, sugerindo uma combinação de fatores ambientais e 

genéticos.  Já foram identificados polimorfismos em genes relacionados ao metabolismo lipídico, RI,  

estresse oxidativo, citocinas/adipocinas e fibrogênese, todos podendo aumentar a susceptibilidade 

da evolução para a EHNA (144).  
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1.1.6. Diagnóstico  

 

1.1.6.1. Apresentação Clínica 

 

A DHGNA comumente se apresenta de forma assintomática e seu diagnóstico é, geralmente, 

acidental, pelo encontro de aumento dos níveis de aminotransferases (14) ou de esteatose hepática 

em exames de imagem, como a ultrassonografia (US) (145). A história clínica deve abordar a dieta, 

atividade física, ganho excessivo de peso e presença de fatores de risco, destacando-se a obesidade 

e a SM de forma que, ao exame físico, se faz mister incluir aferição da pressão arterial, peso, IMC e 

circunferência abdominal (CA) (146). 

 

1.1.6.2. Exames Laboratoriais 

 

Nenhum teste laboratorial, isoladamente, faz diagnóstico de DHGNA, mas são úteis para 

examinar fatores de RI e SM, avaliar lesão hepática e excluir outras causas de doença hepática, 

como hepatites virais, autoimune, hemocromatose hereditária (HH) e outras (146, 147).  Os níveis 

das enzimas hepáticas têm baixa sensibilidade/especificidade e não predizem desfechos clínicos 

(148, 149). Embora níveis elevados de aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase 

(ALT) ocorram mais comumente em indivíduos com EHNA comparado com os que apresentam 

esteatose hepática, nem todo paciente com EHNA apresenta níveis elevados de AST e/ou ALT (3). A 

hipertrigliceridemia tem maior importância como fator de risco no desenvolvimento de DHGNA do 

que a hipercolesterolemia (48). 

 

1.1.6.3. Exames de Imagem 

 

A US convencional, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) são 

confiáveis para a detecção não invasiva  de esteatose hepática de moderada a grave. No ultrassom, 

a gordura hepática causa aumento da ecogenicidade, comparado com menor ecogenicidade do baço 

e córtex renal.  Na TC, a gordura hepática é hipodensa e parece mais escura que o baço. Esses 

estudos de imagem têm uma boa acurácia na detecção de cirrose com HP, porém são menos 

confiáveis para o diagnóstico de EHNA e para a detecção e graduação da inflamação e fibrose 

associadas (150), além da subjetividade examinador dependente. 

Novas tecnologias de imagem trazem vantagens em relação aos exames de imagem acima 

citados, tais como  a elastografia hepática transitória (FibroScan®)  e a espectroscopia de prótons 

por RM, modalidades promissoras com boa correlação com o estágio de  fibrose hepática e grau de 

esteatose (151-154).  
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1.1.6.4. Histologia hepática 

 

A biópsia hepática permanece o único método confiável para o diagnóstico da DHGNA e 

apesar de ser  procedimento caro, invasivo, associado  a  complicações (155-157) e propenso a erro 

de amostragem, é o único capaz de  determinar o grau de  esteatose, de inflamação e de fibrose.  

Achados histológicos na EHNA incluem hepatócitos balonizados, corpúsculos hialinos de 

Mallory e infiltrados inflamatórios linfocíticos e neutrofílicos em áreas perivenulares. Além disso, 

necrose de hepatócitos, apoptose e fibrose podem estar presentes e podem ser graduadas e 

estagiadas (146, 147, 158-160).   

 

1.1.6.4.1. Classificação histológica  
 
 

DHGNA simples – a principal característica histológica da DHGNA é a esteatose, sendo que a  

presença de mais de 5% de hepatócitos esteatóticos é o critério mínimo para o seu diagnóstico 

histológico. A esteatose geralmente é macrovesicular, mas também pode ser mista (macro e 

microvesicular)  e, além desta, podem ser vistos focos de inflamação lobular, inflamação portal leve e 

lipogranulomas. A extensão da esteatose é geralmente relatada de maneira semi-quantitativa, 

dividindo o parênquima hepático em terços: leve (5%-33%), moderada (33%-66%) e intensa (>66%) 

(161).   

EHNA – a maioria dos patologistas concorda que o critério mínimo para o diagnóstico 

histológico de EHNA inclui esteatose associada à lesão hepatocelular (geralmente  balonização) e 

inflamação usualmente lobular (tipicamente localizada na zona 3). Geralmente a inflamação lobular é 

leve e consiste de um infiltrado misto de células inflamatórias, com linfócitos, alguns eosinófilos e, 

ocasionalmente, poucos neutrófilos.  A inflamação portal pode se apresentar de forma leve e não 

mais significativa que a lobular, porém se isso ocorrer, acompanhado de atividade de interface, 

levanta a suspeita de outras formas de hepatite, como de caráter autoimune ou induzida por drogas. 

A presença de fibrose não é obrigatória para seu diagnóstico, mas quando presente costuma 

ser perissinusoidal e iniciando na zona 3.  Corpúsculos acidófilos, outra forma de lesão hepatocelular 

e característicos de apoptose, são comuns na EHNA. Fibrose portal sem fibrose perissinusoidal tem 

sido relatada em alguns casos de EHNA relacionada à obesidade mórbida. No estágio de cirrose, a 

fibrose perissinusoidal e outras características de doença “ativa” podem estar ou não evidentes, por 

isso algumas vezes ela pode ser rotulada de criptogênica. Outras alterações histológicas que 

podem ser vistas na  EHNA incluem corpúsculos de Mallory-Denk (não requisito, mas a presença 

fortalece o diagnóstico), megamitocôndrias, glicogênio nuclear e siderose (10, 161, 162). 

 

 

  



13 

 

 

 

1.1.6.4.2. Estadiamento e graduação histológica da  DHGNA 

 

O primeiro sistema para estadiar a fibrose e graduar a atividade necroinflamatória na 

EHNA surgiu com Brunt e cols., 1999 (163). Entre as classificações histológicas publicadas 

posteriormente, a mais amplamente utilizada atualmente é a publicada em 2005 por Kleiner e 

cols (164). Este sistema é validado,  aplicável a todo espectro histológico da DHGNA, pode ser 

utilizado em adultos e crianças e gera um escore numérico para graduar a atividade da DHGNA, 

o escore de atividade da DHGNA (NAS). O NAS resulta da soma dos escores individuais para 

esteatose (0,1,2,3), inflamação lobular (0,1,2,3) e balonização hepatocelular (0,1,2) e varia de 0 

a 8. Ainda neste sistema, o escore para fibrose é baseado no método proposto por Brunt et al 

em 1999 (163), com a diferença de que o estágio 1 é agora subdividido em três sub-grupos, para 

diferenciar entre fibrose perisinusoidal leve na zona 3 (1a), fibrose perisinusoidal densa ou 

moderada na zona 3 (1b) e apenas fibrose portal (1c) (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Critérios de Kleiner para classificação da DHGNA/EHNA (NASH Clinical Research 

Network Scoring System) (164). 

Grau de esteatose (E) Inflamação lobular (L)(focos) Balonização hepatocitária (B)  
0: < 5%  

1: 5-33%  

2: 33-66%  

3: > 66% 

0: nenhuma  

1: < 2  

2: 2-4  

3: > 4 

0: nenhuma  

1: poucas células  

2: muitas células 

Escore de fibrose   
Nenhuma        
Leve, perisinusoidal zona 3 
Moderada, perisinusoidal zona 3 
Só portal/periportal         
Perisinusoidal zona 3 e portal/periportal     
Fibrose em ponte     
Cirrose      

0 
1a 
1b 
1c 
2 
3 
4 

 

Outros achados                  
Corpúsculos hialinos de Mallory Ausente a mínima   

Frequente     

0 

1 

Glicogenação nuclear                             Ausente a mínima   

Frequente     

0 

1 

Escore de atividade (NAS): E+L+B (0-8). Os valores de NAS ≥ 5 correlacionam-se com o diagnóstico de EHNA; 

escore ˂ 3 não EHNA; valores de 3 e 4 podem ser alocados nas categorias ausência, presença ou provável 

EHNA. 

 
 A biópsia hepática representa o padrão ouro, mas outros métodos como ultrassonografia 

(US), tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e exames laboratoriais de 

rotina, embora com limitações, tem sido rotineiramente utilizados para mostrar a progressão da 

DHGNA/EHNA (165, 166). 
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1.2. Metabolismo do ferro 

 

Embora o teor total de ferro corporal de um homem de porte médio, adulto, seja em torno de 

4g, apenas 0,5 a 2mg entram e saem do corpo diariamente. O equilíbrio do ferro é mantido pela 

regulação da absorção de ferro a partir do intestino, porque não existe uma via de excreção de ferro. 

Em vez disso, o ferro é eliminado por pequenas perdas através do sangue menstrual e descamação 

de células epiteliais da pele, mucosa gastrointestinal, biliar e urinária. A absorção do ferro é 

modulada de acordo com o nível de ferro corporal e pela quantidade de ferro necessária para a 

eritropoiese. A deficiência de ferro e necessidade de eritropoiese acelerada podem contribuir para 

aumentar a absorção de ferro em várias vezes (167).  

Embora o ferro seja essencial para os processos bioquímicos no corpo humano, incluindo  a 

síntese de hemoglobina e a proliferação celular, seu excesso ou o ferro não ligado à tranferrina pode 

ser tóxico como catalisador para reações que geram radicais livres, nocivos às membranas celulares, 

proteínas e DNA. Como o organismo não dispõe de  mecanismo para excreção deste metal, deve 

haver um equilíbrio altamente regulado para evitar danos citotóxicos. O fígado é o principal órgão de 

armazenamento do ferro e produz transferrina e hepcidina, que regulam seu metabolismo. A 

homeostase do ferro é finalmente controlada em nível de absorção no duodeno. A descoberta da 

hepcidina e do gene da hemocromatose (HFE) tem nos esclarecido muito a respeito do metabolismo 

e sobrecarga do ferro (168). 

A homeostase celular do ferro é conseguida pela expressão regulada e coordenada do 

receptor de TF e FT, que medeiam sua captação e  armazenamento, respectivamente. O mecanismo 

é pós-transcricional e envolve duas proteínas citoplasmáticas reguladoras de ferro, proteínas 

reguladoras do ferro 1 e 2 (IRP1 IRP2) (169, 170).   

Quando o aporte de ferro no interior das células está aumentado, o metal é utilizado ou 

armazenado e sua incorporação deve ser diminuída e, por isso, as proteínas reguladoras do ferro 

(IRP) se dissociam dos elementos responsivos do ferro (IRE) e como consequência, o RNAm do 

receptor de transferrina (TFR) é degradado e a síntese de FT  aumenta. Isso acontece porque a 

IRP1 é convertida da sua forma ativa ligada ao RNA para aconitase citoplasmática,  uma enzima que  

possui um cluster (4Fe – 4S), e isso inibe sua atividade de ligação ao IRE (169-171) .  

 Dessa forma, quando incorpora um átomo de ferro ao cluster (4Fe-4S), adota uma 

conformação na qual é incapaz de interatuar com o RNAm. A IRP 2 possui 62% de homologia com a 

IRP1 mas, diferente dela, não possui o cluster (4Fe-4S) e não possui atividade aconitase, mas altos 

níveis de ferro induzem sua degradação proteossomal. Transportador de metal divalente tipo 1 

(DMT1) e ferroportina (FPN) ambos contém 52 IRE e há dados razoáveis mostrando que o ferro 

induz a síntese de FPN nos macrófagos (169-172).  Este equilíbrio é necessário para evitar a 

sobrecarga de ferro e suas conseqüências. 
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Quando há diminuição nos níveis de ferro do organismo, o objetivo das células é incrementar 

a captação do ferro e diminuir sua utilização e armazenamento e, dessa forma, as IRE se ligam às 

IRP gerando diminuição nos níveis de ferritina e aumento nos níveis do receptor de transferrina 

(TFR) e DMT1. Isso ocorre porque no RNAm da ferritina, a IRE se localiza na porção 5’ não traduzida 

(5’UTR) e a formação do complexo IRP/IRE na região 5’UTR inibe as etapas iniciais da tradução. No 

RNAm do receptor de transferrina, as IRE se localizam na porção 3’URT e após a formação do 

complexo IRE/IRP, nessa região, ocorre estabilização do RNAm favorecendo a tradução  (173-175).  

Existem quatro tipos celulares que participam no metabolismo do ferro: 1) Enterócitos 

duodenais, que absorvem o ferro da dieta; 2) Precursores eritróides, que captam o ferro pelo ciclo da 

TF; 3) Macrófagos reticuloendoteliais, que transportam ferro reciclado e; 4) Hepatócitos, que captam 

o ferro através de, pelo menos, duas vias distintas. Têm um ciclo de TF funcional e um sistema de 

transporte para captar o ferro não-ligado à TF. Vários estudos indicam sistemas de transporte de 

ferro independente da TF, como o ZIP14, que são responsáveis pela captação do ferro na ausência 

de TF ou sob condições em que a TF está saturada.  Isso foi observado no coração e fígado, no 

entanto os reticulócitos não são capazes de captar o ferro se o mesmo não estiver acoplado à TF. 

Em hepatócitoso ferro é armazenado na ferritina e, quando há necessidade do mesmo em outras 

partes do corpo, ele pode ser liberado  para a TF. O mecanismo de exportação dos hepatócitos não 

é conhecido, mas pode envolver FPN 1. CP parece ajudar na exportação de ferro a partir de 

hepatócitos (Figura 3) (176-178). 

 

Figura 3: Esquema do metabolismo do ferro no hepatócito.(DMT1 - Transportador de metal divalente 

tipo 1,  TFR - receptor de transferrina,TF – transferrina,  H+ - íon hidrogênio, Fe - ferro). Reproduzido 

de Andrews (176). 
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1.3. Papel do ferro na patogênese da DHGNA 

 

 A sobrecarga de ferro hepática e sua correlação com doença hepática crônica tem sido tema 

abordado em muitos estudos (179, 180). Embora o aumento da prevalência de mutações do gene 

HFE  tenha sido descrito em pacientes com DHGNA, estudos subsequentes não conseguiram 

confirmar associação de sobrecarga hepática de ferro,  mutações HFE e a gravidade dos danos 

hepáticos (181, 182).  

 Mesmo leve acúmulo de ferro pode agravar a resistência à insulina,  diabetes, aterosclerose, 

neoplasia colônica e DHGNA (179, 183-185). Além disso, a terapia de depleção de ferro, como 

aflebotomia, melhora as complicações metabólicas e das enzimas hepática sem pacientes com 

DHGNA (186).  

 Como a maioria dos alimentos contém glicose e ferro, a alimentação excessiva pode 

aumentar os riscos de hiperglicemia e sobrecarga de ferro. Como o ferro acumulado é difícil ser 

removido, os homens tem maior risco de acúmulo de ferro do que as mulheres, pois essas perdem 

sangue pela menstruação. Isso pode explicar a diferença de gênero nas doenças cardiovasculares, 

embora não foi confirmado se o ferro tem o mesmo efeito nas doenças hepáticas crônicas (187). A 

deposição aumentada de ferro no interior do fígado foi proposta como mecanismo de lesão na 

patogênese da DHGNA, interferindo na progressão, como catalisador na  produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO). Além disso, pode catalisar o estresse oxidativo atuando sinergicamente 

com promotores da peroxidação lipídica, inflamação e fibrogênese.  

 A resistência à insulina tem sido implicada na desordem simultânea de ferro e de glicose e/ou 

o metabolismo dos lipídios associada à hiperferritinemia, identificando indivíduos com risco de EHNA 

(188) e a sobrecarga de ferro no fígado pode estar associada com o desenvolvimento de carcinoma 

hepatocelular (CHC) em indivíduos com cirrose relacionada com a EHNA (189-191) (Figura 4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Potencial efeito do ferro na patogênese da DHGNA. (EHNA – esteato hepatite não alcoólica, NFkβ - 

Nuclear Factor (Fator nuclear) Kappa beta, ERO – espécies reativas de oxigênio). Reproduzido de Nelson et al 

(190).  
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Níveis elevados de FT foram associados à obesidade central (192), HAS (193)  e dislipidemia 

(194). Estoques aumentados de ferro no fígado foram associados ao sobrepeso e às alterações no 

metabolismo de lipídeos e glicose, anormalidades essas características da SM (195). 

Hiperferritinemia, secundária à sobrecarga de ferro, está associada à SM e DMT2 em populações de 

diversas etnias. Entretanto, o quanto a ferritina reflete, verdadeiramente, os estoques de ferro, 

(lembrando que esse aumento pode ser visto também na inflamação e estresse oxidativo), e se a 

sobrecarga de ferro é reflexo da RI, ainda é uma questão não esclarecida (179). 

A síndrome da sobrecarga de ferro dismetabólica (SSFD) ou síndrome de RI por excesso de 

ferro hepático caracteriza-se  pela sobrecarga hepática de ferro envolvendo tanto hepatócitos quanto 

macrófagos (196), ausência de inflamação, saturação de transferrina normal e associações com 

alterações da SM  (197, 198).  Ela representa a condição mais frequente de sobrecarga de ferro, 

uma vez que como a apresentação clínica quase que se sobrepõe àquela da hiperferritinemia 

associada à alterações metabólicas, ela é observada em 15% dos indivíduos com SM (199), e está 

associada em pelo menos metade dos casos com EHNA (200). A metformina foi capaz de reduzir a 

ferritina em paralelo com um aumento na sensibilidade à insulina, sugerindo que a hiperinsulinemia e 

a RI desempenham um papel no aumento  dos estoques de ferro nesses indivíduos (179, 201).  A 

SSFD facilita: a evolução para diabetes tipo 2, por alterar a função das células beta,  a progressão da 

doença cardiovascular, com recrutamento e  ativação de macrófagos em lesões arteriais,  a história 

natural da doença hepática através da indução de estresse oxidativo em hepatócitos, a ativação de 

células estreladas hepáticas e transformação maligna pela promoção do crescimento celular e de 

danos ao DNA (179). 

A hiperferritinemia metabólica associada com DHGNA e SM e a SSFD dividem a maioria das 

alterações clínicas. Na verdade, elas podem ser consideradas  como duas faces de um mesmo 

problema de saúde. Em particular, ambas são caracterizadas por: a) presença de alterações 

metabólicas típicas da SM; b) presença de gordura hepática; c) hiperferritinemia com saturação de 

transferrina normal ou levemente elevada refletindo a regulação positiva da hepcidina em resposta à 

sobrecarga de ferro (202, 203); d) na SSFD, leve aumento hepático e dos estoques corporais de 

ferro tem sido demonstrado em indivíduos com DHGNA, associado a níveis aumentados de ferritina, 

comparado àqueles sem hiperferritinemia e a quantidade corporal de ferro tem sido associada com 

ferritina sérica (202, 204). 

O acúmulo de ferro na SSFD envolve alteração na regulação das moléculas envolvidas na 

exportação do ferro celular, tais como ceruloplasmina (Cp) e ferroportina 1 (FPN), induzida pela 

inflamação. Na DHGNA, a expressão hepática da FPN e da hemojuvelina (HJV) está diminuída, 

enquanto que a da hepcidina, nesses  indivíduos com sobrecarga de ferro, está aumentada (205, 

206), confirmando que a alteração na exportação de ferro devido à baixa expressão da FPN  e 

ineficaz detecção do ferro hepático devido a baixa expressão da HJV, são responsáveis pelo 

acúmulo de ferro na DHGNA. Aumento na expressão da hepcidina, em indivíduos com DHGNA que 
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apresentam sobrecarga de ferro, resulta em expressão duodenal de FPN diminuída, perpetuando a 

retenção de ferro hepático (205, 206).  

Embora haja pouca dúvida de que diferentes doenças hepáticas crônicas, incluindo EHNA, 

possam ser acompanhadas de algum grau de sobrecarga  de ferro hepático, a questão é o quanto de 

ferro aumentado é clinicamente significativo. O teor normal de ferro hepático, conforme avaliado por 

métodos químicos, é geralmente inferior a 35 µmol/g de peso seco. Historicamente, a concentração de 

ferro hepático (CFH) acima 200-250 µmol/g de peso seco tem sido associada com fibrose hepática e 

cirrose em HH e talassemia (207, 208). No entanto, a real carga de ferro hepática, na EHNA (e outros 

pacientes com doença hepática crônica), é muito inferior a esse limiar. Porém, mesmo leve excesso 

de ferro hepático associa-se a risco de toxicidade. Ele atua  como fator de comorbidade (juntamente 

com a gordura,  vírus da hepatite ou  álcool), sendo combustível do estresse oxidativo para a 

toxicidade celular ou sinalizador de vias envolvidas na fibrogênese e  carcinogênese (209). 

Em doenças hepáticas crônicas, são encontrados depósitos de ferro tanto em hepatócitos,  

células sinusoidal/Kupffer ou em ambos. O excesso de ferro nos hepatócitos leva ao estresse 

oxidativo, toxicidade celular e genotoxicidade (Figura 5A). Ferro hepatocitíco geralmente reflete um 

maior influxo de ferro como consequência do excesso de ferro circulatório. A causa reconhecida para 

aumento do influxo de ferro é a deficiência de hepcidina devido à fatores genéticos (por exemplo:  

mutação C282Y HFE) ou adquiridos (por exemplo, álcool, hepatite viral C (HVC), etc.) (210). 

 Por outro lado, o acúmulo de ferro em células de Kupffer (historicamente atribuída à fagocitose 

dos hepatócitos necróticos)pode ter outro significado, mas efeitos similares (Figura 5B). Células de 

Kupffer, naturalmente, dedicadas à eritrofagocitose, provavelmente estão melhor equipadas do que os 

hepatócitos para lidar com o excesso de ferro e mais confortável com movimentos intracelulares de 

radicais livres (os quais são normalmente utilizados pelos macrófagos para matar  patógenos). Mesmo 

assim, seja qual for a causa, o ferro fagocitado pelas células de Kupffer (compartimento sinusoidal) 

ainda pode ter  a ver com a progressão da doença hepática subjacente e desenvolvimento de suas 

complicações. Depósitos de ferro em excesso nas células de Kupffer (compartimento sinusoidal) pode 

afetar a sua atividade inflamatória eimunomoduladora, biologia das citocinas,  defesa contra patógeno 

e infecção viral, imunovigilância do crescimento do tumor, ou resposta a drogas imunomoduladoras 

(Figura 5B) (211). 

Obviamente, esta consideração nos levanta a dúvida do que realmente importa  para a 

progressão da doença, se é a quantidade  de ferro que acumula no fígado ou se é  a localização dos 

depósitos de ferro. Um simples caminho para quantificar o excesso de ferro hepático e também obter 

informações sobre a distribuição de ferro é a histoquímica hepática. Existem também escalas visuais 

para a quantificação dos depósitos de ferro (212-214).  

Na HH, importante modelo de estudo de sobrecarga de ferro no fígado, a deposição de ferro é 

progressiva e se inicia na região periportal, propagando-se às zonas 2 e 3 do ácino de Rappaport. 

Inicialmente o ferro se localiza nos hepatócitos, mas conforme aumenta a quantidade de ferro 

depositado, observam-se depósitos em  células de Kupffer e células epiteliais de ductos biliares, além 
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de fibrose (214, 215). A deposição de ferro no fígado foi mais frequente em pacientes com EHNA 

associada ao CHC que em pacientes com EHNA sem CHC e no primeiro grupo essa sobrecarga foi 

predominantemente sinusoidal, ressaltando a estrita associação dessa localização dos depósitos de 

ferro e o desenvolvimento de CHC em EHNA (189). Embora alguns trabalhos façam referencia à 

sobrecarga de ferro sem mencionar a localização, o acúmulo de ferro sinusoidal pode ser considerado 

importante fator de risco na progressão de doenças crônicas do fígado e/ou desenvolvimento de CHC 

(216). 

A 

 

 

  

 

B 

 

 

 

 
 

Figura 5A e 5B: Efeitos conhecidos ou postulados do ferro nos hepatócitos ou nas células de Kupffer 

na progressão da doença crônica e desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (CHC).   

 

1.3.1. Acúmulo de ferro e RI 

 

Assim como na HH, na obesidade, o acúmulo de ferro nas células β altera a secreção da 

insulina (217), enquanto a restrição de ferro da dieta ou a quelação do mesmo protegem da diabetes 

(218). A sobrecarga de ferro induz a RI pela catalisação do estresse oxidativo (219) e ERO estão 

relacionadas com a patogênese da RI com base em dois tipos de evidencias indiretas: a) associação 

de marcadores do estresse oxidativo com obesidade e DMT2 (220) e b) evidencias de que fatores 

que aumentam as ERO, em adipócitos, induzem a RI (221). A inibição da superóxido dismutase 

mitocondrial (SOD2) pode ser mediadora do dano oxidativo dependente do ferro  e da disfunção 

metabólica (222, 223).  

 A ativação do fator nuclear kappa B (NFκB) nos macrófagos e células de Kupffer e 

consequente liberação de TNFᾳ, um dos principais participantes da RI, na SM e DHGNA (81, 224, 

225), por meio da sua capacidade de sub-regular a sinalização da insulina e diminuir os níveis de 

adiponectina, pode também estar relacionada com a patogênese da RI associada com SSFD (226-
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228). A sobrecarga de ferro da dieta  induzindo o aumento de ferro livre no hepatócito  leva à RI e 

estresse do RE. A resistência periférica à insulina resulta em aumento na entrada de ácidos graxos 

livres (AGLs) no fígado, hiperinsulinemia e   hiperglicemia,  resultando em acúmulo hepático de 

gordura. A presença do aumento da entrada de AGLs no fígado também resulta em estresse do 

retículo endoplasmático dos hepatócitos. O tecido adiposo secreta adipocitocinas, que têm 

participação direta na regulação do metabolismo dos adipócitos e em vários processos mediados 

pela insulina (229) (Figura  6). 

 
 

Figura 6: Acúmulo de ferro e resistência à insulina. AGL – ácido graxo livre; RE – retículo 

endoplasmático. Modificado de Dongiovanni et al., 2011 (179). 
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O ferro pode também induzir a fibrogênese diretamente, na medida em que ativa as células 

estreladas hepáticas  pela geração de ERO com ascorbato/FeSO4 e pela malonildialdeído. Além 

disso, a ativação das CHE, pelo colágeno tipo I e fator de crescimento transformador alfa (TGFᾳ), foi 

bloqueada por antioxidantes (230). 

Um receptor específico para a ferritina foi demonstrado nas células estreladas hepáticas 

ativadas e foi proposto que a ferritina atua como uma citocina com atividade pro-inflamatória 

regulando a fibrogênese, via CEH, na sinalização regulada por NFκB (231).  

O estudo de anormalidades no metabolismo do ferro contribuindo na patogênese e 

progressão da DHGNA torna-se importante e pode melhorar o diagnóstico e tratamento dessa 

entidade e, mais importante, dados obtidos de casuísticas locais, podem colaborar para novas 

abordagens favoráveis aos sistemas de saúde. 
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2. Objetivo 

 

2.1. Objetivo geral       

Avaliação da relação demarcadores  do metabolismo do ferro com a intensidade da EHNA. 

 

3. Casuística e Métodos:  

  

3.1. Indivíduos 

 

Foram analisados dados de pacientes atendidos no ambulatório de Gastroenterologia – 

Hepatologia do Hospital das Clínicas de Botucatu (UNESP) durante os anos de 2010 e 2011, bem 

como de indivíduos recrutados especificamente para o estudo durante o período de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2014, cujos atendimentos ocorreram em conformidade com o protocolo de DHGNA 

(anexo 1). 

 

3.1.1. Aspectos éticos 

  

 Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram convidados a participarem do 

estudo e os que concordaram, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 2). O 

estudo, em conformidade com as regulamentações éticas nacionais e a Declaração de Helsinque, foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu (Protocolo 

aprovado dia 3/10/2011) (anexo 3).  

 

3.1.2. Critérios de inclusão 

 

1. Idade de 21 a 80 anos 

2. Ambos os gêneros 

3. IMC compatíveis com  obesidade  (segundo as classes de IMC propostas pela Organização 

Mundial de Saúde) (232) 

4. Presença de esteato hepatite não alcoólica (EHNA) confirmado por biópsia hepática (critério 

de Kleiner) (164) 
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3.1.3. Critérios de exclusão 

 

1. História de ingestão de álcool maior que 30 g/dia para homens e/ou mulheres 

2. Sorologia positiva para hepatites B ou C 

3. Diagnóstico de hepatite autoimune segundo critérios do IGAIH (233) 

4. Presença do uso de drogas potencialmente hepatotóxicas com esteatose como lesão 

predominante (Software Hepatox versão 1.2.0/07-2-13, autor Pierre Chaillet e Michel 

Biour.Centre Regional de Pharmacovigilance Hopital Saint-Antoine, Paris) (anexo 4). 

5. Presença de Hepatopatias confirmadas, de outras causas não especificadas.  

 

3.2. Avaliação clínica e  do estado nutricional  

 

 Os indivíduos foram submetidos à avaliação clínica completa, com história, exame físico e 

avaliação do estado nutricional, incluindo medida da pressão arterial, peso, estatura, cálculo do IMC, 

com classificação segundo as classes de IMC propostas pela Organização Mundial de Saúde (232) 

(Quadro 2) e medida da circunferência abdominal, sendo atribuído normalidade para valores  ˂ 102 

para o gênero masculino e ˂ 88 para o gênero feminino, segundo Critérios do National Cholesterol 

Education Programme Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP III) para Síndrome Metabólica (234). A 

classificação de presença ou não de HAS consistia em pressão arterial (PA) ≥ 130 x 85  mmHg -  

duas aferições da PA em pelo menos 2 consultas) ou paciente que já estivesse  sob tratamento para 

essa condição (234) . 

 

Quadro 2: Classificação dos indivíduos segundo IMC. 

IMC Classificação 

25,0-29,9 kg/m² sobrepeso 

30,0-34,9 kg/m² obesidade grau I 

35,0-39,9 kg/m² obesidade grau II 

≥ 40,0 obesidade grau III 

 

3.3. Avaliação laboratorial 

 

O sangue venoso para dosagens dos exames laboratoriais (albumina, bilirrubina total, AST, 

ALT, AST/ALT, GGT, FA, colesterol total (CT), HDL-colesterol, LDL-colesterol, TG, gama globulina, 

IgG, glicemia de jejum, insulina basal e autoanticorpos (SMA,  anti-LKM1, ANA, AMA) foi colhido 

após uma noite de jejum e os valores de normalidade adotados constam no anexo 5. 
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3.3.1. Resistência Insulínica 

 

 O grau de resistência à insulina foi determinado pelo modelo de avaliação homeostática 

(HOMA) (235), utilizando a fórmula: 

���� − �� =
�	
��	�������� ����

�� � ������� (����
� )

22,5  

(mmol/L de glicose = mg/dL x 0,0556) 

 

3.3.2. Hemograma 

 

Para análise, utilizamos os seguintes dados de hemograma: Hb, VCM, CHCM, plaquetas, 

VPM, RDW. Para realização do mesmo foi utilizado o método eletrônico automatizado, da marca 

Horiba modelo PENTRA DX 120 SPS, calibrado regularmente com controle interno e externo.  

 

3.3.3. Sorologias para Hepatites 

 

 Os testes sorológicos para hepatite B e C foram realizados pelo método da 

quimioluminescência com emprego de reagentes da empresa Abbot. 

 

3.3.4. Marcadores do metabolismo do Ferro 

 

 Para a avaliação laboratorial do metabolismo do ferro utilizamos as dosagens séricas 

de transferrina, ferritina, ferro sérico e calculamos o valor do IST. A transferrina foi dosada pelo 

método de nefelometria no equipamento de automação modelo BNII da marca Siemens. Os níveis de 

ferritina foram dosados em equipamento de automação em imunologia pela metodologia de 

quimioluminescência modelo Access marca Abbott. O ferro sérico foi dosado em equipamento de 

automação em bioquímica pela metodologia de química seca no modelo Fusion marca Johnson & 

Johnson. O índice de saturação da transferrina (IST) foi calculado de acordo com a seguinte fórmula 

(236): 

�!" = #�$$�
é$��
"�&'  

 
Onde: TIBC = Transferrina sérica (mg/dl) x 1,25 
 
Portanto: 

�!" = #�$$�
é$��
"$�	
;�$$	� � 0,8 
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3.4. Biópsia hepática 

 

 Conforme protocolo de DHGNA do serviço de Gastroenterologia do HC FMB Unesp (anexo 

1), indivíduos cujos exames bioquímicos e/ou ultrassonográficos tivessem critérios para confirmação 

diagnóstica ou estadiamento de esteatose, foram submetidos à biópsia hepática.  

3.4.1. Obtenção das amostras de fígado 

Foram realizadas biópsias percutâneas de fígado, guiadas por ultrassom, com agulha 

aspirativa calibre 16 G. As biópsias mediram 2-3 cm de comprimento, foram fixadas em solução de 

formalina tamponada a 10% por 24 horas e processadas para obtenção de cortes histológicos. As 

lâminas foram coradas pela Hematoxilina-Eosina para análise histológica convencional, pelo 

tricrômico de Masson para avaliação do grau de fibrose e pelo método histoquímico do Perls (Azul da 

Prússia) para investigação da presença de hemossiderina nas biópsias hepáticas. 

3.4.2.  Análise histológica 

            A análise histológica foi feita por patologista experiente e revisada por um segundo 

patologista, sendo baseada nos critérios de Kleiner (Quadro 1) (164). A avaliação da intensidade da 

fibrose foi feita pela escala de 5 pontos proposta por Brunt et al. (163): (0) sem fibrose; (1) fibrose 

discreta perisinusoidal ou periportal; (2) fibrose perisinusoidal e portal/periportal, (3) septal ou ponte 

fibrosa e (4)  cirrose. O grau de esteatose foi avaliado em estágios 1, 2 e 3 com percentuais de 

gordura de cinco a 33% (grau 1), 33 a 66% (grau 2) e ≥ 66% (grau 3).  A investigação  da presença 

de depósitos de hemossiderina no parênquima hepático foi feita de forma semiquantitativa (163, 

164). 

O ítem referente à inflamação lobular, portal ou mista foi considerado como presente ou 

ausente (Quadro 3). 

           Os resultados da análise histopatológica do fígado são apresentados na Tabela 2. 
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Quadro 3: Critérios de avaliação histológica modificados de Kleiner et al, 2005 (164). 
 

Variável Classificação Pontuação 

Esteatose 
Leve(5-33%) 
Moderada(33-66%) 
Grave (˃ 66%) 

1 
2 
3 

Balonização  
Ausente                                                         
Poucas células com balonização                  
Muitas células/balonização proeminente      

0 
1 
2 

Estágio de Fibrose 
Ausente 
Leve  
Moderada/grave 

0 
1 
2 

Extravasamento da placa limitante Ausente 
Presente 

0 
1 

Inflamação lobular Ausente 
Presente  

0 
1 

Inflamação portal 
 

Ausente 
Presente 

0 
1 

Inflamação mista Ausente   
Presente 

0 
1 

Perls Ausente   
Presente 

0 
1 

 
  

3.5. Rastreamento de drogas hepatotóxicas 
 

O rastreamento do potencial hepatotóxico das drogas usadas pelos indivíduos no momento 

da avaliação  ou de  uso pregresso,  foi realizado através do sistema disponível na internet “Biourtox 

(Hepatox) Medquick7 – Drug Data and Pharmacovigilance de Michel Biour 

(http://www.biourtox.com/Mediquick7/index.cfm ) (anexo 4), sendo descartados os casos cuja 

esteatose pudesse ter relação com uso da droga.  

 

4. Análise estatística 

 

Foi realizada análise descritiva com cálculo de média e desvio padrão, mínimo, máximo e 

mediana, para as variáveis antropométricas, clinicas e laboratoriais. Para as variáveis categorizadas 

foram calculadas as frequências simples e relativa (em percentual). 

Variáveis dependentes: lesões histológicas elementares encontradas na ENHA, analisada de 

acordo com a classificação de Brunt e Kleiner (163, 164): esteatose hepática, fibrose, 

extravasamento da placa limitante, inflamação lobular, inflamação portal, balonizaçãoe a presença ou 

não de hemossiderina verificada pela avaliação qualitativa através da coloração de Perls. 

Variáveis independentes: sexo, idade, peso, estatura, índice de massa corpórea (IMC), grau 

de obesidade, circunferência abdominal (CA), diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), síndrome metabólica 

(SM), HAS, dislipidemia, albumina, bilirrubina total, AST, ALT, AST/ALT, GGT, FA, CT, HDL-

colesterol, LDL-colesterol, TG, gama globulina, IgG, glicemia de jejum, insulina basal, Homa-IR, 
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autoanticorpos (SMA,  anti-LKM1, ANA, AMA), Hb, VCM, CHCM, plaquetas, VPM, RDW, ferritina, 

ferro sérico, transferrina e índice de saturação da transferrina (IST). 

Algumas variáveis independentes contínuas foram categorizadas, segundo pontos de corte na 

prática médica.  

A associação entre variáveis independentes categorizadas e variáveis dependentes foi 

avaliada através da comparação de proporções pelo teste  Qui-quadrado ou pelo Teste Exato de 

Fisher.  

Foram ajustados modelos de regressão logística entre as variáveis dependentes (dicotômicas 

ou politômicas) e  as independentes.  

Foi adotado nível de significância de 5% e todas as análises foram feitas pelo programa SAS 

for Windows, versão 9.4. 

 

  



28 

 

 

 

5. Resultados 

 

 No período determinado pelo estudo, foram avaliados 106 indivíduos. Destes, três foram 

excluídos por estarem em uso da medicação tamoxifeno, com potencial hepatotóxico de 

desenvolvimento de esteatose, um  por apresentar, na análise histológica, presença de esteatose 

menor que 5%, não caracterizando a DHGNA e os outros (14 indivíduos)  por apresentarem IMC não 

compatível com obesidade ou achado histológico não compatível com EHNA, resultando em 88 

indivíduos que estavam de acordo com os critérios de inclusão. 

 Os aspectos sóciodemográficos, clínicos e laboratoriais dos 88 indivíduos incluídos no estudo 

encontram-se no anexo 6. 

 

5.1. Aspectos sóciodemográficos 

 

 A idade média dos indivíduos foi de 51,3 anos com idade mínima de 21 anos e máxima de 80 

anos. A distribuição da grande parte dos indivíduos conforme a faixa etária ocorreu no grupo ≥ 50 

anos (Figura7). 

 

 

 
Figura 7: Distribuição dos indivíduos segundo a faixa etária 

 

 A maior proporção foi do gênero feminino (80,7 %) quando comparado ao gênero masculino 

(19,3%) (Figura 8). Houve predominância da raça caucasóide com 95,5% dos indivíduos. 
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  Figura 8: Distribuição dos indivíduos segundo o gênero 

 

5.2. Aspectos nutricionais 
 

Dos 88 indivíduos do estudo,  49 (55,7%)  apresentaram obesidade grau 1 (IMC entre 30 e 

35) e 39 (44,3%)  obesidade grau 2 ou 3 (IMC entre 35 e 40 ou ≥ 40), sendo  que 12 indivíduos 

(13,6%) tinham grau 3 (Figura 9).O índice de massa corporal médio foi de 35,2 Kg/m2. 

 

 

Figura 9: Distribuição dos indivíduos segundo a classificação do IMC 

 

5.3. Comorbidades 

5.3.1. Síndrome Metabólica (Figura 10) 

A HAS, mesmo diagnosticada previamente e em tratamento, foi observada em 65,91 % dos 

indivíduos.  

A  circunferência abdominal, mensurada em 73 dos 88 indivíduos, estava aumentada 

(conforme NCEP/ATP III) (234) em 72 indivíduos (98,6%). Destes 73 indivíduos, 58 (79,5%) 

preencheram outros critérios para SM. A glicemia e os triglicerídeos (TG) estavam aumentados em 
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52,2% e 61,3% dos indivíduos, respectivamente. Incluindo também os indivíduos que na avaliação 

clínica apresentavam parâmetros laboratoriais normais, já tinham diagnóstico prévio e estavam em 

uso de medicações (hipoglicemiantes e/ou hipolipemiantes), o que chamamos de porcentagem 

corrigida (% corrigida), essa prevalência passa a ser de 64,7% e 76,1%, respectivamente. O mesmo 

ocorreu em relação aos níveis de HDL, diminuídos em 61,3% dos indivíduos e incluindo os que já 

faziam tratamento hipolipemiante,  essa prevalência sobe para 70,4%. 

 

 
 
 

Figura 10: Distribuição dos indivíduos quanto aos componentes da síndrome metabólica. CA = 

circunferência abdominal; HDL-baixo: Homens: < 40 mg/dL,  mulheres: < 50 mg/dL. 

 

A dislipidemia esteve presente em 75 (85,2%) dos 88 indivíduos incluídos no estudo, 

considerando os indivíduos que, no momento da avaliação, apresentavam exames 

laboratoriais normais, mas tinham diagnóstico prévio e estavam em uso de medicamentos. 

A presença de DMT2, previamente diagnosticada ou presença de glicemia de jejum 

acima de 100 mg/Dl, estava presente em 57 pacientes (64,7%). 15,9 % dos indivíduos, todos 

do sexo feminino, tinham diagnóstico prévio de hipotireoidismo e faziam uso de medicação 

para tal. (Figura 11) 
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Figura 11: Presença de comorbidades em indivíduos obesos com EHNA. DMT2+AGJ: diabetes 

mellitus tipo 2 + alteração de glicemia de jejum, EHNA: esteato hepatite não alcoólica. 

 

5.4. Avaliação laboratorial 

 

33 indivíduos (37,5%) apresentaram valores elevados de AST e 29 (32,9%) de ALT. A relação 

AST/ALT foi ≤1 em 66 dos 88 indivíduos (75 %) . 

Níveis de fosfatase alcalina (FA) e bilirrubina total (BT) foram elevados em 11 (12,5%) e 3 

(3,41 %) dos indivíduos, respectivamente. Os valores da  GGT foram encontrados  acima da 

normalidade em 49 (55,68 %) indivíduos.Valores isoladamente elevados de GGT foram encontrados 

em 16 indivíduos (18,18%), na maioria das vezes associados ao uso de mais de 4 medicamentos e, 

em 2 casos, em indivíduos sem uso de medicação. Os resultados da dosagem de albumina foram 

normais em 97,73 % dos indivíduos. 

Quarenta e três indivíduos (48,8%) apresentaram valores de CT acima de 200 mg/dL, 54 

(61,3%) apresentaram valores de  HDL abaixo do normal e 54 (61,3%), apresentaram os valores de 

TG acima de 150 mg/dL. A dislipidemia esteve presente em 85,2 % dos indivíduos. 

 

5.4.1. Resistência à insulina 

 

Valores de glicemia acima de 100 mg/dL, na avaliação laboratorial inicial, estiveram presentes 

em 52,3% dos indivíduos,  considerando a % corrigida, essa prevalência foi de 64,7% (de 88 

indivíduos). Os valores de Homa-IR e insulina basal estavam aumentados em 75% e 12,5 % dos 

indivíduos, respectivamente. 
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5.4.2. Hemograma 

 

Foram analisados os seguintes parâmetros hematológicos: hemoglobina (Hb), volume 

corpuscular médio (VCM), concentração da hemoglobina corpuscular média (CHCM), índice de 

anisocitose eritrocitária (RDW), o número de plaquetas e o volume plaquetário (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Média, desvio padrão, valor máximo, mínimo e mediana dos parâmetros hematológicos. 
 

Variável Média DP Mínimo Máximo Mediana 

Hb (g/dL) 14,1 1,3 11,2 17,6 14,1 

VCM (µmm3) 88,4 6,8 62,0 106,9 89,0 

CHCM (g/dL) 33,3 1,3 29,5 36,6 33,4 

Plaquetas(/mm3) 269375 101220 137000 831000 257000 

VP (fl) 8,9 1,2 6,8 12,6 8,9 

RDW (%) 13,4 1,3 10,9 17,0 13,6 

Hb – hemoglobina; VCM – volume corpuscular médio; CHCM – concentração de hemoglobina corpuscular 

média; VP – volume plaquetário, RDW - Red Cell Distribution Width. 

 

 

5.4.3. Autoanticorpos  

 

34% dos indivíduos apresentaram pelo menos um auto-anticorpo positivo. 17,0% 

apresentaram positividade para o anticorpo antimúsculo liso (SMA), 15,9% para o anticorpo 

antimicrossomas hepáticos/renais do tipo 1 (anti LKM1), 9,1 % para o anticorpo antinúcleo (ANA) e 

2,3 % apresentaram positividade para o anticorpo antimitocondrial (AMA)(Figura 12).  Nove por cento 

(9%) dos indivíduos apresentaram positividade para mais de um anticorpo. 

A presença de Hepatite autoimune (HAI) foi avaliada conforme os critérios do International 

Group of Autoimmune Hepatitis (IGAIH)(233). Nenhum dos indivíduos preencheu todos os critérios 

para esse diagnóstico. Os valores médios de gamaglobulina (eletroforese de proteínas) e de 

Imunoglobulina G (IgG) foram de 1,25 ± 0,32 g% e 1238,86 ± 277,05 mg%, respectivamente. 
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Figura 12: Frequência de positividade de auto-anticorpos na EHNA. SMA - anticorpo antimúsculo 

liso; Anti LKM1 – anticorpo antimicrossomas hepáticos e renais; ANA – anticorpo antinúcleo; AMA – 

anticorpo antimitocondrial. 

 

5.4.4. Marcadores do metabolismo do ferro 

  

Tabela 2: Média, desvio padrão, valor máximo, mínimo e mediana dos níveis séricos dos 
marcadores do metabolismo do ferro. 
 

Variável n Média DP Mínimo Máximo Mediana 

Ferritina (ng/ml) 88 234,0 213,6 3,5 1108,4 160,5 

Fe sérico (µg/dL) 79 103,5 46,0 23,0 352,0 94,0 

Transferrina (g/L) 83 2,7 0,4 1,8 4,1 2,6 

IST (%) 78 32,2 15,4 6,3 99,8 30,4 

 

 IST – índice de saturação da transferrina 

 

Os valores das concentrações médias de ferro sérico, transferrina e do índice de saturação da 

transferrina foram normais. A média dos valores de ferritina foi considerada aumentada para o 

gênero feminino (> 204 ng/ml) (Anexo 5).  31 indivíduos (35,2 %) apresentaram valores de ferritina 

acima da normalidade e 12 (13,6%) apresentaram níveis de IST acima de 45 %. 
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5.4.5.  Análise histológica 

Tabela 3: Análise histológica do fígado dos 88 indivíduos examinados. 

Variável Classificação n % 

Esteatose grau 1 

Esteatose  grau 2 

Esteatose grau 3 

5-33% 

33-66% 

> 66% 

30 

29 

29 

34,1 

32,9 

32,9 

Balonização 1 

Balonização 2 

poucas células 

muitas células 

83 

5 

94,3 

5,7 

Fibrose estágio  1 

Fibrose estágio  2 

Fibrose estágio  3 

Ausente 

leve moderada/grave 

40 

21 

27 

45,4 

23,8 

30,7 

Extravasamento placa limitante 
0 - não 

1 – sim 

62 

26 

70,4 

29,5 

Inflamação lobular 
 

Ausente 

presente 

9 

79 

10,2 

89,8 

Inflamação portal 
 

Ausente 

presente 

33 

55 

37,5 

62,5 

Inflamação mista 
 

Ausente 

presente 

34 

54 

38,6 

61,4 

Hemossiderina (0) negativo 
(1) positivo 

71 
17 

80,7 
19,3 

 

           Inflamação lobular moderada/grave foi encontrada em sete casos, dos 79 e inflamação portal 

moderada/grave em seis casos, dos 55, sendo a maioria dos casos (72 com inflamação lobular e 49 

com inflamação portal) de intensidade leve. Para efeito de análise utilizamos a presença ou ausência 

de inflamação. 

A análise da intensidade de esteatose demonstrou esteatose grau 1 em 30 biópsias (34,1%) 

esteatose grau 2 em 29 biópsias (32,9%) e esteatose grau 3 em  29 (32,9%) (Tabela 3 e Figura 13). 
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Figura 13: Distribuição do grau de esteatose em biópsias hepáticas de obesos com EHNA. 

 

Balonização de hepatócitos foi observada em todas as biópsias hepáticas, sendo que  83 

biópsias (94,32%) apresentaram poucas células balonizadas e apenas 5 biópsias (5,68%) mostraram 

balonização intensa (Tabela 3). 

40 indivíduos (45,4%) não apresentaram nenhum grau de fibrose e das 48 (54,5%) biópsias 

com presença de fibrose, 21 (23,8%) eram leve e27 (30,6%) apresentaram fibrose moderada/grave 

(Tabela 3 e Figura 14).  

 

 

Figura 14: Distribuição do grau de fibrose hepática em biópsias hepáticas de obesos com EHNA. 

 

Extravasamento da inflamação além da placa limitante de hepatócitos portais foi observado 

em 26 biópsias (29,5 %) (Tabela 3). 

Infiltrado inflamatório lobular foi observado em 79 biópsias (89,7 %). Em 9 biópsias (10,2 %), 

o infiltrado inflamatório lobular estava ausente (Tabela 3).  

           Infiltrado inflamatório portal foi identificado em 55 (62,5%) das biópsias e em 33 biópsias 

(37,5%) o infiltrado portal estava ausente (Tabela 3).  
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 Infiltrado inflamatório misto foi identificado em 54 (61,3 %) das 88 biópsias examinadas 

(Tabela 3). 

A análise da presença de hemossiderina nas biópsias hepáticas,  pelo método  de Perls, 

demonstrou depósitos granulares finos no citoplasma dos hepatócitos em 17 das 88 biópsias (19,3%) 

examinadas ( Tabela 3 e Figura 15  e 16). 
 

 

Figura 15: Depósitos granulares de hemossiderina no citoplasma dos hepatócitos, corados em azul 

pelo Perls 200X. 

 

Figura 16: Depósitos granulares de hemossiderina no citoplasma dos hepatócitos, corados em azul 

pelo Perls 400X.  

                     

5.4.6. Fatores associados à EHNA 
 

 Houve associação estatisticamente significante  (p = 0,04) do grau mais avançado de 

esteatose com a presença de hemossiderina,  evidenciada pelo método  de Perls (Qui quadrado). 



37 

 

 

 

 Na análise de regressão logística, considerando os graus de esteatose como variável 

dependente, identificou-se a LDL e AST/ALT como fatores independentes associados com  os graus 

de esteatose (Tabela 4 e Figura 17). 

 

Tabela 4: Regressão logística entre variáveis e os graus de esteatose (de grau 1a grau 3) em 

obesos com EHNA. 

Variáveis Categorias OR IC 95 % 

LDL                               

 

1 

0 

2,736 

1 

1,045 – 7,166 

-- 

AST/ALT                       

 

1 

0 

2,944 

1 

1,119 – 7,746 

-- 

Perls                             

 

1 

0 

0,362 

1 

0,125 – 1,049 

-- 

Dislipidemia                  

 

1 

0 

1,137 

1 

0,343 – 3,766 

-- 

Inflamação Mista          

 

1 

0 

0,559 

1 

0,239 – 1,309 

-- 

OR – odds ratio, IC 95% - Intervalo de confiança 95% 

Regressão Logística - IC 95%
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Figura 17: Representação gráfica dos valores de OR e respectivos IC (95 %) entre os fatores e os 

graus de esteatose (de grau 1 para grau 3) em obesos com EHNA. 

 

Não favorece Favorece 

IC: 1,045-7,166 
OR = 2,73 

IC:  1,119-7,746 
OR =2,94 
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 Na análise de associação entre as variáveis  demográficas, clínicas e laboratoriais com  a 

presença da balonização, a presença de dislipidemia mostrou associação estatisticamente 

significante (p=0,04) (Qui quadrado). 

  A análise de regressão logística, considerando a presença de balonização como variável 

dependente, identificou  a dislipidemia como fator independente associado com a balonização 

(Tabela 5 e Figura 18). 

 

Tabela 5: Regressão logística entre variáveis e  a presença de balonização em obesos com EHNA. 

Variáveis Categorias OR IC 95 % 

AST 

 

1 

0 

12,114 

1 

0,913 – 160,674 

-- 

Dislipidemia                  

 

1 

0 

0,071 

1 

0,005 – 0,972 

-- 

Inflamação Mista          

 

1 

0 

64,11 

1 

0,371 – 110,767 

-- 

 AST – Aspartato aminotransferase 
 

Regressão Logística- IC 95%
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Figura 18: Representação gráfica dos valores de OR e respectivos IC (95 %)  entre os fatores e a 

presença de balonização em obesos com EHNA. 

Não favorece Favorece 

IC: 0,005-0,972 
OR= 0,07 
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 Na análise de associação entre as variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais com  todos 

os estágios de fibrose (estágios 1, 2 e 3), a presença de DMT2  e glicose ≥ 100 e a presença de SM 

mostraram associação estatisticamente significante (p=0,02 e p=0,05, respectivamente)(Qui 

quadrado). 

 A análise de regressão logística, considerando os estágios de fibrose como variável 

dependente, identificou a presença de DMT2 ou glicemia de jejum ˃ 100, a dislipidemia e a presença 

de inflamação mista (lobular e portal) como fatores independentes associados com a fibrose (Tabela 

6 e Figura 19). 

 

Tabela 6: Regressão logística entre variáveis e os graus de fibrose (1-3) em obesos com EHNA. 

Variáveis Categorias OR IC 95 % 

DMT2 ou glicemia ˃ 

100                

 

1 

0 

0,188 

1 

0,071 – 0,494 

-- 

Dislipidemia                   

 

1 

0 

6,493 

1 

1,686 – 25,008 

-- 

Inflamação  Mista 1 

0 

0,176 

1 

0,065 – 0,473 

-- 
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Figura 19: Representação gráfica dos valores de OR e respectivos IC(95 %)entre os fatores e os 

graus de fibrose (1-3) em obesos com EHNA. 

Não favorece Favorece 

IC: 0,071-0,494 
OR = 0,18 

 

IC: 1,686-25,008 
OR = 6,49 

IC – 0,065-0,473 
OR – 0,17  
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Quando associamos as variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais com o extravasamento 

da inflamação além da placa limitante de hepatócitos portais, houve resultados estatisticamente 

significantes com a presença de IgG alterada (p=0,02) e a presença do anticorpo anti LKM1 (P= 

0,03) (Qui quadrado). 

 A análise de regressão logística, considerando o extravasamento da inflamação além da 

placa limitante como variável dependente, identificou a presença de valor aumentado de 

imunoglobulina G (IgG) como fator independente associado (Tabela 7 e Figura 20). 

 

Tabela 7: Regressão logística entre variáveis e o extravasamento além da placa limitante de 

hepatócitos portais em obesos com EHNA. 
 

Variáveis Categorias OR IC 95 % 

CT 

 

1 

0 

0,556 

1 

0,182 – 1,704 

-- 

IgG                              

 

1 

0 

5,196 

1 

1,030 – 26,201 

-- 

Perls                          

 

1 

0 

3,638 

1 

0,983 – 13,465 

-- 

IgG – iminglobulina G 
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Figura 20: Representação gráfica dos valores de OR e respectivos IC 95 %  entre os fatores e o 

extravasamento além da placa limitante de hepatócitos portais em obesos com EHNA. 

Não favorece Favorece 

IC :1,030-26,201 
OR – 5,19 
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 A associação das variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais com  inflamação portal 

mostrou resultados significantes quando se associou a FA (P= 0,01) e os diferentes graus de 

obesidade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (P=0,05)(Qui quadrado). 

 A análise de regressão logística, considerando a presença de inflamação portal como variável 

dependente, identificou a presença de valor aumentado de FA como fator independente associado 

(Tabela 8 e Figura 21). 

 

Tabela 8: Regressão logística entre variáveis e a presença de inflamação portal em obesos com 

EHNA. 

Variáveis Categorias OR IC 95 % 

Fosfatase alcalina 
 

1 
0 

5,427 
1 

1,152 – 25,579 
-- 

GGT 
 

1 
0 

1,334 
1 

0,455 – 3,912 
-- 

IgG 
 

1 
0 

1,081 
1 

0,181- 6,451 
-- 

Perls 
 

1 
0 

0,795 
1 

0,184- 3,444 
-- 

Dislipidemia 
 

1 
0 

0,252 
1 

0,059 – 1,076 
-- 

GGT – gama glutamil transferase, IgG – imunoglobulina G. 

Regressão Logística - IC 95%
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Figura 21: Representação gráfica dos valores de OR e respectivos IC 95 %   entre os fatores e a 

presença de inflamação portal em obesos com EHNA 

  

Não favorece Favorece 

IC: 1,152-25,579 
OR = 5,42 
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 A análise da associação entre as variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais com 

inflamação lobular mostrou associação estatisticamente significante com os valores de ALT (p=0,02), 

FA (p=0,05) E TG (p= 0,01) (Qui quadrado). 

 A análise de regressão logística, considerando a presença de inflamação lobular como 

variável dependente, não identificou nenhum fator independente associado (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Regressão logística entre variáveis e a presença de inflamação lobular em obesos com 

EHNA. 

Variáveis Categorias OR IC 95 % 

ALT                                   

 

1 

0 

4,072 

1 

0,799 – 20,747 

-- 

DMT2 ou glicemia ˃ 

100               

 

1 

0 

0,291 

1 

0,058 – 1,447 

-- 

Perls                                 

 

1 

0 

0,795 

1 

0,184- 3,444 

-- 

ALT – alanina aminotransferase, DMT2  - diabetes mellitus tipo 2 

  

 A análise de associação entre as variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais com 

inflamação mista (lobular e portal) mostrou associação estatisticamente significante com a presença 

de dislipidemia (p=0,02) e FA (p=0,02) (Qui quadrado). 

 A análise de regressão logística, considerando a presença de inflamação mista (lobular e 

portal) como variável dependente, identificou a dislipidemia e a FA como fatores independentes 

associados  (Tabela 10 e Figura 22). 

 

Tabela 10: Regressão logística entre variáveis e a presença de inflamação mista em obesos com 

EHNA. 

Variáveis             Categorias OR IC 95 % 

ALT                                    

 

1 

0 

1,058 

1 

0,371 – 3,017 

-- 

DMT2 ou glicemia ˃ 100    

 

1 

0 

0,508 

1 

0,184 – 1,406 

-- 

Perls                                   

 

1 

0 

0,533 

1 

0,148- 1,914 

-- 

Dislipidemia                       

 

1 

0 

0,159    

1                    

0,032 – 0,776 

-- 

FA                                      

 

1 

0 

6,147 

1 

1,316 – 28,711 

-- 

ALT – alanina aminotransferase, TG – triglicerídeos, DMT2  - diabetes mellitus tipo 2, FA – fosfatase alcalina. 
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Figura 22: Representação gráfica dos valores de OR e respectivos IC 95 %   entre os fatores e a 

presença de inflamação mista em obesos com EHNA. 

 

 A análise de associação entre as variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais com a 

presença de hemossiderina, nas biópsias hepáticas, mostrou resultados estatisticamente 

significativos quando associada à presença do anticorpo anti LKM1 (P= 0,003), alteração da 

circunferência abdominal (p=0,03), valores aumentados de ferritina (p=0,005) e a presença dos 

estágios mais avançados de esteatose (p= 0,04) (Qui quadrado). 

 A análise de regressão logística, considerando a presença da hemossiderina, nas biópsias 

hepáticas, constatada pelo método de Perls, como variável dependente, identificou a presença de 

valor aumentado de ferritina como fator independente associado  (Tabela 11 e Figura 23). 

  

Não  favorece Favorece 

IC:  0,032-0,776 
OR = 0,15 

 

IC: 1,316-28,711 
OR = 6,147  
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Tabela 11: Regressão logística entre variáveis e a presença da hemossiderina nas biópsias 

hepáticas, constatada pelo método de Perls. 

 

Variáveis Categorias OR IC 95 % 

Transferrina                    

 

1 

0 

0,559 

1 

0,044 – 7,047 

-- 

Ferro sérico                  

 

1 

0 

1,362 

1 

0,116 – 15,999 

-- 

Ferritina                        

 

1 

0 

0,190 

1 

0,056 – 0,642 

-- 

Dislipidemia                    

 

1 

0 

0,626 

1 

0,115 – 3,410 

-- 
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Figura 23: Representação gráfica dos valores de OR e respectivos IC (95 %) entre os fatores e a 

presença da hemossiderina nas biópsias hepáticas.  

  

Não favorece Favorece 

IC:  0,056-0,642 
OR = 0,19 
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Os resultados das análises univariadas e de regressão logística podem ser observados de 
forma resumida na tabela 12. 

 

Tabela 12: Análise univariada e de regressão logística com os fatores 

 
Variável dependente Análise univariada Regressão logístiva OR IC (95%) 

Esteatose Hemossiderina (p=0,04) LDL 

AST/ALT 

2,736 

2,944 

1,045-7,166 

1,119-7,746 

Balonização Dislipidemia  (p=0,04) Dislipidemia 0,071 0,005-0,972 

 

Fibrose 

DMT2 ou Glicemia ˃ 100 (p=0,02) 

SM (p=0,05) 

DMT2 ou Glicemia ˃ 100 

Dislipidemia 

Inflamação mista 

0,188 

6,493 

0,176 

0,071-0,494 

1,686-25,008 

0,065-0,473 

Extravasamento da placa 
limitante 

IgG (P=0,02) 

Anti LKM1 (P=0,03) 

IgG 5,196 1,030-26,201 

 

Inflamação portal 

Fosfatase alcalina (P=0,01) 

Diferentes graus de obesidade (p=0,05) 

 

Fosfatase alcalina 

 

5,427 

 

1,152-25,579 

 

Inflamação lobular 

ALT (P=0,02) 

FA (p=0,05) 

TG (P=0,01) 

 

Nenhuma associação 

 

- 

 

- 

Inflamação mista Dislipidemia (p=0,02) 

Fosfatase alcalina (p=0,02) 

Dislipidemia 

Fosfatase alcalina 

0,159 

6,147 

0,032-0,776 

1,316-28,711 

Hemossiderina Anti- LKM1 (0,003) 

CA alterada (p=0,03) 

Ferritina  (0,005) 

Estágios de Esteatose (p=0,04) 

 

Ferritina 

 

0,190 

 

0,056-3,410 
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6. Discussão 

6.1. Aspectos sóciodemográficos e nutricionais 

Na DHGNA, os resultados são conflitantes em relação ao gênero de maior  prevalência  (237, 

238). Nesse estudo, a maior prevalência encontrada foi do gênero feminino (Figura 8), na faixa etária 

≥ 50 anos (Figura 7), momento em que a menopausa pode se apresentar um fator de risco para 

DHGNA (239). Hamaguchi et al., 2005 encontraram maior prevalência no gênero masculino (240), 

embora o   estrógeno tenha sido reportado como protetor da esteatose hepática em ratos 

(241).Trabalhos têm mostrado diferença da etnia na prevalência da SM, sendo maior na raça branca 

e isso se relaciona bem com o encontro da maior prevalência da EHNA em caucasóides (242), 

conforme encontrado em 95,5% de nossa casuística. 

 O índice de massa corpórea tem sido considerado como preditor de progressão da fibrose e 

apresenta forte relação com diferentes cursos clínicos de uma mesma doença, apresentando  

valores maiores em estágios mais avançados de fibrose (93, 243) e, no presente estudo, elegemos 

obesos com a forma mais avançada da DHGNA, que é a EHNA. Dos 88 indivíduos avaliados 55,6 % 

apresentaram grau leve de IMC (de 30 a 35) e apenas 12 indivíduos (13,6%) apresentaram 

obesidade grau 3 (IMC ≥ 40) e quando associamos o IMC com os diferentes graus de fibrose não 

houve resultados significantes, mesmo avaliando somente indivíduos com EHNA,  dos 88 indivíduos 

avaliados, 40 (45,4 %) não apresentavam fibrose e dos que apresentavam, 33,8 % eram forma leve e 

30,6 % forma moderada/grave. Os diferentes graus de obesidade associaram-se, de forma 

significante,  na análise univariada,  com a inflamação portal (P=0,05), embora na regressão logística 

essa associação não tenha sido corroborada. 

 

6.2. A presença de comorbidades na EHNA 

  

 Quando estudamos as comorbidades, encontramos todos os componentes da síndrome 

metabólica como fatores de risco para a EHNA, aumento de circunferência abdominal, hipertensão 

arterial sistemica e valores alterados de  glicemia, triglicérides ou lipoproteína de baixa densidade 

(HDL).  Apesar disso, a análise de regressão logística demonstrou a presença de Diabetes Mellitus 

Tipo II ou glicemia de jejum ˃ 100 como fator independentemente associado, considerando os 

estágios de fibrose como variável dependente (Tabela 6 e Figura 19). Nas demais associações com 

as variáveis dependentes não houve resultados estatisticamente significantes. 

 Marceau et al.,1999 demonstraram associação entre esteatose hepática e alguns 

componentes da síndrome metabólica e  risco aumentado de diabéticos desenvolverem fibrose 

(244). Não encontramos significância estatística com os demais componentes da síndrome 

metabólica e mesmo a presença de Diabetes Mellitus Tipo II ou glicemia de jejum ˃ 100 não 

favoreceu o aparecimento de fibrose, possivelmente  pelo pequeno número da amostra ou pelo fato 

de muitos indivíduos estarem com tratamento medicamentoso. 
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 A síndrome metabólica reflete falha de sistema de homeostase lipídica intracelular, que 

previne a lipotoxicidade aos órgãos de indivíduos sobrepesos por limitar a sobrecarga lipídica às 

células especificamente designadas a estocarem excesso de calorias, os adipócitos brancos (245). A 

falência leva ao estoque de gordura ectópica no fígado, músculo e células pancreáticas β, as quais, 

por sua vez, causam esteatose hepática, dislipidemia, resistência insulínica periférica e hepática e 

falência na secreção de insulina (245-248).   

          No tocante à resistência insulínica, além do critério clínico de aumento da 

circunferência abdominal, encontrado em 98,6% dos mensurados (73 indivíduos), foram avaliados os 

valores de Homa-IR, que estavam aumentados em 75% dos indivíduos. Dos 73 indivíduos com 

medida da CA, 58 (79,5%) apresentaram outros critérios para síndrome metabólica (Figura 11).  

Dessa forma, grande parte dos indivíduos apresentava preditores de progressão para EHNA. 

Estudos sem parâmetros bioquímicos ou clínicos de resistência insulínica ou história familiar de 

Diabetes Mellitus Tipo II ou dislipidemia mostraram valores de HOMA entre 3,2 – 4,0   (249, 250) e 

outros grupos encontraram valores  entre 1,7 e 2,6 em indivíduos com teste de  tolerância à glicose 

normal (251-253). Esses números estão de acordo com a referência para o HOMA – IR de 2,71 

(Anexo 5).  

Encontramos hipotireoidismo prévio em 15,9 % dos indivíduos, do sexo feminino e que já 

faziam uso de medicação para tal (Figura 11). Os hormônios tireoidianos são envolvidos na 

regulação do peso corporal, metabolismo de lípidios e resistência à insulina. Dessa forma, podem 

desempenhar importante papel na patogênese da DHGNA/EHNA. A tireóide está intimamente 

relacionada à homeostase energética, de lipídios, metabolismo de carboidratos, regulação do peso 

corporal e adipogênese (254, 255). 

O hipotireoidismo subclínico está associado com síndrome metabólica,  mortalidade 

cardiovascular e distúrbio do metabolismo lipídico (256, 257). Alguns estudos não mostram 

associação entre hipotireoidismo e EHNA (258, 259) e outros o destacam como fator de risco 

independente para a DHGNA/EHNA, mostrando que os resultados ainda são conflitantes (260, 261). 

Levando em conta nossos resultados e considerando o hipotireoidismo como fator de risco 

independente para  EHNA, concluímos que  marcadores da tireóide   devem ser incluídos na 

avaliação laboratorial inicial  de indivíduos com DHGNA/EHNA. 

 

6.3. Associação da EHNA com marcadores bioquímicos 

 

 Em relação aos marcadores bioquímicos, a análise de regressão logística, identificou a 

presença de valor aumentado de fosfatase alcalina (FA) como fator independentemente associado, 

considerando a inflamação portal como variável dependente.  A análise da associação entre as 

variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais com inflamação lobular mostrou associação 

estatisticamente significante com os valores de alanina aminotransferase (ALT) (p=0,02), FA (p=0,04) 

e triglicérides (TG) (p= 0,01), mas quando se realizou a regressão logística, considerando a 
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inflamação lobular como variável dependente, nenhum fator independente associado foi identificado 

(Tabela 9), mas quando se considerou a inflamação mista (lobular e portal) como variável 

dependente, a dislipidemia e a FA foram identificadas como fatores independentes associados  

(Tabela 10 e Figura 23). 

Raramente a FA se apresenta como o único marcador de anormalidade de função hepática, 

porém sua elevação isolada, com valores normais de aminotransferases séricas, pode estar 

associada à EHNA, quando presente em indivíduos com fatores de risco, idade avançada e gênero 

feminino (262).  

 Valores alterados de gama glutamil transferase (GGT) foram encontrados em 49 (55,6%) dos 

88 indivíduos avaliados e em 16 indivíduos (18,2%), de forma isolada,  na maioria das vezes 

associados ao uso de mais de 4 medicamentos e, em 2 casos, em indivíduos sem uso de 

medicação.  

 Níveis séricos aumentados de GGT, em indivíduos com DHGNA, foram relacionados com 

mortalidade aumentada (263, 264) e fibrose avançada (265). Quando fizemos a  análise de 

regressão logística, considerando os estágios de fibrose como variável dependente,identificamos a 

presença de DMT2 ou glicemia de jejum ˃ 100, a dislipidemia e a presença de inflamação mista 

(lobular e portal) como fatores independentes associados com a fibrose, não encontrando níveis 

séricos de  GGT como fator independente associado com estágios mais avançados da doença 

(Tabela 6 e Figura 19). 

Encontramos 33 indivíduos (37,5%) com níveis aumentados de AST e 29  (32,9 %) com 

níveis de ALT acima dos valores de referência, embora, não maiores que quatro vezes o limite 

superior da normalidade (LSN) e em 22 indivíduos (25%), a relação AST/ALT foi ˃1. Na análise de 

regressão logística, essa relação foi identificada como fator independente associado com diferentes 

graus de esteatose (Tabela 4 e Figura 17).  

Embora níveis séricos de aminotransferases, pouco aumentados, sejam anormalidades 

primárias vistas em indivíduos com DHGNA, enzimas hepáticas podem estar normais em até 78 % 

dos indivíduos com DHGNA (3, 151). Além disso, o espectro histológico da DHGNA pode ser 

observado em indivíduos com valores de ALT normais (266, 267).  A relação AST/ALT é comumente 

˂ 1 em paciente que ainda não apresenta fibrose ou apenas fibrose mínima, embora a relação possa 

ser ˃ 1 naqueles com  desenvolvimento da cirrose (93).  

Alguns estudos têm introduzido um novo limite superior de normalidade de ALT para um 

indivíduo saudável que é ≤ 40 U/L, para ambos os gêneros (268). Por outro lado, a evidência atual 

sobre esta questão é inconclusiva e diferentes intervalos normais têm sido propostos (269), 

dependentes da metodologia e equipamentos utilizados. Nossos resultados foram baseados nos 

valores de referência utilizados pelo nosso serviço (Anexo 5). 

 Foram analisados os seguintes parâmetros do hemograma: Hb, VCM, CHCM, RDW e o 

número de plaquetas. Valores médios de Hb de 14,1g/dL, VCM de 88,5 µmm3e de CHCM de 33,2 

g/dL foram encontrados, não caracterizando anemia nesses indivíduos. A associação entre 
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obesidade e deficiência de ferro ou anemia foi achado típico na obesidade grave, em metanálise na 

qual a maioria dos estudos demonstrou concentrações mais elevadas de hemoglobina e ferritina em 

indivíduos obesos em comparação com adultos de peso normal (270). No entanto, ferro sérico e 

índice de saturação de transferrina parecem diminuir à medida que o IMC aumenta. Isto foi atribuído 

ao aumento da inflamação relacionado ao aumento do grau de obesidade. É possível que a relação 

entre obesidade e depleção de ferro seja devido ao aumento dos níveis de hepcidina circulantes 

induzido  pela inflamação da obesidade (271, 272). Essa associação é perdida em fases mais tardias 

da vida como por exemplo em mulheres na pós menopausa ou homens resistentes à insulina e, 

dessa forma,  fatores favorecendo o acúmulo de ferro podem prevalecer. O que pode explicar os 

níveis aumentados de hemogloblina, por nós encontrados, pode ser a população estudada que inclui, 

na grande maioria, mulheres pós menopausa e homens e mulheres resistentes à insulina. 

 Outro achado que chama  atenção, quando se avalia os exames laboratoriais, é o da 

positividade de auto-anticorpos (considerado positivos valores iguais ou maiores que 1:40). Níveis 

elevados de auto-anticorpos tem sido descritos na literatura em pacientes com DHGNA/EHNA (273-

275),  o que não foi diferente em nossos resultados,  apresentados  na Figura 12. Vuppalanchi et al., 

2012, em estudo com 864 pacientes, evidenciaram que os pacientes com autoanticorpos positivos 

tinham menos esteatose hepática moderada a intensa, além de não haver diferenças na inflamação 

lobular, degeneração por balonização e fibrose avançada, concluindo-se,  que os autoanticorpos são 

frequentemente positivos no pacientes com DHGNA,  sem HAI, e sua ocorrência não está associada 

a padrões histológicos mais avançados de DHGNA (276).   

Avaliamos a presença de hepatite autoimune (HAI)  conforme os critérios do IGAIH (233) e 

nenhum dos indivíduos preencheu os critérios para esse diagnóstico. Yatsuji et al., 2005 (275), 

aplicando o escore de HAI, segundo critérios do  IGAIH, para fazer a distinção entre HAI e DHGNA, 

encontraram positividade de 33 % do anticorpo antinúcleo (ANA) na população estudada e 

concluíram  que o escore para HAI, sem  biópsia, não foi útil para o diagnóstico de HAI, nesses 

pacientes e alerta para a necessidade de biópsia em pacientes com anticorpo antinúcleo (ANA) 

elevado e fatores de risco para a DHGNA, antes do tratamento.  

 

6.4. Associação da EHNA com marcadores do metabolismo de ferro. 

 

Quanto ao estudo do metabolismo do ferro, considerando a abordagem mais pragmática e 

com melhor relação custo/benefício, optamos por biomarcadores habitualmente utilizados no serviço 

local, disponíveis no SUS e presentes no protocolo de DHGNA (Anexo 1):  ferro sérico, transferrina, 

ferritina,  índice de saturação da transferrina e a análise da presença de hemossiderina nas biópsias 

hepáticas,  pelo método  de Perls. Observamos concentrações médias  de ferro sérico, transferrina e 

do índice de saturação da transferrina dentro dos valores de transferência (Anexo 5). A média dos 

valores de ferritina foi considerada aumentada para o gênero feminino (Anexo 5), 31 (35,2%) 

apresentaram valores de ferritina acima da normalidade e 12 (13,6%) valores de IST acima de 45%. 
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Embora valores elevados  de ferritina tenham sido observados em estágios mais avançados de 

fibrose, em nosso trabalho nenhum marcador do metabolismo do ferro mostrou associação 

estatisticamente significante com diferentes graus de fibrose (Tabela 6 e Figura 19). 

A ferritina é a principal molécula de estoque para o ferro (277)   e, também, é um marcador de 

fase aguda, isto é, sua concentração sérica tende a aumentar moderadamente na presença de 

inflamação (277, 278)   e, considerando a obesidade como estado de inflamação crônica de baixo 

grau, o aumento da hepcicina pode ser responsável pela hipoferremia da inflamação na condição de 

obesidade (279). 

Indice de massa corpórea e ferritina sérica foram inversamente relacionados e a relação 

explicada pela produção de hepcidina, o hormônio regulador de ferro do tecido adiposo (279, 280). A 

hepcidina reduz a absorção e reciclagem do ferro pela ligação e internalização da ferroportina nos 

enterócitos, macrófagos e hepatócitos (281).  

Pacientes com maior IMC e, portanto, mais gorduras corporais, teriam maior nível de 

hepcidina circulante como resultado da secreção de uma massa gordurosa expandida. Isso, por sua 

vez, resultaria em menor estoque de ferro corporal e diminuição dos níveis de ferritina sérica (280), 

porém inúmeros estudos observaram a frequente presença de hiperferritinemia, com ou sem estoque 

de ferro hepático aumentado, em pacientes com DHGNA (282, 283). 

Estudos experimentais sugerem que a carga de ferro hepática ou mutações do gene da 

hemocromatose (HFE) em combinação com uma dieta rica em gordura resulta na regulação positiva 

dos genes envolvidos na biossíntese de colesterol ou  lipídios, fornecendo outro mecanismo 

relacionando  ferro com DHGNA (284, 285). Alguns estudos têm identificado associação da 

hiperferritinemia com EHNA,  aumento das reservas de ferro hepático e características de SM ou de 

seus componentes individuais, apesar de índice de saturação de transferrina normais e ausência de 

mutações do gene HFE (188, 193, 199).  

No estudo de Kowdley et al., 2012 a hiperferritinemia foi associada com maior grau de 

coloração de ferro hepatocelular  e no sistema monocítico macrofágico, entretanto, não houve 

associação com genótipo HFE e níveis de FS ˃ 1,5 x o limite superior da normalidade (LSN) foi 

associada com  maior escore de atividade da DHGNA (NAS) mesmo entre indivíduos negativos para 

a coloração de ferro (280).  

Bugianesi et al., 2004 encontraram a ferritina sérica como marcador de severidade histológica 

em indivíduos magros, do sexo masculino, sem alterações de síndrome metabólica reportadas e com  

alterações leves dos níveis de ferritina quando comparados com outros estudos (283). 

Ao contrário, estudo com população Americana, predominantemente sobrepesos e obesos, 

mostraram alterações de SM (286-288). Isto pode explicar as diferenças entre os estudos de 

Kowdley et al., 2012  (280) e também entre nosso estudo, pois estudamos indivíduos obesos com 

EHNA e não nos foi possível associar níveis de ferritina ou presença de hemossiderina nas biópsias 

hepáticas como fatores de alterações histológicas mais significativas.  
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Nossos resultados mostraram a presença de ferritina aumentada como um fator não 

associado à presença do pigmento de hemossiderina, o que nos leva a crer num emaranhado de 

condições inflamatórias crônicas de baixo grau, como a obesidade e EHNA e mesmo a presença de 

SM, levando ao aumento dos níveis de ferritina sem repercussão com depósitos de hemossiderina 

no parênquima hepático e sem associação com formas histológicas mais graves. 

A comparação desses estudos nos leva a pensar que níveis de ferritina aumentados estariam 

mais fortemente associados com formas mais graves de doença em pacientes magros, sem 

alterações de SM, pois não teriam fatores confundidores responsáveis pelo aumento dos níveis de 

FS. 

Na verdade, não está claro se a hiperferritinemia na DHGNA é uma simples consequência da 

gravidade da doença ou contribui ativamente para a progressão da doença na EHNA. Além disso, 

vários sinais mediadores da patogênese da EHNA são também conhecidos por aumentarem a 

expressão da ferritina incluindo citocinas pro-inflamatóriasTNF - ᾳ (289, 290), IL- 1β (290, 291), NFκB 

(292, 293)  e estresse oxidativo (294, 295). 

No entanto, trabalhos sugerem que há um número de potenciais mecanismos pelos quais a 

ferritina poderia contribuir ativamente para a  patogênese da EHNA. Por exemplo, foi demonstrado 

que a ferritina inibe a secreção de apolipoproteína B in vitro (296) observação que pode, em parte, 

explicar a associação entre nível de ferritina,  grau de esteatose e aumento do escore de atividade da 

DHGNA (NAS) através da diminuição da secreção de VLDL e aumento  da lipotoxicidade (297). 

Em nosso trabalho, 9 indivíduos, do sexo masculino, tiveram valores aumentados de FS, 

sendo apenas 4 com valores 1,5 xx acima do limite superior da normalidade (LSN) e 23 indivíduos do 

sexo feminino, sendo 15 com valores 1,5 xx acima do LSN e não encontramos associação entre 

valores de ferritina sérica  e estágios mais avançados de fibrose. Porém,  não avaliamos a 

concentração de ferro no tecido hepático, nem utilizamos métodos de imagem mais precisos para 

identificar a sobrecarga de ferro.Isso poderia fornecer uma pista mais fidedigna da relação dos níveis 

de ferritina com presença de depósitos de ferro.  

Mesmo nos casos isolados de ferritina aumentada, não realizamos a genotipagem do gene da 

hemocromatose (HFE) para excluir a hemocromatose hereditária; nós a excluímos com base na 

histologia e metodologia de Perls. Na literatura valores de ferritina acima de 300 ng/mL  no gênero 

masculino e acima de 200 ng/ mL no gênero feminino  e índice de saturação de transferrina (IST) 

acima de 45 %,  sem sinais de doença inflamatória  são considerados níveis significantes que 

merecem investigação para sobrecarga de ferro (298, 299), nós não poderíamos desmerecer  a FS 

como uma ferramenta útil, de forma isolada, mesmo nessa população de obesos com EHNA, embora 

não tenhamos encontrado associação da mesma com graus mais avançados da doença. 

Em relação à identificação histológica do excesso de ferro, os depósitos, a menos que sejam 

abundantes, são difíceis de serem identificados com colorações habituais. O método de Perls 

permite a identificação de hemossiderina, é um método fácil, barato e amplamente utilizado (300, 
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301).  O ferro hepático, dentro do intervalo normal de concentração, geralmente não é detectável 

histologicamente, mesmo quando se utilizam colorações específicas (302, 303).  

A deposição de ferro pode ocorrer em células parenquimais (hepatócitos e células do ducto 

biliar), bem como em mesenquimais, como células endoteliais das veias portais,  centrais e 

sinusóides, macrófagos dos tratos portais e septos fibrosos, células estreladas e de kupffer dos 

sinusóides. Sua abundância e distribuição celular muitas vezes difere de uma área  para outra, o que 

implica numa precisa avaliação semiquantitativa  e descritiva do excesso de ferro de acordo com a 

sua distribuição lobular, celular e  órgão (304) 

Três tipos de sobrecarga hepática de ferro podem ser distinguidas de acordo com a 

distribuição celular e lobular dos depósitos de ferro (304):  

a. sobrecarga de ferro parenquimal: caracterizada pela deposição de ferro no interior dos 

hepatócitos. O ferro acumula como grânulos finos predominando no pólo biliar de células e é 

distribuído ao longo do lóbulo de acordo com um gradiente decrescente de áreas periportal para 

centrolobular. Depósitos de ferro mesenquimais podem ser encontrados, mas numa fase posterior, 

quando o ferro de hepatócitos é aumentado o suficiente para induzir necrose celular;  

b. sobrecarga de ferro mesenquimal: corresponde à deposição de ferro nas células 

sinusoidais, principalmente células de Kupffer e/ou macrófagos portais. Células carregadas de 

ferrosão isoladas ou agrupadas, sem sistematização lobular; 

c. sobrecarga de ferro mista: apresenta-se com as características histológicas dos dois tipos 

anteriores e corresponde a condições complexas ou sobrecarga maciça de ferro. 

 

Encontrados positividade do Perls em 17 biópsias, correspondendo a 19,3% dos indivíduos. 

Destes 17 casos, 6 apresentaram fibrose moderada/grave, 5 fibrose leve e 6 não apresentaram 

fibrose. 

 Embora os fatores responsáveis pela progressão da DHGNA sejam incertos, há evidencias de 

que a resistência à insulina seja o mecanismo operador chave (93) e que dois estágios estejam 

envolvidos nesse processo,  acúmulo de TG no hepatócito e  promotores do estresse oxidativo 

celular (305). O ferro hepático tem sido apontado como elemento importante nesse último aspecto. 

Estudos mostram associação entre o ferro hepático (com ou sem mutação do HFE) e a progressão 

da fibrose hepática na DHGNA (179). Outros estudos não confirmam tal associação.  Parece que a 

sobrecarga de ferro aumenta a síntese de colesterol hepático com deposição aumentada de lipídio 

no fígado, aumentando a carga lipídica celular e, secundariamente, o depósito de ferro hepatocelular 

associa-se a maior risco de fibrose hepática (305). Um estudo correlacionando positivamente o 

acúmulo de ferro e EHNA, sugeriu a expressão aumentada de receptor de transferrina (TFR), 

especialmente TFR2 e estado hiperdinâmico do metabolismo retinóide como responsáveis pela 

sobrecarga de ferro (306). 

 Hiperferritinemia, com índice de saturação de transferrina (IST) normal ou ligeiramente 

aumentado, tem sido descrito em indivíduos com EHNA, sem homozigose-C282Y, os quais tem sido 
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diagnosticados como   sindrome da sobrecarga de ferro dismetabólica (SSFD), devido a  associação 

frequente de esteatose hepática e anormalidades metabólicas (197). 

Manco et al., 2011 avaliaram o conteúdo de ferro pela coloração de Perl’s em 66 indivíduos 

com idade de 3,3 a 17,6 anos com DHGNA comprovada por biópsia.  Determinaram nesses 

indivíduos, mutações da HFE, RI, TNF-ᾳ e IL6 e observaram baixa deposição de ferro hepático em 

22 % dos indivíduos sem associação com mutações HFE. Entre os indivíduos com e sem siderose 

hepática, nenhuma diferença significante foi observada em relação à sensibilidade à insulina, índices 

sistêmicos do balanço do ferro, meio inflamatório e histologia hepática. Concluíram que em 

indivíduos obesos jovens, apesar dos parâmetros de ferro periféricos normais, leve deposição de 

ferro hepática é um achado frequente, mas não associada com resistência insulina ou gravidade da 

lesão hepática (224). 

 

6.5. Histologia x EHNA 

 

Na avaliação histológica,  método padrão de ouro para caracterizar DHGNA,  a esteatose 

leve, moderada e grave estiveram presentes, na mesma proporção, entre os indivíduos obesos com 

EHNA. Em relação à  fibrose, embora encontrada em 54,5 % das biópsias avaliadas, na grande 

maioria apresentava-se de forma leve (23,8%) ou ausente (45,4%).   

A inflamação crônica portal é uma lesão, na DHGNA, que não tem sido bem caracterizada, 

mas pode estar presente, em biópsias hepáticas, em graus variados, de ausente a leve a mais 

intensa e em ambos os grupos de pacientes, correlaciona-se com maior gravidade histológica da 

doença, incluindo estágios de fibrose avançada.  

Inflamação crônica portal aumentada também correlaciona com alterações clínicas 

associadas com risco aumentado de doença progressiva (93, 307, 308). Em contraste com os 

infiltrados inflamatórios, agudos e crônicos, frequentemente mistos que podem ocorrer, nos lóbulos, 

na EHNA, a inflamação portal é composta de células referidas como crônicas, isto é, linfócitos, 

plasmócitos, eosinófilos ocasionais e monócitos (309). Pesquisadores da DHGNA têm notado que a 

quantidade desproporcional de inflamação crônica portal em EHNA pode ser um prenúncio da 

possibilidade de outra doença hepática concomitante (310). Isso foi demonstrado em uma série de 

estudos que documentou a coexistência não só de HVC, mas também cirrose biliar primária, HAI e 

outras formas de doenças hepáticas crônicas diagnosticadas sorologicamente com DHGNA ou 

EHNA (310-312).  

Não encontramos associação entre inflamação portal e reação ductular/fibrose portal, como 

mostrado tanto para hepatite crônica C (313) quanto para DHGNA (142), entretanto, a separação de 

reação ductular e o componente inflamatório associado, na análise histológica,  faz disso um desafio. 

Observamos, na análise de regressão logística, considerando os estágios de fibrose como variável 

dependente, a presença de inflamação mista (lobular e portal) como fator independentemente 

associado (Tabela 6 e Figura 19). 
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 Curiosamente, em estudo de doença alcoólica do fígado, a inflamação portal crônica foi 

encontrada em 40% das biópsias, nenhuma das quais era de indivíduos com hepatites B ou C.  A 

mais forte de 5 associações (sexo, idade, consumo de álcool, esteatose e fibrose) foi fibrose 

portal/septal. Foi concluído que a inflamação portal teve um papel na fibrose hepática em pacientes 

com doença alcoólica (314). Do ponto de vista prático, o achado sugere um possível papel para a 

inclusão da inflamação crônica portal em escore semiquantitativo, conforme proposto num sistema 

inicial (163). A inflamação portal não foi incluída no escore de atividade da DHGNA (164), assim 

como a alteração não foi estatisticamente relacionada com o diagnóstico de EHNA, entretanto, uma 

possível razão para isso é o pequeno número de casos  deste estudo (52), como também no nosso 

caso, comparado a outros estudos com maior número de pacientes (315).  

A positividade do Perl’s, na avaliação histológica, não mostrou resultados significativos com 

relação à associação com graus de fibrose ou esteatose ou qualquer associação com piora clínica ou 

desfechos patológicos. 

Identificamos depósitos granulares finos de ferro no interior dos hepatócitos (citoplasma das 

células hepáticas). Esse achado não nos parece caracterizar sobrecarga de ferro no parênquima 

hepático. A presença de hemossiderina no interior do hepatócito, do nosso ponto de vista, deve ser 

interpretado como um evento fisiológico relacionado ao metabolismo do ferro (ferro em trânsito) na 

célula hepática. Se o ferro tivesse sido identificado em nível de sinusóides/células de Kupffer, isso 

falaria a favor de sobrecarga de ferro hepática. 

 Corroborando os resultados, além dos trabalhos conflitantes acima apresentados, o estudo de 

Zamin et al., 2006 não estabeleceram associação entre a mutação do gene C282Y e H63D (mutação 

envolvida na gênese da hemocromatose)  e atividade inflamatória ou presença de fibrose, em  

indivíduos com EHNA, reforçando a  não participação dos depósitos de Fe na sua patogênese (316) 

e Chandok et al., 2012 encontraram níveis de ferritina sérica semelhantes em indivíduos com 

esteatose não alcoólica simples, EHNA ou EHNA associada à cirrose e não encontraram relação dos 

níveis de ferritina com o estágio da doença (317), portanto  não parece que o ferro tenha papel 

importante na fisiopatogenia da EHNA bem como influência nos diferentes  estágios de fibrose mas, 

a população estudada, seu tamanho ou diferenças metodológicas podem ser responsáveis por essa 

discrepância. 

Como perspectivas futuras acreditamos que o estudo com métodos de imagem mais 

sensíveis e específicos, não invasivos, associados ao estudo de expressão de genes que codificam 

proteínas relacionadas ao metabolismo do ferro como transportador de metal divalente 1 (DMT1), 

ferroportina (FPN), Hepcidina e hemojuvelina (HJV) possam esclarecer a participação do ferro nos 

diferentes desfechos clínicos da DHGNA. 
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7. Conclusão 

 

 Não confirmamos a  associação entre a presença do ferro no parênquima hepático e a 

intensidade da EHNA em pacientes obesos. 
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8.  Outros aspectos de relevância 

 

a) A DMT2 ou glicemia de jejum ˃ 100 não favoreceu a evolução para estágios mais avançados de 

fibrose.  

b) Encontramos todos os componentes da SM, tais como HAS, HDL baixo, TG aumentado e 

aumento da CA como fatores de risco da EHNA.  

c) A FA aumentada aumenta o risco de inflamação portal e mista.  

d) A relação AST/ALT ˃ 1 e níveis séricos aumentados de LDL mostraram aumentar o risco evolutivo 

para estágios mais avançados de esteatose.  

e) Embora não tenhamos encontrado valores aumentados de ferritina associados em estágios mais 

avançados de fibrose, ela ainda deve ser usada como ferramenta útil para diagnóstico inicial da 

sobrecarga de ferro.  

f) Observando o hipotireoidismo como fator de risco independente para EHNA, os marcadores de 

tireóide devem ser incluídos no protocolo de avaliação laboratorial dos pacientes com 

DHGNA/EHNA.  

g) A presença de dislipidemia atuou como fator independente associado com a balonização.  
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10. Anexos 

1. Anexo 1: Protocolo DHGNA. 

• Ultrassonografia abdominal 

• Exames laboratoriais: hemograma completo, glicemia, insulina basal, CT, LDL-c, HDL-c, TG, 

AST, ALT, FA, GGT, Bilirrubina total, bilirrubina direta, albumina, gama globulina, IgG, ferritina 

sérica,  IST, ferro sérico,  transferrina, sorologias hepatite B e C e autoanticorpos. 

• Biopsia hepática 

 

2. Anexo 2: Termo de consentimento livre e esclarecido. 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Relação de marcadores do 

Metabolismo do Ferro com a intensidade da Esteato Hepatite Não Alcoólica (EHNA) em 

obesos”, que será realizada pelo Departamento de Clínica Médica da Faculdade de medicina 

de Botucatu, disciplina de Hepatologia. 

Você foi selecionado para participar dessa pesquisa porque você apresenta os 

seguintes fatores: 

1. Tem idade maior que 18 anos 

2. Tem IMC acima 30 kg/m2
 

3. Você não ingere mais que 30g de álcool/dia. 

4. Você não apresenta outras patologias relacionadas à sobrecarga de ferro hepática como, 

por exemplo, anemia falciforme, talassemia, transfusões sanguíneas crônicas etc; 

4. Você tem sorologias negativas para hepatite B e/ou C; 

5. Você não faz uso de medicamentos que causam esteatose hepática intensa 

6. Você tem esteato hepatite não alcoólica (EHNA) confirmada por biópsia hepática 

7. Você quer participar dessa pesquisa assinando o consentimento. 

 

Essa pesquisa vai avaliar, nos  indivíduos obesos, que apresentam diagnóstico EHNA 

confirmada por biópsia hepática,  exames laboratoriais relacionados ao metabolismo do ferro. 

Além disso, vamos avaliar dados nutricionais (Peso, altura, IMC e CA) e bioquímicos. Além 

das informações contidas em seu prontuário médico, eu precisarei que você me dê algumas 

informações e permita complementação do exame físico caso não tenha todos os dados no 

seu prontuário. Além disso, você terá que colher sangue, no início da pesquisa, para 

dosagem de exames laboratoriais que forem necessários, além dos já contidos em seu 

prontuário. 

Você terá a liberdade em recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo ao seu tratamento. As informações obtidas através dessa pesquisa 
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serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Você receberá uma cópia 

deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

    __________________________________________ 

                               Nome e assinatura do pesquisador 1 

 

1. Marise Pereira da Silva  

Endereço: Faculdade de Medicina de Botucatu – Departamento de Pediatria – telefone 14 -

3811 6274 ou celular: 14- 97756391  

Eu,__________________________________________RG_________,declaro ter sido 

totalmente esclarecido sobre o estudo que será realizado pelo Departamento de Clínica 

Médica da Faculdade de medicina de Botucatu, disciplina de Hepatologia.  Declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar 

 

3. Anexo 3:Protocolo aprovado dia 3/10/2011, protocolo 3999/2011. 
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4. Anexo 4: Potencial hepatotóxico dos medicamentos  

 

Medicamento 
Potencial 

hepatotóxico 
SIM         NÃO 

Frequência 
máxima 

(%) 

Esteatose Tipo de lesão 
predominante 

AAS                         X    
acarbose  X 17,7%  Hepatite aguda 
Ácido fólico                         X    
alenia X    
anlodipina X 12,8  Hepatite aguda 
atensina                          X    

atorvastatina    X 24  Hepatite aguda  
Hepatite colestática 

bromoprida X    
calcitriol                         X    
captopril                         X    
ciprofibrato        X 7,7  Hepatite aguda 
citalopran        X 5,3  Hepatite aguda 
clorana                         X    
daonil                         X    
Depakene (ácido 
valpróico) X 67 36  

Diazepan                          X    
enalapril       X 2,8   
fluoxetina     X 12,5  Hepatite aguda 
glibenclamida  X 6,7  Hepatite aguda 
hidroclortiazida 
                        X    

insulina 
 

                        X    

levotiroxina 
 

                        X    

Losartan 
 

    X 20  Hepatite aguda 

mesalazina 
 

    X 21  Hepatite aguda 

metformina 
 

                      X    

nimodipina 
 

    X 2,7  Hepatite aguda 

omeprazol 
 

                      X    
ranitidina       X 18,6  Hepatite aguda 
rivotril     
sinvastatina       X 52  Hepatite aguda 
solozok                         X    
tamoxifeno X 20 21 Hepatite aguda 
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5. Anexo 5: Valores de referencia para os exames solicitados. 

 

Exame  Valor de referência Exame Valor de referência 

Glicemia de jejum 70 – 99g/dL Albumina 3,5 - 5,0g/dL  

Insulina basal  S/VR Gama globulina ˂2 

HOMA >2,71 IGG ˂1685 

Colesterol Total  < 200mg/dL  Hematócrito 
H: 36 - 52% 

M: 35 - 45% 

LDL-c  < 130mg/dL Hemoglobina 
H: 13,5 - 16,5g/dL 

M: 11,5 - 15,0g/dL 

HDL-c  M:>40;H>50 VCM 80-98µMM3 

Triglicerídeos  < 150mg/dL CHCM 31-37 g/dl 

ALT (TGP)  
H: até 72U/L 

M: até 52U/L 
RDW 10-20% 

AST (TGO)  
H: até 59U/L 

M: até 36U/L 
Leucócitos 4-11x103/mm3 

GGT 
H: 15 - 73U/L 

M: 12 - 43U/L  
Neutrofilos 53-57% 

Fosfatase alcalina  36-126U/L  Linfócitos 23-33% 

Bilirrubina total  0,2 - 1,3mg/dL Plaquetas  140.000 - 440.000/mm³ 

Bilirubina direta  > 0,3mg/dL Ferritina sérica 
H: 21,8 – 274,6ng/mL 

M: 4,63 – 204ng/mL 

  

Indice de 

saturação da 

Transferrina 

˂ 45% 

  
Ferro sérico 40 - 180mcg/dL 

  
Transferrina 2,0 - 3,6 g/l 

 

RDW- red cell distribution width; CHCM-concentração da hemoglobina corpuscular média;VCM – 
volume corpuscular médio. 
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6. Anexo 6:  Aspectos sociodemográficos, clínicos e laboratoriais dos pacientes. 

Variável n Média DP Mínimo Máximo Mediana 

Idade 88 51,3 11,0 21,0 80,0 52 

Peso 88 88,9 14,7 65,4 145.0 87,8 

Altura 88 1,6 0,08 1,4 1,8 1,6 

IMC 88 35,2 5,0 29,7 57,3 34,4 

Hemoglobina 88 14,1 1,3 11,2 17,6 14,1 

VCM 88 88,4 6,8 62,0 106,9 89,0 

CHCM 88 33,3 1,3 29,5 36,6 33,3 

Plaquetas 88 269375 101220 137000 831000 257000 

VPM 88 8,9 1,2 6,8 12,6 8,9 

RDW 88 13,4 1,3 10,9 17,0 13,6 

Albumina 88 4,4 0,3 3,6 5,2 4,4 

Bilirrubina total 88 0,7 0,6 0,2 5,5 0,7 

AST 88 39,2 20,7 17,0 121,0 32,0 

ALT 88 50,7 33,1 14,0 222,0 41,5 

AST/ALT 88 0,8 0,2 0,4 1,7 0,8 

FA 88 84,8 91,8 13,0 177,0 92,5 

CT 88 200,6 41,2 118,0 310,0 198,5 

LDL 88 113,2 36,1 40,4 213,8 108,0 

HDL 88 46,7 13,2 23,0 96,0 45,5 

TG 88 201,5 100,2 65,0 575,0 175,0 

Gama 66 1,3 0,3 0,7 2,2 1,2 

IgG 74 1238,8 277,0 663,0 1940,0 1215,0 

Glicemia 88 113,9 44,0 63,0 310,0 101,0 

Insulina Basal 88 18,6 12,0 3,8 75,1 16,1 

Homa IR 88 5.4 5,1 0,8 43,9 4,1 

Ferritina (ng/ml) 88 234,0 213,6 3,5 1108,4 160,5 

Fe Sérico 79 103,5 46,0 23,0 352,0 94,0 

Transferrina 83 2,7 0,4 1,8 4,1 2,6 

IST 78 32,1 15,4 6,3 99,8 30,4 
 

DP – desvio padrão, IMC – índice de massa corpórea, VCM – volume corpuscular médio, CHCM – 

concentração de hemoglobina corpuscular média, VP – volume plaquetário e RDW - Red Cell Distribution 

Width, LDL – lipoproteína de baixa densidade, HDL- lipoproteína de alta densidade, TG – triglicerídeos, Gama 

(eletroforese de proteínas), IgG – imunoglobulina G, Homa IR - Homeostasis model assessment of insulin 

resistance, IST – índice de saturação da transferrina. 
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