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RESUMO 

 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma condição 

metabólica comum, a qual ocorre em indivíduos que não apresentam ingestão 

etílica significativa. A DHGNA tem sido associada a fatores de risco 

cardiovascular presentes na síndrome metabólica, tal como a obesidade e o 

aumento de triglicerídeos (TG), além das dislipidemias, diabetes mellitus e 

alguns agentes químicos. A DHGNA é caracterizada pelo acúmulo de TG no 

fígado, podendo evoluir para esteato-hepatite não alcoólica (EHNA), forma 

inflamatória da DHGNA, que por sua vez pode evoluir para a fibrose avançada, 

cirrose hepática e hepatocarcinoma. Estudos epidemiológicos apontam que a 

DHGNA é considerada uma das formas mais comuns de esteatose hepática no 

mundo ocidental, sobretudo em consonância aos aumentos de incidência e 

prevalência da obesidade visceral. Dessa forma, a DHGNA é um problema de 

saúde pública de alta relevância epidemiológica. Diversos estudos vêm sido 

desenvolvidos com o fito de elucidar mais claramente sua etiologia, mecanismos 

fisiopatológicos, métodos de diagnóstico, prevenção, tratamento e modelos 

animais que mimetizam a doença. Assim, o presente estudo pretende revisar a 

literatura no que concerne as evidências científicas sobre a DHGNA, com relação 

as suas características clínico-laboratoriais, histopatológicas e seu estudo em 

modelos de experimentação animal em roedores. Os métodos de diagnóstico 

(invasivo e não-invasivo) na doença humana revelaram-se mais eficazes com o 

agravo da doença, havendo discussão na literatura quanto ao diagnóstico 

histopatológico da forma inflamatória da doença (EHNA). Já os modelos animais 

são mediados por várias dietas e/ou modelos genéticos aplicados em roedores 

na tentativa de induzir esteatose e seus consequentes agravos clínicos. 

Contudo, nenhum desses modelos consegue reproduzir integralmente a 

complexidade da DHGNA em humanos. Portanto, mais estudos são necessários 

para a compreensão da patogênese da doença, seus agravos clínicos e métodos 

de diagnóstico mais eficazes para a sua prevenção clínica. 

 

Palavras chave: DHGNA, gordura hepática, síndrome metabólica, doenças 

cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

 

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common metabolic condition that 

occurs in individuals who do not have significant ethyl intake. NAFLD has been 

associated with cardiovascular risk factors present in metabolic syndrome (such 

as obesity and increased triglycerides [TG]), dyslipidemia, diabetes mellitus, and 

some chemical agents. NAFLD is characterized by the accumulation of TG in the 

liver, which may progress to non-alcoholic steatohepatitis (NASH) (inflammatory 

form of NAFLD), which in turn may progress to advanced fibrosis, liver cirrhosis 

and hepatocarcinoma. Epidemiological studies indicate that NAFLD is 

considered one of the most common forms of hepatic steatosis in the western 

world, especially in line with the increased incidence and prevalence of visceral 

obesity. Thus, NAFLD is a public health problem of high epidemiological 

relevance. Several studies have been developed in order to clarify more clearly 

its etiology, pathophysiological mechanisms, diagnostic methods, prevention, 

treatment and animal models that mimic the disease. Thus, the present study 

aims to review the literature regarding the scientific evidence on NAFLD, 

regarding its clinical-laboratory, histopathological characteristics and its study in 

rodent animal experimentation models. Diagnostic methods (invasive and 

noninvasive) in human disease proved to be more effective with the disease 

worsening, and there is discussion in the literature regarding the histopathological 

diagnosis of inflammatory disease (NASH). Animal models are mediated by 

various rodent diets or by genetic models in an attempt to induce steatosis and 

its consequent clinical problems. However, none of these models can fully 

reproduce the complexity of NAFLD in humans. Therefore, further studies are 

needed to understand the pathogenesis of the disease, its clinical problems and 

more effective diagnostic methods for its clinical prevention. 

 

Keywords: NAFLD, liver fat, metabolic syndrome, cardiovascular diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de triglicerídeos (TG) no fígado. A referida patologia é dotada 

de um potencial evolutivo para formas inflamatórias fibrosantes, o que é 

reiteradamente frequente na evolução na esteato-hepatite não alcoólica, EHNA 

(em português) ou NASH (em inglês, non alcoholic steatohepatitis), a qual é a 

forma dotada de eventos inflamatórios iniciais da doença (HEPATOLOGIA., 

2012). 

A evolução clínica da DHGNA pode levar à fibrose avançada, cirrose e 

até hepatocarcinoma. O processo de lesão celular lembra os processos 

patológicos da lesão induzida por indivíduos com ingestão etílica significativa. 

Contudo, a DHGNA ocorre em indivíduos que não apresentam tal ingestão. 

Diversos estudos reiteram a importância epidemiológica e clínica da DHGNA, 

sobretudo, a apontando como uma causa principal de morbidade e mortalidade 

ligadas a doenças do fígado (SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008).   

Em vista dessa relevância epidemiológica, sabe-se, além disso, que as 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se 

desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração (SAUDE, 2011). No 

Brasil, o Ministério da Saúde considera quatro principais grupos de DCNT, sendo 

elas as doenças do aparelho circulatório, o câncer, as doenças respiratórias 

crônicas e o diabetes (condição considerada como um relevante fator de risco 

para a gênese da doença).  

Ainda nesse contexto, a DHGNA tem sido associada à diversos outros 

fatores de risco cardiovascular, mormente as dislipidemias e a síndrome 

metabólica (SM), a qual compreende resistência à insulina, hipertensão arterial, 

obesidade visceral, aumento de TG e redução da lipoproteína de alta densidade 

(HDL colesterol). Portanto, alterações cardiometabólicas e os fatores da SM 

influenciam diretamente o metabolismo de lipídeos e são fatores concretos para 

o surgimento da doença (SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008). 

Ademais, a obesidade visceral tem sido descrita como uma problemática 

de saúde pública com alta incidência e prevalência na população geral (ROSA; 

ZANELLA; RIBEIRO; KOHLMANN JUNIOR, 2005). O excesso de adiposidade 
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visceral correlaciona-se com o desenvolvimento de dislipidemias e é um fator de 

risco para o surgimento de DHGNA. É comum haver um desequilíbrio lipídico, 

notando-se um aumento dos níveis de TG, colesterol total e das lipoproteínas de 

baixa densidade ou Low-Density Lipoprotein (LDL) e das lipoproteínas de muito 

baixa densidade ou Very Low-Density Lipoprotein (VLDL), assim como 

diminuição dos níveis de HDL. Como consequência, há um aumento do risco 

cardiovascular e predisposição a formação de placas ateroscleróticas na parede 

dos vasos sanguíneos (NOGAROTO; RODRIGUES; VICARI; ALMEIDA et al., 

2015).  

Embora os fatores de risco cardiovascular estejam efetivamente ligados 

ao surgimento da DHGNA, há controvérsias nessa relação. Tal fato é 

evidenciado, por exemplo, pela existência de obesos mórbidos com histologia 

hepática normal. Portanto, nota-se que outros fatores estão envolvidos na 

gênese da doença. 

Pacientes acometidos pela DHGNA podem ser assintomáticos ou 

sintomáticos, apresentando elevações discretas ou moderadas das enzimas 

hepáticas. Em seus estudos, Cotrim et al. encontraram aproximadamente 20% 

de esteatose hepática na população geral no Brasil, tendo utilizado apenas a 

ultrassonografia (US) como método de diagnóstico (COTRIM; PARISE; 

OLIVEIRA; LEITE et al., 2016). 

Muito embora tradicionalmente tem-se a condição clínica da DHGNA 

considerada como um processo benigno com baixo grau de evolução para uma 

patologia hepática mais grave (SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008), 

diversas formas de intervenção vem sendo estudadas com o fito de coibir e/ou 

minimizar as complicações decorrentes de tal evolução clínica. 

Estudos demonstram que a distribuição regional de gordura, a inflamação 

do tecido adiposo e seus mecanismos moleculares, a ação de inflamassomas e 

dos receptores TLR4 são elementos associados que juntos elucidam o complexo 

surgimento da doença. Por fim, a inflamação derivada do intestino e o papel da 

microbiota neste processo também reiteram a complexidade dos eventos 

etiológicos da doença (SHARIFNIA; ANTOUN; VERRIERE; SUAREZ et al., 

2015).  Dessa forma, a DHGNA é considerada uma patologia com etiologia 

multifatorial e com mecanismos genéticos, moleculares e metabólicos 

complexos. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma revisão narrativa da literatura sobre as evidências científicas 

no que concerne à DHGNA, com relação às suas características clínico-

laboratoriais, histopatológicas e seu estudo em modelos de experimentação 

animal em roedores.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Discutir os fatores ligados à fisiopatologia da DHGNA; 

 Apresentar os métodos de diagnóstico e os modelos experimentais da 

DHGNA. 
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 3 JUSTIFICATIVA 

 

A DHGNA vem sendo descrita como uma entidade clínica que acomete 

um grande número de indivíduos no Brasil e no mundo (BEDOSSA, 2017). A 

fisiopatologia primária da doença não está completamente elucidada, muito 

embora se conheçam seus fatores predisponentes e diversos processos 

etiológicos. 

A evolução clínica da DHGNA é caracterizada por processos de lesão 

celular, fibrose e até mesmo processos neoplásicos. Nessa perspectiva e tendo 

em vista que há um nítido aumento da incidência da obesidade visceral e SM na 

população geral atualmente (NEELAND; ROSS; DESPRÉS; MATSUZAWA et 

al., 2019), tem-se uma problemática de saúde pública considerável 

epidemiologicamente. 

Outrossim, diversos aprimoramentos no estudo da fisiopatologia, 

diagnóstico (invasivo e não invasivo) e modelos experimentais da DHGNA vem 

sendo descritos com o fito profilático e intervencional. Destarte, considerando o 

teor epidemiológico e as demais características clínicas da doença, torna-se 

necessário discutir essas evidências científicas.  
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA 

(DHGNA) E MORFOLOGIA HEPÁTICA 

 

A DHGNA é uma condição clínica patológica caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de TG no tecido hepático. Em 1980, um estudo de Ludwig et al. 

sugeriu a denominação da doença de esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) ou 

non alcoholic steatohepatitis (NASH), caracterizando-a como uma entidade e/ou 

condição clínico-patológica, que apresentava dados histológicos semelhantes 

aos encontrados na hepatite alcoólica, mas em pacientes sem histórico de 

alcoolismo crônico (LUDWIG; VIGGIANO; MCGILL; OH). 

Atualmente, a EHNA é considerada uma evolução da DHGNA, quando há 

início de processos inflamatórios relacionados aos mecanismos de inflamação 

ligados ao excesso de armazenamento de gorduras (BEDOSSA, 2017). Em 

síntese, segundo Ciocca et al., a DHGNA é definida pela infiltração gordurosa 

hepática em mais de 5% dos hepatócitos, na ausência de ingestão de álcool ou 

outras drogas, assim como na ausência de causas secundárias, tal como 

doenças virais, autoimunes e outros tipos de doenças hepáticas (CIOCCA; 

RAMONET; ÁLVAREZ, 2016). 

A etiologia da DHGNA é extremamente multifatorial, tendo um amplo 

espectro clínico e histopatológico. Os mecanismos de evolução da agressão 

celular (sintetizados na figura 01) incluem a esteatose, a esteato-hepatite, o 

processo de fibrose, a cirrose e o carcinoma hepatocelular ou hepatocarcinoma 

(COTRIM; PARISE; OLIVEIRA; LEITE et al., 2016). 
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Figura 1 – Representação esquemática da evolução da Doença Hepática Gordurosa não 
Alcoólica (DHGNA). Após o acúmulo excessivo de triglicerídeos nos hepatócitos (esteatose), 
eventos inflamatórios e regenerativos podem ocorrer (esteatohepatite), levando ao surgimento 
das formas mais graves da doença, como cirrose e carcinoma hepatocelular. Fonte: Adaptado 
de (COHEN; HORTON; HOBBS, 2011). 

 

O fígado humano é o segundo maior órgão do organismo. Está situado na 

cavidade abdominal abaixo do diafragma. O fígado é o órgão no qual os 

nutrientes absorvidos no trato digestivo são processados e armazenados para 

serem utilizados por outros órgãos. É, portanto, uma interface entre o sistema 

digestivo e o sangue. Grande parte do sangue transportado para o fígado chega 

pela veia porta (70 a 80%) enquanto a menor porcentagem é suprida pela artéria 

hepática. Todos os nutrientes absorvidos pelo intestino chegam ao fígado pela 

veia porta, exceto os lipídios complexos (quilomícrons), que chegam pela artéria 

hepática. A posição do fígado no sistema circulatório é ideal para captar, 

transformar e acumular metabólitos e para a neutralização e eliminação de 

substâncias tóxicas. A eliminação ocorre na bile, uma secreção exócrina do 

fígado, importante para a digestão de lipídios (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2018).  

O fígado também exerce função muito importante na produção de 

proteínas plasmáticas, como a albumina e outras proteínas carreadoras. O 

fígado é revestido por uma cápsula delgada de tecido conjuntivo que se torna 

mais espessa no hilo, por onde a veia porta e a artéria hepática penetram o 

fígado e por onde saem os duetos hepáticos direito e esquerdo, bem como os 

linfáticos. Esses vasos e duetos são circundados por tecido conjuntivo ao longo 
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de toda a sua extensão, até o término (ou origem), nos espaços porta entre os 

lóbulos hepáticos. Neste ponto, forma-se uma delicada rede de fibras reticulares 

que suporta os hepatócitos (células do fígado) e células endoteliais dos capilares 

sinusoides (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2018; MITCHELL; KUMAR; ABBAS; 

FAUSTO et al., 2017). 

O componente estrutural básico do fígado é a célula hepática, ou 

hepatócito. Essas células epiteliais estão agrupadas em placas interconectadas. 

Em cortes histológicos, unidades estruturais denominadas lóbulos hepáticos 

podem ser observadas. Em algumas regiões da periferia dos lóbulos existe 

tecido conjuntivo contendo duetos biliares, vasos linfáticos, nervos e vasos 

sanguíneos. Essas regiões, os espaços porta, são encontradas nos cantos dos 

lóbulos. O fígado humano contém de 3 a 6 espaços porta por lóbulo, cada um 

contendo um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática, um dueto (parte 

do sistema de duetos biliares) e vasos linfáticos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2018). 

O fígado é anatomicamente dividido em duas regiões principais: o lobo 

direito e o lobo esquerdo. O fígado está preso anteriormente a parede abdominal 

pelo ligamento falciforme, que é uma prega que separa os dois lobos. Nos 

humanos, o fígado tem um formato que lembra o de um trapézio, com ângulos 

arredondados, dando-lhe aparência ovalizada. Sua coloração é vermelho-

escuro, tendendo ao marrom arroxeado, os tecidos que o compõem são de 

natureza muito frágil, sua aparência e consistência seguem o padrão de outros 

animais. Sua localização é na parte mais alta da cavidade abdominal, embaixo 

do diafragma no hipocôndrio direito (GUYTON; HALL, 1997). 

 

4.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Diversos estudos reiteradamente comprovam que nos últimos anos, no 

Brasil e em países mais desenvolvidos, a obesidade se tornou um crítico 

problema de saúde pública (MONTEIRO; CONDE, 2000; SOLER; SILVA; SILVA; 

TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA; DAY; CABRAL; LIMA et al., 2007). Com tal 

considerável aumento da prevalência da obesidade, identificou-se uma relação 



8 
 

entre gordura visceral, resistência à insulina (RI) e um amplo número de fatores 

de risco de cunho metabólico e cardiovascular. 

 Nesse contexto, a DHGNA é resultado do acúmulo de gordura (TG) no 

fígado e parece estar diretamente associada à RI e ao acúmulo de gordura 

visceral. Portanto, há uma tendência ao aumento do número de indivíduos 

susceptíveis à doença. Uma revisão publicada em 2018 postula que a DHGNA 

é uma entidade clínico-patológica reconhecida como a principal causa das 

patologias hepáticas crônicas em adultos e crianças e que engloba um espectro 

de lesões hepáticas (com ou sem fibrose) muito amplo (LIMA; VIEIRA, 2018).  

Um estudo realizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) em 

2008, que visava elucidar a associação da DHGNA com a SM e fatores de risco 

cardiovascular, revelou que o grupo de pacientes estudados que apresentava a 

doença possuía aumento significativo do índice de massa corporal (IMC), 

circunferência abdominal, peso, pressão arterial diastólica, glicose pós-prandial, 

TG e gordura visceral em relação ao grupo sem DHGNA. Ainda nesse estudo, a 

DHGNA mostrou associação com hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e 

SM (SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008). 

A prevalência real da DHGNA na população geral ainda é desconhecida. 

Essa característica ocorre, sobretudo, aliada ao fato de que a DHGNA é uma 

condição majoritariamente assintomática (embora diagnosticar presença de 

esteatose hepática seja algo pouco dispendioso e simples). Nesse contexto, 

muito embora não existam estudos que quantificam mais precisamente valores 

de incidência e prevalência da DHGNA na população geral do Brasil e do mundo, 

sabe-se que a SM, as doenças cardiovasculares e a obesidade apresentam 

índices epidemiológicos elevados. Todavia, ainda com tais limitações, estima-se 

que no Brasil há cerca de 20% de portadores de esteatose hepática na 

população geral (COTRIM; PARISE; OLIVEIRA; LEITE et al., 2016). 

Um estudo revelou que 20% das crianças ou adolescentes (4 a 12 anos) 

obesos com esteatose hepática desenvolveram ainda quando crianças cirrose 

ou carcinoma hepatocelular. Ainda, o excesso de adiposidade visceral pode 

acentuar o grau da lesão hepática (TOMINAGA; KURATA; CHEN; FUJIMOTO 

et al., 1995). Outros estudos demonstram que a esteatose hepática afeta 2,6% 

das crianças e 9,6% dos adolescentes (DE CARVALHO PADILHA; DA ROCHA; 

ALVES; PERES, 2010; PAPANDREOU; ROUSSO; MAVROMICHALIS, 2007). 
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Sua prevalência varia de 12 a 80% em crianças obesas (MATHUR; DAS; 

ARORA, 2007), o que fundamenta a alta relevância dos estudos sobre a DHGNA 

(DE MELO PORTELA; DE MELO; DE CARVALHO SAMPAIO, 2013). 

Nos Estados Unidos (EUA), um estudo realizado com 328 portadores 

assintomáticos da DHGNA revelou que cerca de 46% dos indivíduos eram 

portadores de EHNA, 26% eram diabéticos, 68% eram hipertensos e 70% 

obesos. Tais dados reiteram a importância da íntima associação entre fatores de 

risco cardiovascular e a etiologia da DHGNA. 

A EHNA é descrita como capaz de evoluir para cirrose em até duas 

décadas em cerca de 20% dos seus portadores (MATTEONI; YOUNOSSI; 

GRAMLICH; BOPARAI et al., 1999). Assim, essa forma inflamatória da doença 

é considerada hodiernamente uma importante causa de cirrose criptogênica 

(etiologia desconhecida), patologia considerada a terceira causa mais comum de 

transplante hepático nos EUA (HEPATOLOGIA., 2012). Além disso, a 

prevalência da EHNA na população adulta varia entre 3 a 5%, enquanto 

considerando-se apenas obesos e diabéticos, essa prevalência se eleva 

variando entre 20 e 40% ( HEPATOLOGIA., 2012) 

Em suma, a epidemiologia da DHGNA revela tal condição como uma 

doença silenciosa (devido ao alto teor de pacientes portadores assintomáticos), 

de incidência e prevalência elevada, que apresenta associação com fatores de 

risco cardiovascular e metabólicos bem descrita. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Hepatologia, a mortalidade por hepatopatia é a terceira causa 

mortis entre pacientes com EHNA, comparada à décima na população geral. 

Além disso, o órgão alarma os crescentes números de casos de cirrose e 

carcinoma hepatocelular (HEPATOLOGIA., 2012). 

 

4.3 ETIOLOGIA DA DHGNA 

 

Atualmente, a DHGNA é a causa mais frequente da elevação de 

aminotransferases — aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT) — nos países ocidentais (BENETOLO, 2016). A DHGNA 

ocorre quando há acúmulo excessivo de triglicerídeos nos hepatócitos. Esse 

acúmulo de gordura pode ser assintomático por anos e até regredir caso tenha 
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suas causas controladas, como mudanças de hábitos alimentares, aumento da 

ingestão hídrica, prática de exercícios físicos e controle de parâmetros 

cardiometabólicos (BUSNELLO; BODANESE; PELLANDA; SANTOS, 2011).  

Contudo, se tal acúmulo permanecer, a doença pode evoluir para a EHNA, 

a qual é marcada por eventos de morte celular, inflamação e processos de reparo 

e regeneração (fibrose). Esses últimos eventos são marcados por uma evolução 

mais provável para condições clínico-patológicas mais severas, o que é 

evidenciado pela eventual progressão a cirrose e/ou carcinoma hepatocelular 

(HEPATOLOGIA., 2012). 

A hipertensão arterial, as dislipidemias, a presença do diabetes mellitus, 

a obesidade e o sobrepeso constituem fatores de risco primários para a etiologia 

da doença, a qual está intimamente associada à SM. Em muitos casos, a 

DHGNA é considerada o componente hepático da SM. Além disso, agentes 

químicos, tais como medicamentos (p. ex., estrógenos, amiodarona e 

corticosteróides), toxinas ambientais, esteróides anabolizantes e cirurgias 

abdominais são considerados fatores de risco secundários para o surgimento da 

doença. Por fim, o surgimento da DHGNA pode estar associado à outras 

doenças e/ou infecções, o que é evidenciado pelas lesões da hepatite crônica 

pelo vírus C, síndrome de ovários policísticos, lipodistrofia, hipogonadismo, 

síndrome de apneia do sono e hipotiroidismo. Todas essas causas disparam 

mecanismos moleculares complexos, iniciados pelo acúmulo de triglicerídeo nos 

hepatócitos (DE MELO PORTELA; DE MELO; DE CARVALHO SAMPAIO, 

2013).  

 

4.4. OBESIDADE E DHGNA 

 

A obesidade é uma doença integrante do grupo de DCNT, sendo um 

processo mediado pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em extensão tal 

que acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos. Sabe-se que a etiologia da 

doença é um processo altamente multifatorial que envolve aspectos ambientais, 

moleculares e genéticos. A obesidade é um problema de saúde pública mundial, 

onde tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento apresentam 

elevação de sua prevalência e incidência (MONTEIRO; CONDE, 2000; 



11 
 

PINHEIRO; FREITAS; CORSO, 2004; ROSA; ZANELLA; RIBEIRO; KOHLMANN 

JUNIOR, 2005; TEIXEIRA; DAY; CABRAL; LIMA et al., 2007). 

A obesidade favorece o surgimento de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. Sabe-se que o aumento da gordura central ou visceral é 

responsável pela maior incidência de hipertensão arterial. Estudos demostram 

que indivíduos obesos são mais predispostos à ocorrência de eventos 

cardiovasculares do que indivíduos com peso normal (CARNEIRO; FARIA; 

RIBEIRO FILHO; GUIMARÃES et al., 2003).   

Tanto a RI como as demais comorbidades que compõem a SM são 

consideradas causas primárias da DHGNA. Já entre as causas secundárias da 

doença enquadram-se as deficiências nutricionais (colina), excesso de oferta de 

carboidratos, mutações, infecções virais e toxinas. Nessa perspectiva, a 

obesidade se enquadra como uma causa primária da doença (COTRIM, 2016). 

Tal fato é evidenciado por dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, os 

quais apontam que a esteatose hepática é diretamente proporcional ao IMC 

(HEPATOLOGIA., 2012). 

O excesso de adiposidade visceral correlaciona-se com o 

desenvolvimento de dislipidemias e é um fator de risco para o surgimento de 

DHGNA, muito embora tal relação não seja absoluta. Como dito anteriormente, 

há portadores de obesidade visceral que apresentam histologia hepática normal. 

Além disso, há pacientes marcados apenas pela presença de esteatose 

hepática, evidenciado pelo acúmulo de lipídeos nos hepatócitos, sem que haja 

evolução para a EHNA (DUARTE, 2008; HEPATOLOGIA., 2012).  

Dessa forma, nota-se que há uma associação direta entre a obesidade e 

o surgimento da DHGNA (evidenciado na figura 02). Nessa relação, a obesidade 

é um dos fatores de risco mais importantes para a gênese da doença, deixando 

o portador mais susceptível a acumular TG no interior dos hepatócitos. Contudo, 

a etiologia e a fisiopatologia envolvem outros mecanismos complexos 

(BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016) como a inflamação do tecido 

adiposo e seus eventos moleculares, a ação de inflamassomas e dos receptores 

TLR4, a distribuição regional de gordura, a inflamação sistêmica e derivada do 

intestino e o papel da microbiota neste processo (BEDOSSA, 2017; SHARIFNIA; 

ANTOUN; VERRIERE; SUAREZ et al., 2015).  
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Figura 2 – Esquematização da evolução clínica da Doença Hepática Gordurosa não 
Alcoólica (DHGNA). Cerca de 30 à 90% dos portadores de obesidade acabam desenvolvendo 
esteatose hepática (acúmulo de lipídeos no interior dos hepatócitos). Desse percentual, 10 a 
20% evolui para a EHNA mediado por eventos inflamatórios, os quais podem evoluir ainda à 
Cirrose e fibrose (cerca de 3 à 5% dos casos) devido à eventos de reparo e regeneração ou à 
CHC (de incidência desconhecida) quando a lesão causa danos ao DNA. Abreviaturas: EHNA, 

esteatohepatite não alcoólica; CHC, carcinoma hepatocelular. Fonte: (MÉNDEZ‐SÁNCHEZ; 

ARRESE; ZAMORA‐VALDÉS; URIBE, 2007). 

 

4.5. A FISIOPATOLOGIA DA DHGNA 

 

A fisiopatologia da DHGNA visa a elucidar os mecanismos patológicos 

associados à gênese ou etiologia da doença, estando em consonância com os 

processos descritos na área de patologia geral (KUMAR; ABBAS; ASTER, 

2015). A natureza das alterações morfológicas e sua distribuição nos diferentes 

tecidos influenciam o funcionamento normal de tecidos, órgãos e sistemas 

biológicos e determinam as características clínicas, sua evolução e prognóstico 

da doença (MAJNO; JORIS, 2004). 

 

4.5.1. Patologia geral das agressões celulares 

 

A partir de uma agressão, as células, em geral, podem responder de três 

formas: adaptação, lesão reversível e lesão irreversível. A adaptação se dá por 

alteração no volume, número de células e/ou diferenciação celular, a lesão 

reversível é caracterizada por degenerações e a lesão irreversível pela morte 

celular (MITCHELL; KUMAR; ABBAS; FAUSTO et al., 2017).  

A célula pode sofrer agressões por diversos agentes, em que os principais 

são: agentes físicos, agentes químicos, alterações imunológicas, distúrbios 
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genéticos, distúrbios nutricionais e hipóxia (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2015). 

Nos processos de lesão reversível, algumas substâncias são acumuladas e, se 

a agressão cessar, a célula tem ou pode ter restituída a sua normalidade. Esse 

acúmulo leva a degenerações que são as características principais de uma lesão 

reversível. Existem sete tipos de degenerações: hidrópica, esteatose, lipidose, 

hialina, mucóide, glicogenose e mucopolissacaridose (BRASILEIRO FILHO, 

1998). 

Nesse contexto, ao acúmulo de TG, principalmente, dá-se o nome de 

degeneração gordurosa ou esteatose (MITCHELL; KUMAR; ABBAS; FAUSTO 

et al., 2017). Esse acúmulo ocorre por defeito enzimático na síntese, mobilização 

e/ou utilização desses lipídeos, sendo esse o mecanismo básico da DHGNA 

(LONARDO; LOMBARDINI; SCAGLIONI; CARULLI et al., 2006). Quando há um 

aumento ou persistência da agressão, há a chamada lesão irreversível que é 

mediada e caracterizada por eventos de morte celular, que podem ser necrose 

ou apoptose  (MITCHELL; KUMAR; ABBAS; FAUSTO et al., 2017) 

A necrose se caracteriza por ser exclusivamente de cunho patológico, ter 

rompimento de membrana e ser um mecanismo de morte coletiva, enquanto a 

apoptose é uma morte celular individual programada, sem rompimento de 

membrana e podendo ser patológica ou fisiológica (MAJNO; JORIS, 2004). Em 

resposta à um processo de agressão e lesão celular, a inflamação dá o gatilho 

para a ocorrência do reparo tecidual (BRASILEIRO FILHO, 1998) Existem dois 

mecanismos envolvidos no reparo: a regeneração e a cicatrização. Quando 

ocorre regeneração há uma substituição por células morfofuncionais, enquanto 

na cicatrização a substituição é por tecido fibroso (MITCHELL; KUMAR; ABBAS; 

FAUSTO et al., 2017). 

Esses mecanismos patológicos são bases para a compreensão da 

evolução clínica da DHGNA. Todo o processo de reparo é controlado por fatores 

de crescimento que estão armazenados e presentes na matriz extracelular 

(MEC). Contudo, para que haja o reparo, é preciso que ocorra proliferação 

celular, angiogênese e o depósito de MEC propriamente dito (MITCHELL; 

KUMAR; ABBAS; FAUSTO et al., 2017). A MEC é de grande relevância no 

processo de reparo porque ela serve como suporte para a adesão celular, é 

reservatório de fatores de crescimento e, principalmente, é composta por 

fibroblastos que sintetizam o colágeno que é crucial no processo de cicatrização.  
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Tendo os componentes finais da inflamação disponíveis, o organismo irá 

utilizar a angiogênese e os fibroblastos para fazer a cicatrização. Na área 

atingida haverá um depósito de fibroblastos (fibroplasia) que sintetizarão 

colágeno. Após isso, ocorre a remodelação, onde o colágeno sintetizado vai 

adquirir a resistência para a cicatriz (MONTENEGRO, 1999). São esses 

fenômenos patológicos que determinam o estado da lesão e a progressão da 

DHGNA, havendo mecanismos fisiopatológicos complexos que justificam o 

comportamento clínico da doença (MITCHELL; KUMAR; ABBAS; FAUSTO et al., 

2017). 

 

4.5.2. Fisiopatogenia da DHGNA 

 

A fisiopatologia da DHGNA é altamente multifatorial, sendo que 

atualmente os mecanismos primários etiológicos da doença não são totalmente 

elucidados (TOLMAN; DALPIAZ, 2007), muito embora os fatores de risco e a 

patogênese da pior evolução clínica da doença sejam bem conhecidos. Nessa 

perspectiva, existe uma relação pouco conhecida entre esteatose, inflamação 

(EHNA), fibrogênese e a cronicidade da doença (HEPATOLOGIA., 2012). 

Sabe-se que para a gênese da doença ocorrem eventos moleculares em 

que há associação de genes, influência de fatores ambientais e predisposição 

relacionada ao estilo de vida - tal como nutrição e sedentarismo (DE MELO 

PORTELA; DE MELO; DE CARVALHO SAMPAIO, 2013). Diversos estudos 

fundamentam essa ideia de patogênese multifatorial (BUZZETTI; PINZANI; 

TSOCHATZIS, 2016), havendo um destaque para a resistência insulínica 

(LONARDO; LOMBARDINI; SCAGLIONI; CARULLI et al., 2006), condição tida 

como fenômeno inicial para acúmulo de ácidos graxos livres nos hepatócitos 

(“primeiro golpe” ou “first hit”). 

A RI por si só é capaz de inibir a lipólise e estimular a lipogênese à nível 

sistêmico e hepático (PÉREZ; MEDINA-GÓMEZ, 2011). Dessa forma, ocorre um 

drástico aumento da quantidade de ácidos graxos livres (AGL) no fígado. Em 

sequência há eventos que marcam o desenvolvimento inicial da DHGN, os quais 

englobam disfunção mitocondrial, aumento do estresse oxidativo e danos ao RE 

(TOLMAN; DALPIAZ, 2007). Em vista do acúmulo excessivo de TG e a esses 
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mecanismos de agressão celular, o fígado torna-se vulnerável à ocorrência de 

lesão hepatocelular, inflamação e fibrose - múltiplos golpes ou “multiple hits 

(BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016). 

Diversos mecanismos são capazes de favorecer a ocorrência do chamado 

“fígado gorduroso” (SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008), tal como aumento 

da síntese de ácidos graxos, aumento da ingestão calórica de origem lipídica, 

aumento da oferta de ácidos graxos no tecido adiposo, diminuição da β-oxidação 

mitocondrial e diminuição da exportação de partículas de VLDL - very low-density 

lipoprotein (FONSECA-ALANIZ; TAKADA; ALONSO-VALE; LIMA, 2006). Tais 

fatores são relacionados bioquimicamente, normalmente o que ocorre é uma 

associação entre esses mecanismos.  

Vários estudos sugerem que na DHGNA a função mitocondrial está 

diminuída, devido a alterações ultraestruturais. Estudos sugerem que na DHGNA 

há um desbalanço entre a oxidação de AG mitocondrial e a exportação de VLDL 

com o aumento da síntese de AG, o que pode levar à esteatose (BUZZETTI; 

PINZANI; TSOCHATZIS, 2016; HEPATOLOGIA., 2012). Distúrbios na oxidação 

mitocondrial levam à formação de espécies reativas de oxigênio (EROS) em vista 

de processos de oxidação-fosforilação defeituosos, podendo estar associado a 

disfunção na cadeia respiratória (RIBEIRO; DE QUEIROZ; PELUZIO; COSTA et 

al., 2005).  

O estresse oxidativo se estabelece quando as defesas intracelulares 

antioxidantes são insuficientes para detoxificar as EROS ou, também, quando 

há produção excessiva de EROS (HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; 

MARCHIONNE, 2011). Nessa perspectiva, o aporte excessivo de ácidos graxos 

no fígado pode promover esgotamento da   oxidação mitocondrial e aumento na 

produção de EROS, além da ativação de outras vias de oxidação lipídicas (via 

microssomal e peroxissomal), as quais produzem, ainda mais, EROS, 

corroborando o fenômeno de estresse oxidativo hepático (MENEZES, 2010). 

Destarte, com a ocorrência metabólica de peroxidação lipídica, há a 

formação de produtos reacionais de natureza pró-inflamatória, os quais parecem 

favorecer a fibrogênese mediado pela ativação de fibroblastos (KUMAR; ABBAS; 

ASTER, 2015). Dessa forma, a ocorrência de estresse oxidativo induz a fibrose 

no fígado gorduroso (FRANÇA, 2018). 



16 
 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a indução de EROS é 

também acelerada sob condições de RI e as adipocitocinas também influenciam 

esse processo (HEPATOLOGIA., 2012). Fatores genéticos como a presença de 

alguns polimorfismos em genes que codificam enzimas antioxidantes podem 

predispor o indivíduo a ter uma reduzida capacidade antioxidante e com isso 

desenvolver formas evolutivas mais graves da DHGNA. Em resumo, a interação 

de fatores genéticos e ambientais são importantes na fisiopatogênese da 

DHGNA, por isso há uma grande dificuldade de tratar esta doença (BEDOSSA, 

2017; BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016; SHARIFNIA; ANTOUN; 

VERRIERE; SUAREZ et al., 2015). 

Além disso, há relatos de que a gênese da DHGNA sugere que dois 

eventos devem ocorrer: mudanças no metabolismo lipídico favorecendo depósito 

de TG nos hepatócitos (ocasionado, por exemplo, por resistência à insulina ou 

por defeito genético) e produção excessiva de espécies reativas de oxigênio pela 

mitocôndria e/ou pelo sistema do citocromo P450 2E1 no fígado (HENRIKSEN; 

DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011; LONARDO; LOMBARDINI; 

SCAGLIONI; CARULLI et al., 2006; TOLMAN; DALPIAZ, 2007). Esse sistema - 

citocromo P450 2E1 (ou CYP2E1) - está relacionado à peroxidação lipídica e 

dano hepático em modelos de esteatose hepática alcoólica, e também tem sido 

relacionado com a progressão de DHGNA (LINDU-CCO; DE MELO, 2016). 

Dessa forma, nota-se que vários processos medeiam o balanço lipídico 

intra-hepático, como captação de lipoproteínas plasmáticas mediada por 

receptores, captação de AGL mediada por proteínas transportadoras, velocidade 

de oxidação lipídica, velocidade de síntese de ácidos graxos, esterificação e 

secreção de lipídios e lipoproteínas (LINDU-CCO; DE MELO, 2016). Sabe-se 

que a disponibilidade aumentada de ácidos graxos no fígado colabora para o 

desenvolvimento de esteatose em pacientes com diabetes tipo 2 (HENRIKSEN; 

DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011). Como os ácidos graxos são 

prontamente levados aos hepatócitos, a resistência à insulina aumenta 

extremamente a quantidade de ácidos graxos disponíveis ao fígado (TOLMAN; 

DALPIAZ, 2007) pela inibição da lipólise e estímulo à lipogênese. 

Metabolicamente, os ácidos graxos sintetizados mais ativamente no 

fígado também contribuem para o acúmulo de lipídios no fígado (MITCHELL; 

KUMAR; ABBAS; FAUSTO et al., 2017). Sabe-se que os níveis aumentados de 
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insulina e glicose estimulam a síntese de ácido graxo e TG com ativação da 

expressão de enzimas-chaves envolvidas na lipogênese, promovendo a 

formação e deposição de TG no fígado. Na DHGNA, a lipogênese de novo 

contribui com o acúmulo de TG no tecido hepático (LINDU-CCO; DE MELO, 

2016). 

 Nesse processo, as concentrações de glicose e insulina plasmática são 

necessárias para a ativação da lipogênese. Em situação de excesso de energia, 

a glicose é convertida em ácidos graxos através da sua conversão em piruvato, 

que é translocado para o interior da mitocôndria, em seguida convertido a acetil-

CoA que se condensa com oxaloacetato para a formação de citrato, que será 

transportado para o citosol (HABER; CURI; CARVALHO; CARPINELLI, 2001), 

servindo de base para a produção de AG. Estes ácidos graxos sintetizados são 

utilizados para sintetizar triglicerídeos, a principal fonte de armazenamento e de 

transporte de energia (BRASILEIRO FILHO, 1998). 

Mutações genéticas de enzimas envolvidas na mobilização de TG no 

tecido hepático podem levar a esteatose. Mutações no gene da lipase ATGL 

(adipose triglyceride lipase) ou no seu co-ativador impedem a mobilização de 

ácidos graxos livres a partir de gotículas lipídicas nos hepatócitos (LINDU-CCO; 

DE MELO, 2016). Dessa forma, há propensão para o acúmulo de gordura no 

citosol dos hepatócitos. 

A complexidade da relação entre a esteatose hepática e resistência à 

insulina é reforçada pela observação de que a esteatose não está sempre 

associada com a resistência à insulina (HEPATOLOGIA., 2012). A 

superexpressão de diacilglicerol aciltransferase (DGAT) hepática, o bloqueio da 

secreção de VLDL hepática e o bloqueio farmacológico da βoxidação em ratos 

provocam esteatose hepática, mas não causam resistência insulínica no tecido 

hepático ou no tecido muscular esquelético (LINDU-CCO; DE MELO, 2016). Há 

relatos de que a inibição hepática da síntese de TG em camundongos obesos 

diminui a esteatose hepática, mas não faz melhorar a sensibilidade à insulina 

(LINDU-CCO; DE MELO, 2016). 

Mutações nas enzimas fundamentais para a oxidação de ácidos graxos 

livres nas mitocôndrias (as transferases de hidroxiacilCoA) também causam 

esteatose hepática (COHEN; HORTON; HOBBS, 2011). Outros estudos 

relataram evidências de aumento nas taxas de oxidação de ácidos graxos em 
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DHGNA (HABER; CURI; CARVALHO; CARPINELLI, 2001). Atualmente tem sido 

sugerido que o aumento na atividade mitocondrial em consumir ácidos graxos 

pode promover o stress oxidativo no fígado e contribuir para a evolução da 

esteatose para esteatohepatite (KAWANO; COHEN, 2013).  

Ademais, dentre tantos fatores etiológicos da doença, o metabolismo de 

lipídeos é uma temática extremamente relevante e que influencia processos 

ligados à esteatose (MITCHELL; KUMAR; ABBAS; FAUSTO et al., 2017). Sob 

este prisma, há uma gama de fatores bioquímicos e fisiológicos, os quais se 

integram para o surgimento da DHGNA (BEDOGNI; KAHN; BELLENTANI; 

TIRIBELLI, 2010; BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016). A fisiopatologia 

primária da doença não está completamente elucidada, havendo diversos 

mecanismos que podem levar ao desenvolvimento da esteatose hepática 

(HEPATOLOGIA., 2012). Sabe-se que as partículas VLDL, IDL e LDL medeiam 

o transporte lipídico de origem hepática. No fígado ocorre a síntese de VLDL, 

que contém grande quantidade de moléculas de TG e as Apo B-100, E C, a qual 

é dependente do acúmulo de TG hepático. Essas partículas (VLDL) são 

secretadas pelo fígado e liberadas na circulação sanguínea (NELSON; COX, 

2018).  

A proteína de transferência de ésteres de colesterol (CETP) permite que 

moléculas de HDL e LDL realizem intercâmbio de substâncias lipídicas com o 

VLDL mediado por reações de hidrólise. As partículas VLDL realizam trocas de  

ésteres de colesterol com LDL e HDL (XAVIER; IZAR; FARIA NETO; ASSAD et 

al., 2013), processo esquematizado na figura 3. As partículas de HDL atingem o 

fígado, órgão em que receberão TGs transferidos das partículas de VLDL, IDL e 

LDL, por meio do processo de troca mediado pela CETP. Nesse processo, o 

HDL doa colesterol para essas partículas. Assim, o colesterol pode ser 

reutilizado ou eliminado pela bile (LIMA; AMAZONAS; COUTO; BAHIA, 2006; 

SILVA; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; 

ALMEIDA-PITITTO et al., 2015). NA DHGNA, ocorre uma nítida redução da 

secreção de VLDL (FONSECA-ALANIZ; TAKADA; ALONSO-VALE; LIMA, 

2006). 
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Figura 3 – Metabolismo de lipídeos.  A imagem demonstra esquematicamente uma síntese do 
metabolismo das lipoproteínas. Distúrbios na síntese e secreção de lipoproteínas e no 
intercâmbio hepático são elementos que interferem na distribuição de lipídeos e podem gerar a 
DHGNA.  Fonte: (FALUDI; IZAR; SARAIVA; CHACRA et al., 2017). 

 

As partículas de HDL atingem o fígado, órgão em que receberão TGs 

transferidos das partículas de VLDL, IDL e LDL, por meio do processo de troca 

mediado pela CETP.  Dessa forma, nota-se que a via hepática de metabolismo 

dos lipídeos é um processo complexo que envolve, entre outros fatores, a síntese 

e secreção de lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL), reações de 

esterificação, formação de corpos cetônicos e altas taxas de oxidação dos ácidos 

graxos livres (NELSON; COX, 2018).  

Uma dieta rica em carboidratos favorece uma grande quantidade de 

energia metabólica, a qual permite ao organismo estocar a energia excedente, 

mormente na forma de TG (HABER; CURI; CARVALHO; CARPINELLI, 2001; 

PÉREZ; MEDINA-GÓMEZ, 2011) que são produzidos e acumulados no fígado, 

aumentando a propensão de acometimento individual pela DHGNA (NELSON; 

COX, 2018). Tal susceptibilidade engloba os fatores de risco, elencados na figura 

4, que podem levar ao surgimento do “fígado gorduroso”. 
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Figura 4 – Fatores de risco para gênese da esteatose hepática. A imagem demonstra os 
fatores de risco que podem interferir no metabolismo lipídico e originar, em consequência, o 
“fígado gorduroso”, elemento central da DHGNA. Dentre esses fatores, estão a disfunção do 
tecido adiposo, a alteração da homeostase do metabolismo energético, a dieta e nutrição do 
indivíduo, os fatores ambientais e genéticos, o papel da microbiota intestinal, a resistência à 
insulina e o comportamento sedentário. Fonte adaptada de: (AHMED; MIKAIL; MUSTAFA, 2019). 

 

4.5.3. Esteatose e inflamação 

 

A presença de esteatose pode estar associada ou não à inflamação. 

Agentes químicos como medicamentos e algumas substâncias tóxicas, tal como 

a tetraciclina podem levar a inflamação e a ocorrência de degeneração 

gordurosa do fígado através de lesão nas mitocôndrias hepáticas, o que leva à 

distúrbios no metabolismo de lipídios, podendo promover morte celular e 

inflamação (BEDOSSA, 2017; HEPATOLOGIA., 2012). 

A presença de esteatose hepática não é sinônimo de inflamação. A 

gordura acumulada, por si só, não é tóxica e seu acúmulo é uma resposta 

metabólica e fisiológica normal (NELSON; COX, 2018). Porém, quando esse 

acúmulo, sobretudo de TG, é excessivo há prejuízos à regeneração hepática 

(MITCHELL; KUMAR; ABBAS; FAUSTO et al., 2017), uma vez que a gordura 

torna o fígado vulnerável a endotoxinas e à lesão de reperfusão isquêmica 

(LIMA; VIEIRA, 2018). 

Estudos revelam que o aumento de gordura no fígado está 

fundamentalmente relacionado à resistência causada nos hepatócitos em 

relação à ação da insulina (LONARDO; LOMBARDINI; SCAGLIONI; CARULLI 

et al., 2006; TOLMAN; DALPIAZ, 2007). Assim, na ocorrência de resistência 

insulínica, portadores da DHGNA apresentem alterações significativas na ação 
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da enzima óxido nítrico sintase do endotélio, o que é responsável por propiciar 

uma disfunção endotelial, a qual constitui um fator de risco para o 

desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares (SOLER; SILVA; SILVA; 

TEIXEIRA, 2008). 

Os AGL são captados pelos hepatócitos, sendo metabolizados via 

peroxissomal ou mitocondrial, resultando em oxidação ou armazenamento sob 

a forma de TG (FALUDI; IZAR; SARAIVA; CHACRA et al., 2017). Como dito, na 

EHNA ocorre redução da síntese e exportação de VLDL. Há evidências de que 

a oxidação contínua e supérflua dos AGL nos hepatócitos promove um aumento 

na síntese de EROS e consequente estresse oxidativo (HENRIKSEN; 

DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011).  

Nessas condições, algumas citocinas pró-inflamatórias, tal como o TNF-α 

(Tumour Necrosis Factor Alpha ou Fator de Necrose Tumoral do tipo Alfa) 

produzido tanto nos adipócitos como nas células de Kupffer (macrófagos do 

parênquima hepático), também reiteram o aumento do estresse oxidativo no 

fígado, como evidenciado na figura 5 (CRUZAT; ROGERO; BORGES; 

TIRAPEGUI, 2007; HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011). 

 Essa condição de estresse oxidativo resulta na síntese do TGF-β 

(Transforming Growth Factor Beta ou Fator de Transformação do Crescimento 

do tipo Beta), o qual atua como um fator que estimula as células estreladas 

hepáticas (ou Hepatic Stellate Cells - HSCs) a produzir colágeno (BRANDÃO; 

RAMALHO; RAMALHO; ZUCOLOTO et al., 2006), além de promover a ativação 

de fibroblastos (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). Tal produção de colágeno é 

responsável por causar a chamada fibrose hepática, além de promover a 

conversão dessas células em miofibroblastos, sendo um fato que facilita uma 

maior síntese de colágeno com consequente aumento da resistência vascular 

intra-hepática e hipertensão portal (BRANDÃO; RAMALHO; RAMALHO; 

ZUCOLOTO et al., 2006).  

Por fim, há evidências (sintetizadas na figura 5) de que as quimiocinas, a 

partir do início do processo inflamatório, atraem monócitos e neutrófilos, gerando 

mais estresse oxidativo nos hepatócitos, além de danos e apoptose 

hepatocelular como resultado final (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008; 

NELSON; COX, 2018). 
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Figura 5 – Eventos moleculares e bioquímicos do agravo da DHGNA. A imagem demonstra 
os mecanismos moleculares que propiciam mecanismos inflamatórios e eventos cuja 
patogênese é responsável por gerar reparo tecidual e surgimento de fibrose e das formas mais 
graves da DHGNA. Abreviaturas e tradução: FFAs, ácidos graxos livres; ROS, espécies reativas 
de oxigênio; PPAR-α, peroxisomal proliferator activated receptor alpha; ATP, trifosfato de 
adenosina; TNF-α, fator de necrose tumoral do tipo alfa; TGF-B, fator de transformação do 
crescimento do tipo beta.  
Fonte: https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/revistafisiologia/article/view/2091/3266  

 

Existem alguns ácidos graxos que são considerados “ligantes” de alguns 

fatores de expressão gênica, os quais são conhecidos como “Receptores 

Ativados por Proliferadores de Peroxisomas do tipo Alfa – em inglês Peroxisomal 

Proliferator-activated Receptor Alpha – PPAR-α. Esses compostos podem 

propiciar o aumento da oxidação mitocondrial, o que pode ocorrer devido ao 

aumento da oferta de AGL, à expressão de variados Citocromos P450, em 

especial os Cyp2E1 e Cyp4A e à outros mecanismos supracitados (CHALASANI; 

GORSKI; ASGHAR; ASGHAR et al., 2003; DE QUEIROZ; ALONSO-VALE; 

CURI; LIMA, 2009; LIMA; VIEIRA, 2018). 

Segundo estudos de Chalasani et al., estes citocromos estão elevados 

nos portadores de EHNA. Ainda nesse estudo, verificou-se que em função do 

PPAR-α estar diretamente ligado ao aumento do turnover lipídico hepático 

(inibindo o acúmulo de gordura nos hepatócitos), fica evidente a existência da 

relação inversamente proporcional entre a atividade do PPAR-α e o 

https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/revistafisiologia/article/view/2091/3266
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desenvolvimento da EHNA(CHALASANI; GORSKI; ASGHAR; ASGHAR et al., 

2003). 

A presença desses fenômenos inflamatórios (reiterada produção de 

EROS, estresse oxidativo, fenômenos de reparo, regeneração e infiltrados de 

células inflamatórias) é o fator mais importante na transição da DHGNA, marcada 

pela esteatose isolada, para a EHNA (BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 

2016). Alguns AGL podem alterar diretamente a ação do Fator Nuclear kappa 

Beta (Nuclear Factor kappa Beta – NFkB) e do Inibidor de kappa Beta (Inhibitor 

of kappa Beta – IkB) (ITANI; RUDERMAN; SCHMIEDER; BODEN, 2002), fatores 

envolvidos na cascata de inflamação, podendo corroborar a inflamação hepática. 

Ademais, estudos metabólicos comprovam que a hipertrofia do tecido adiposo 

otimiza a expressão de algumas citocinas inflamatórias, como o TNF-α e a 

Interleucina-6 (IL-6) (PRADO; LOFRANO; OYAMA; DÂMASO, 2009), o que é um 

fator altamente relevante para considerar a obesidade como uma condição pró-

inflamatória (BRANDÃO; SOARES, 2018; CARVALHO; COLAÇO; FORTES, 

2006; FONSECA-ALANIZ; TAKADA; ALONSO-VALE; LIMA, 2006) e que 

pessoas com sobrepeso e obesidade aumentam a exposição hepática às 

citocinas produzidas nos seus respectivos tecidos adiposos, os quais são 

marcados por apresentam hipertrofia (PRADO; LOFRANO; OYAMA; DÂMASO, 

2009). 

Outrossim, essas citocinas pró-inflamatórias diminuem a atividade da c-

Jun N-terminal quinase (ou c-Jun N-terminal kinases – JNKs), o que é capaz de 

inativar o substrato de receptor de insulina (ou insulin receptor substrate-1 – IRS-

1), com consequente condição metabólica de resistência à insulina. Logo, a 

resistência à insulina poder ser causa ou consequência da DHGNA (LIMA; 

VIEIRA, 2018). 

 

4.5.4. Mecanismos metabólicos da obesidade na gênese da DHGNA 

 

Diversos estudos epidemiológicos reiteram o aumento da obesidade 

durante as duas últimas décadas no Brasil e no mundo (PINHEIRO; FREITAS; 

CORSO, 2004). Tal aumento é vinculado, dentre outros fatores, à maior ingestão 

de gorduras e açúcares, o que evidencia mudanças do hábito dietético 
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prejudiciais à saúde individual e coletiva. Há diversas evidências científicas que 

comprovam a obesidade ser um fator de risco para diversas doenças 

cardiovasculares e presença de resistência à insulina, havendo um importante 

processo inflamatório que caracteriza o metabolismo de portadores da 

obesidade (APOLONIO; VIEIRA; CRUZ; MARQUES et al., 2019; BRANDÃO; 

SOARES, 2018; ROSA; ZANELLA; RIBEIRO; KOHLMANN JUNIOR, 2005). 

Nessa perspectiva, diversos fatores podem provocar a gênese da doença, 

tal como o estresse de retículo endoplasmático, a micro hipóxia e a ativação dos 

receptores TLR4 (receptores toll-like 4), os quais são, de fato, responsáveis pela 

inflamação dos adipócitos (SHARIFNIA; ANTOUN; VERRIERE; SUAREZ et al., 

2015). Assim, o tecido adiposo é o epicentro onde se inicia esse processo 

inflamatório (FONSECA-ALANIZ; TAKADA; ALONSO-VALE; LIMA, 2006). 

Deste modo, citocinas podem atuar como agentes químicos responsáveis 

por causar diversos prejuízos a via de sinalização da insulina (LIMA; VIEIRA, 

2018), o que justifica a frequente resistência a esse hormônio peptídico, sendo 

essa uma das primeiras comorbidades consequentes na doença. Assim, o perfil 

metabólico é propenso ao desenvolvimento de diabetes melitos DM-2 e outras 

complicações (HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011; ITANI; 

RUDERMAN; SCHMIEDER; BODEN, 2002; TOLMAN; DALPIAZ, 2007). 

O mecanismo básico da obesidade é a ocorrência de um desequilíbrio 

energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas, além da influência 

de outras razões multifatoriais, tal como predisposição genética (PÉREZ; 

MEDINA-GÓMEZ, 2011). Observa-se atualmente um nítido sedentarismo 

vinculado à uma redução da prática de atividade física e um aumento no 

consumo de alimentos calóricos que apresentam alta densidade energética, 

sendo ricos em açúcar e gordura (DA SILVA; MEIRA; LIMA; SIMÕES et al., 

2019).  

Atualmente, é possível afirmar que a obesidade adquiriu as características 

de uma pandemia (CASTRO, 2017), sendo um relevante problema de saúde 

pública em escala mundial. Além disso, a associação entre obesidade, fatores 

de risco cardiovascular, dislipidemias, DM-2, alguns processos neoplásicos, SM 

e DHGNA é íntima (HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011; 

SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008). 
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O tecido adiposo, constituído, sobretudo, por adipócitos (células capazes 

de armazenar gordura), é um aglomerado de células de alto teor dinâmico 

metabolicamente. Além de ser a principal região para armazenamento de 

excesso de energia, esse tecido possui diversas outras funções, tal como função 

endócrina, sendo capaz de sintetizar e secretar na corrente sanguínea uma série 

de compostos químico biologicamente ativos, os quais regulam a homeostase 

metabólica (FONSECA-ALANIZ; TAKADA; ALONSO-VALE; LIMA, 2006). 

Ademais, sabe-se que o tecido adiposo não é constituído apenas por adipócitos, 

há uma fração de estroma vascular, a qual compreende células endoteliais, 

pericitos, células precursoras adiposas, células sanguíneas, células do sistema 

imune e entre outras (BRASILEIRO FILHO, 1998; FONSECA-ALANIZ; TAKADA; 

ALONSO-VALE; LIMA, 2006).  

Dada tal complexidade bioquímica, o tecido adiposo participa da 

regulação de diversas atividades endócrinas, biológicas e metabólicas em geral 

(GUYTON; HALL, 1997). Há evidências de que fenômenos como regulação do 

apetite, o gasto energético, a sensibilidade periférica à insulina, a capacidade 

oxidativa, a absorção de lipídeos em tecidos não adiposos são atividades 

mediadas basicamente por esse tecido (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2018). 

Metabolicamente, quando há um balanço energético positivo, o excesso 

energético é armazenado no tecido adiposo sob a forma básica de TG. Os 

adipócitos maduros presentes nesse tecido aumentam de tamanho em resposta 

fisiológica ao aumento da lipemia sanguínea (presença de lipídeos na 

circulação). A necessidade metabólica de maior armazenamento energético 

estimula os pré-adipócitos desse tecido a se diferenciarem em adipócitos 

maduros com o fito de estimular o armazenamento energético (NELSON; COX, 

2018). 

Deste nodo, os adipócitos possuem uma elevada capacidade de   

sintetizar e armazenar TG bem como de permitir a ocorrência de reações de 

hidrólise e liberação dessas moléculas de TG como ácidos graxos livres e glicerol 

em situações de jejum, corroborando para as reações de catabolismo e 

anabolismo de regulação metabólica (FONSECA-ALANIZ; TAKADA; ALONSO-

VALE; LIMA, 2006). 

Estudos de Spalding et al. revelaram que o número de adipócitos, tanto 

para indivíduos magros quanto para obesos, é algo definido primordialmente 
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durante a infância e adolescência e é um processo sujeito a pequena variação 

durante a vida adulta, o que sugere que a hipertrofia dos adipócitos é o principal 

mecanismo para a expansão do tecido adiposo durante o desenvolvimento da 

obesidade (SPALDING; ARNER; WESTERMARK; BERNARD et al., 2008). 

Quando a capacidade de armazenamento dos adipócitos é ultrapassada, 

ocorrem diversas discrepâncias fisiológicas na secreção dessas adipocinas. Os 

processos de hipersecreção de adipocinas, sobretudo as de teor pró-

inflamatório, tais como plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), TNF-α ou 

visfatina, e o processo de hiposecreção de adipocinas potencialmente benéficas, 

tais como a adiponectina são respostas metabólicas individuais altamente 

complexas, as quais sofrem influência de estilo de vida, fatores genéticos e do 

nível de inflamação (BRANDÃO; SOARES, 2018; PRADO; LOFRANO; OYAMA; 

DÂMASO, 2009). 

Assim, o tecido adiposo apresenta diversas particularidades e a sua 

atividade secretória é regulada por diversos mecanismos humorais e hormonais. 

À nível profilático, a redução da gordura visceral pode ser uma medida preventiva 

para a SM e eventos cardiovasculares, sendo importante o controle da secreção 

de adipocinas (NEELAND; ROSS; DESPRÉS; MATSUZAWA et al., 2019; 

ROSA; ZANELLA; RIBEIRO; KOHLMANN JUNIOR, 2005). Portanto, a 

obesidade então é vista como um estado que apresenta inflamação crônica 

sistêmica. Em suma, nota-se que a doença apresenta um forte impacto na 

secreção de adipocinas e nos mecanismos que influenciam a resistência à 

insulina (HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011). 

Mais recentemente, tem sido demonstrado que os macrófagos são uma 

parte importante da função secretora do tecido adiposo, desempenhando o papel 

de apresentar-se como a fonte principal de citocinas inflamatórias, tais como 

TNF-α e IL-6. Dessa forma, há diversos fatores que podem ser capazes de 

desencadear a resposta inflamatória no tecido adiposo em condições de 

sobrecarga nutricional, dentre eles a ocorrência de micro hipóxia, estresse do 

retículo endoplasmático e, mais recentemente descrito, ácidos graxos saturados, 

um mecanismo dependente da ativação de receptor toll-like 4 (TLR4) 

fundamentais à inflamação sistêmica (DE QUEIROZ; ALONSO-VALE; CURI; 

LIMA, 2009). 
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 Com o processo de hipertrofia dos adipócitos, o tecido adiposo se 

hipoperfundido, o que cria áreas de microhipóxia tecidual, o que é responsável 

pela ativação das vias do fator de transcrição nuclear NFkB, aumentando a 

expressão de genes envolvidos na inflamação com maior liberação de citocinas 

e recrutamento de macrófagos para esse tecido (ITANI; RUDERMAN; 

SCHMIEDER; BODEN, 2002).  

O receptor TLR4 pertence a uma classe de receptores presentes em 

diversas células envolvidas na resposta imune inata. Esses receptores podem 

ser ativados a partir da microbiota intestinal (inflamação intestino-derivada) ao 

reconhecerem LPS (lipopolissacarídeo), uma endotoxina bacteriana composta 

de oligossacarídeos e ácidos graxos, o que culmina na ativação de quinases e 

alguns fatores transcricionais intracelulares responsáveis pela resposta imune 

inata. Sabe-se que os ácidos graxos saturados também podem ativar TLR4 

(SHARIFNIA; ANTOUN; VERRIERE; SUAREZ et al., 2015). Essa via de disparo 

de inflamação tem sido considerada um importante fator de associação entre 

inflamação e resistência à insulina em condições de obesidade e sobrecarga 

nutricional (HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011).  

Em suma, infere-se que o excesso de nutrientes e a ocorrência de 

obesidade estão relacionados com o estímulo dessas vias principais, o que é 

responsável pelo aumento da produção de diversas quimiocinas e citocinas pró-

inflamatórias. Estudos demonstram que essas citocinas, mormente as 

quimiocinas, atraem monócitos da circulação, que ao se infiltrarem no tecido 

adiposo transformam-se em macrófagos, estimulando a síntese de citocinas 

como TNF-α e IL-6, um fator importante para o desenvolvimento de resistência 

tecidual à insulina (RI tecidual) (DE QUEIROZ; ALONSO-VALE; CURI; LIMA, 

2009; TOLMAN; DALPIAZ, 2007). 

Todo esse mecanismo inflamatório supracitado (sintetizado na figura 8) 

pode ser desencadeado por diferentes processos moleculares, sendo esses uma 

ferramenta altamente relevante no entendimento de como são desencadeadas 

as complicações da obesidade. Uma dessas complicações é a gênese da 

DHGNA, muito frequentemente em vítimas da obesidade visceral, uma vez que 

a inflamação descrita é capaz de disparar vias que culminam na esteatose 

hepática, levando à processos de evolução patológica. 
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Figura 6 – Obesidade e resistência à insulina. A imagem demonstra os mecanismos 
moleculares envolvidos na gênese da obesidade e como essas condições inflamatórias 
propiciam a ocorrência de obesidade e resistência insulínica sistêmica. Fonte: 
http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=464. 

 

Dessa forma, o papel das citocinas pró-inflamatórias é crucial aos 

processos de lesão tecidual no fígado (figura 6).   Esse processo inflamatório é 

acompanhado por um aumento da liberação de ácidos graxos livres e 

desregulação da secreção de leptina, adiponectina, resistina e proteína ligante 

de retinol (SPERETTA; LEITE; DE OLIVEIRA DUARTE, 2014). Há evidências de 

que esses mecanismos refletem-se na complexa etiologia da DHGNA 

(BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016). 
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4.6. DIAGNÓSTICO DA DHGNA 

 

O diagnóstico de processos patológicos que acometem o fígado em 

humanos pode ser mediado por análises qualitativas e quantitativas que 

consideram o funcionamento fisiológico do órgão em comparação ao seu estado 

alterado (COTRIM, 2016). Nessa perspectiva, o fígado é um dos órgãos mais 

importantes do organismo humano, sendo de crucial importância para o bom 

funcionamento do mesmo. Nesse órgão, ocorrem diversas reações químicas 

complexas, as quais promovem reações de catabolismo e anabolismo, além de 

propiciar metabolismo de biotransformação de inúmeras substâncias que 

dependem das enzimas hepáticas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2018). 

O fígado, portanto, atua de forma direta nos processos de 

armazenamento e degradação de substâncias e participa da síntese e secreção 

de sais biliares, além de promover a regulação bioquímica de compostos 

orgânicos, principalmente atuando em carboidratos, proteínas e lipídeos. 

Segundo estudos de Guyton, o fígado tem algumas funções básicas que podem 

ser classificadas em: funções vasculares para armazenamento e filtração do 

sangue, funções metabólicas relacionadas à maioria dos sistemas do organismo 

e funções secretoras e excretoras, responsáveis pela formação da bile 

(GUYTON; HALL, 1997). 

Em resumo, as estratégias que podem ser utilizadas clinicamente para a 

execução de diagnóstico da DHGNA são: métodos de imagem (os quais 

compreendem, sobretudo, a ultrassonografia, ressonância magnética e 

tomografia computadorizada), métodos de diagnóstico laboratorial 

(principalmente marcadores enzimáticos em sorologia) e o diagnóstico 

histopatológico mediado por biópsia de tecido hepático (considerado padrão 

ouro) (HASHIMOTO; TANIAI; TOKUSHIGE, 2013).  

Alguns estudos revelam que cerca de 45 a 100% dos portadores de 

DHGNA são assintomáticos. Quando esses estão presentes, manifestam-se em 

desconforto abdominal, fadiga, indisposição e dor no hipocôndrio direito (OH; 

WINN; POORDAD, 2008). A hepatomegalia (aumento do tamanho anatômico do 

fígado) é um fenômeno observado em até 12 a 95% dos casos. Esses dados 

reforçam evidências de que quando há a presença de sintomas, o diagnóstico 
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clínico permite a solicitação de métodos de diagnóstico mais sensíveis a DHGNA 

e suas formas evolutivas (HEPATOLOGIA., 2012). 

Assim, o diagnóstico humano da DHGNA pode ser mediado por métodos 

invasivos (sobretudo a biópsia hepática) e não invasivos (principalmente 

marcadores bioquímicos e imagiologia). De forma geral, todas as formas de 

diagnóstico da DHGNA são feitas pela demonstração de acúmulo de gordura no 

fígado em pacientes com consumo de álcool insuficiente para promover 

alterações metabólicas (a maioria dos estudos considera majoritariamente como 

pacientes que apresentam ingestão de álcool em quantidade inferior a 20 gramas 

de álcool por semana) (HEPATOLOGIA., 2012; OH; JUN; SAEED; NGUYEN, 

2016). 

 

4.6.1. Diagnóstico por métodos de imagem 

 

A demonstração mais simples do acúmulo de gordura no fígado 

geralmente é realizada através de exames de imagem (ecografia ou 

ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância nuclear 

magnética). Muito embora esses exames não permitam a diferenciação de 

esteatose e esteato-hepatite (DHGNA de EHNA), são válidos clinicamente para 

o diagnóstico de presença de esteatose, podendo também evidenciar sinais de 

desenvolvimento de cirrose ou de hipertensão portal. A imagiologia não permite 

diferenciar graus intermediários de fibrose ou de atividade da inflamação 

(CHAVES; PEREIRA; SABOYA; CORTES et al., 2009). 

 

4.6.1.1. Ultrassonografia 

 

 A ultrassonografia ou ecografia é um método diagnóstico muito 

recorrente na medicina moderna que utiliza o eco gerado através de ondas 

ultrassônicas de alta frequência para visualizar, em tempo real, as estruturas 

internas do organismo. Em geral, a US não fornece uma boa qualidade de 

imagem e é susceptível a erros de diagnóstico. Contudo, é um método pouco 

dispendioso, realizado em tempo real, possui execução rápida, apresenta bons 
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indicadores de segurança e serve de base para solicitação de exames 

complementares (SOARES; ROSA; LEITE; PASQUALOTTO, 2009). 

No caso da DHGNA, a US (evidenciada na imagem 7) é um importante 

método de diagnóstico de esteatose hepática, embora seja um método que pode 

conferir erros de diagnóstico (a exemplo de doenças como glicogenoses e 

hemocromatoses, em que o fígado adquire características similares à 

esteatose). 

 

Figura 7 – Ecografia no diagnóstico da DHGNA. A imagem demonstra uma comparação entre 
uma ecografia (ultrassonografia) de um fígado normal (à esquerda) e de um fígado com 
esteatose (à direita). A seta amarela evidencia a reflexão dos feixes luminosos do exame por 
parte do excesso de gordura hepática armazenada e a seta vermelha revela um impedimento de 
avaliação de estruturas mais profundas em vista do acúmulo gorduroso. FONTE: 
http://www.hepcentro.com.br/esteatose.htm  
 

4.6.1.2. Tomografia computadorizada (TC) 

 

A tomografia computadorizada (TC) é um exame clínico de diagnóstico 

por imagem, que consiste numa imagem representativa de uma secção do 

paciente. Os dados desse método são obtidos através do processamento por 

computador de informação recolhida após expor um indivíduo a uma sucessão 

de raios X. A TC estuda, na realidade, a atenuação de um feixe de raios X 

durante seu trajeto através de um segmento do corpo. Dessa forma, a TC baseia-

se na ideia de que tecidos com diferentes composições absorvem a radiação X 

de forma diferente. Ao serem atravessados por raios X, os tecidos mais densos 

(como o fígado) ou com elementos mais pesados (como o cálcio presente nos 

ossos), absorvem mais radiação que tecidos menos densos (como o 

pulmão)(SOARES; ROSA; LEITE; PASQUALOTTO, 2009). 
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Portanto, uma TC indica a quantidade de radiação absorvida por cada 

parte do corpo analisada (radiodensidade), e traduz essas variações numa 

escala de cinzentos, produzindo uma imagem (figura 8). Cada pixel da imagem 

corresponde à média da absorção dos tecidos nessa zona, expresso em 

unidades de Hounsfield. 

 
Figura 8 – Tomografia computadorizada no diagnóstico da DHGNA. A imagem demonstra 
uma comparação entre uma tomografia computadorizada de um fígado (setas) normal (à direita) 
e de um fígado com esteatose (à esquerda), esse revela-se com teor mais claro. FONTE: 
http://www.hepcentro.com.br/esteatose.htm. 
 

Assim, a TC é um importante recurso não invasivo para o diagnóstico de 

esteatose, podendo servir de base para realização de diagnósticos precoces. 

 

4.6.1.3. Ressonância magnética 

 

A ressonância magnética é uma técnica de diagnóstico por imagem usada 

em radiologia para formar imagens da anatomia e dos processos fisiológicos e 

patológicos dos organismos. Os scanners desse método usam campos 

magnéticos fortes, ondas de rádio e gradientes de campo para gerar imagens 

dos órgãos no corpo (figura 9). Assim, a ressonância magnética não envolve a 

emissão de raios-x, sendo isso o que a distingue da tomografia computadorizada 

(TC) (SOARES; ROSA; LEITE; PASQUALOTTO, 2009). 

Assim, esse exame não utiliza radiação, mas adquire as informações 

fornecidas pelo campo magnético e ondas de radiofrequência gerados pela 

máquina e traduzidas por um computador especial (SOARES; ROSA; LEITE; 

PASQUALOTTO, 2009). As imagens de ressonância, dentre os métodos de 

imagem, são a forma de diagnóstico mais sensível da DHGNA (CHAVES; 

PEREIRA; SABOYA; CORTES et al., 2009). 
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Figura 9 – Ressonância magnética no diagnóstico da DHGNA. A imagem demonstra imagens 
de ressonância magnética, nas quais há sinal de esteatose hepática (a) e ausência de contraste 
nas áreas em que a esteatose é mais pronunciada (b). Fonte: 
http://www.amaissaude.com.br/medicos/boletim-medico/Pages/o-papel-da-ressonacia-
magnetica-no-manejo-da-doenca-hepatica-gordurosa.aspx 
  

 

4.6.1.4. Comparativo dos métodos de diagnóstico por imagem   

 

Dentre os métodos de diagnóstico por imagem, a ressonância magnética 

abdominal é considerada o padrão-ouro, visto que apresenta elevadas 

sensibilidade e especificidade, uma vez que permite não somente a análise 

qualitativa, mas também a determinação quantitativa da fração de gordura no 

parênquima hepático, possibilitando estimar a gravidade da lesão. Há evidências 

de que a ressonância magnética é mais sensível que a US e a TC em estudos 

comparativos (CHAVES; PEREIRA; SABOYA; CORTES et al., 2009). Contudo, 

cada método possui sua relevância clínica e suas características singulares 

(elencadas no quadro 01). 
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Quadro 1 – Imagiologia no diagnóstico da DHGNA. Síntese das vantagens e limitações de 

cada método de imagem utilizada no diagnóstico da DHGNA. Fonte: (CHAVES; PEREIRA; 

SABOYA; CORTES et al., 2009) 

 

Método Qualidades Limitações 

Ultrassonografia Pouco dispendioso e acessível 

Baixas sensibilidade e 
especificidade em casos de 
esteatose leve. Baixa qualidade 
de imagem. Fornece 
exclusivamente dados 
qualitativos. 

Tomografia 
computadorizada 

Elevada sensibilidade quando há 
esteatose em grau moderado à 
intenso 

Exposição do paciente à 
radiação. Possui baixas 
sensibilidade e especificidade 
para esteatose leve. 

Ressonância 
magnética 

Melhor sensibilidade para a 
esteatose (em qualquer grau). Há 
a possibilidade de determinar 
dados quantitativos acerca da 
quantidade total de gordura 
hepática depositada. Por ser não-
invasivo e quantitativo, pode ser 
empregado como forma de 
acompanhamento longitudinal de 
pacientes submetidos à 
tratamento. 

Altamente dispendioso. Método 
pouco acessível e disponível 
como estratégia de 
rastreamento da doença 

 

 

 

4.6.2. Diagnóstico laboratorial por dosagens de bioquímica sérica 

 

A análise da função hepática é de crucial importância para monitoramento 

do funcionamento do fígado. Nessa perspectiva, os exames laboratoriais 

hepáticos devem ser divididos em testes que mensuram lesão nos hepatócitos, 

os testes que detectam colestase e por fim os que avaliam a função hepática 

(THRALL, 2007). O quadro 02, baseado nos estudos de Thrall (2017) e em seu 

levantamento bibliográfico, organiza os principais testes que mensuram o 

funcionamento hepático de acordo com a divisão supracitada. 
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Quadro 2 – Diagnóstico laboratorial na DHGNA. Principais testes empregados para 

monitoramento das funções hepáticas. 

Testes que mensuram 
lesão nos hepatócitos 

Testes que detectam 
colestase 

Análise de função 
hepática 

 ALT (alanina 

aminotransferase) 

 AST (aspartato 

aminotransferase 

 SDH (sorbitol 

desidrogenase) 

 GLDH (glutamato 

desidrogenase) 

 GGT (y-glutamil 

transferase) 

 FA (fosfatase alcalina) 

 Ácidos biliares 

 Albumina 

 Amônia 

 Bilirrubinas (total, direta e 

indireta) 

 Colesterol 

 Fatores de coagulação 

 Glicose 

 Globulinas 

 Ureia 

 

 

A proteína ALT, também conhecida como transaminase glutâmico-

pirúvica (TGP), é uma enzima encontrada livre no plasma dos hepatócitos, então 

no rompimento celular ela é liberada na corrente circulatória (THRALL, 2007), 

sendo um bom marcador de lesão aos hepatócitos. Já a proteína AST, também 

conhecida como transaminase glutâmico-oxalacética (TGO), promove a 

catalisação de transaminação reversível de aspartato e 2 cetoglutarato em 

oxalacetato e glutamato, e tem como cofator piridoxal-fosfato (GONZÁLEZ, 

2006). Essa enzima pode ser encontrada primordialmente no citosol e em menor 

quantidade nas mitocôndrias dos hepatócitos, e nas células musculares 

esqueléticas e cardíacas (NELSON; COX, 2018).  

Sabe-se atualmente que os valores de AST podem ser induzidos por 

alterações em vários processos como exemplo, hipóxia, acúmulo de lipídeos 

hepáticos, doenças bacterianas e virais, inflamações, neoplasias hepáticas, 

endo e exotoxinas, além de intoxicações medicamentosas. Seus níveis também 

podem estar elevados em exercício intenso e em deficiência de vitamina E. Um 

outro marcador sorológico de lesão aos hepatócitos é a enzima SDH (sorbitol 

desidrogenase), a qual é responsável por catalisar a oxidação reversível de 

sorbitol para frutose, que se utiliza com cofator o NAD+, sendo uma enzima 

encontrada com exclusividade no citosol dos hepatócitos (UFRGS, 2016). 



36 
 

A proteína Glutamato desidrogenase (GLDH) é uma enzima encontrada 

nas mitocôndrias de células hepáticas e renais, podendo também ser encontrada 

no músculo cardíaco e em outros tecidos em pequenas concentrações, sendo 

liberada a partir do extravasamento celular para a corrente circulatória. 

Outrossim, a GGT é uma enzima que tem papel de catalisar a transferência de 

grupos gama carboxila do glutamato a um peptídeo, sendo ele geralmente o 

dipeptídeo Gly-Gly, podendo ser encontrada nas membranas e no citosol de 

células, especialmente no epitélio dos ductos biliares e túbulos renais 

(GONZALEZ e SILVA, 2006). De acordo com Thrall et al. (2007), GGT é uma 

enzima que pode estar elevada em lesão hepática aguda (THRALL, 2007). 

Muito embora todos os marcadores bioquímicos citados tenham sua 

respectiva importância, no caso do diagnóstico da DHGNA, as alterações 

laboratoriais mais comuns são elevações de AST e ALT (BENETOLO, 2016), 

sendo descrito que a relação AST/ALT é menor que 1 em 65 a 90% dos casos 

de DHGNA (OH; WINN; POORDAD, 2008; SCHWIMMER), o que revela 

aumento das taxas de ALT e redução de AST, o que corrobora a agressão celular 

nos hepatócitos. Quando essa relação se torna maior que 1 (taxa de AST supera 

a taxa de ALT) há uma marca clara de progressão da doença com formação de 

fibrose e evolução para cirrose. Já os níveis de fosfatase alcalina (enzima 

responsável por promover a catalisação da hidrólise de ésteres do ácido 

fosfórico) e gama-glutamil transferase estão aumentados em 2 a 3 vezes em 

menos que 50% dos casos (HEPATOLOGIA., 2012).  

Estudos apontam que a DHGNA seja a causa mais frequente da elevação 

de aminotransferases - AST (aspartato Aminotransferase) e ALT (alanina 

aminotransferase) - nos países ocidentais (BENETOLO, 2016). A bioquímica 

clínica também possui mecanismos de análise de resistência à insulina 

mediados principalmente pelo índice HOMA-IR (MADEIRA; CARVALHO; 

GAZOLLA; MATOS et al., 2008), o que pode ser associado a fatores de risco 

para o desenvolvimento da doença. Na prática clínica, a realização de exames 

bioquímicos é associada à imagiologia, uma vez que diversos marcadores 

podem ser não específicos para lesão hepática (SOARES; ROSA; LEITE; 

PASQUALOTTO, 2009). Assim, se todos esses marcadores forem analisados 

em conjunto, há um diagnóstico mais preciso de DHGNA e é possível avaliar o 

nível de inflamação e intensidade da lesão. Contudo, embora os métodos de 
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diagnóstico não invasivos sejam válidos e altamente relevantes, o padrão-ouro 

para o diagnóstico da DHGNA é a biópsia hepática com análise histopatológica 

do material tecidual coletado (HEPATOLOGIA., 2012).  

Em acréscimo, uma análise um pouco mais aprofundada dos testes 

bioquímicos revela que esses métodos podem ser classificados como diretos 

(relacionados à síntese e degradação da matriz extracelular como colágenos, 

laminina, ácido hialurônico, metaloproteinases, CK-18) e indiretos (alterações 

bioquímicas como AST, ALT, GGT, plaquetas, albumina, presença de diabetes) 

e os mistos, em que há combinação dos dois tipos (NELSON; COX, 2018). Para 

a realização de identificação da esteato-hepatite via testes bioquímicos, a 

determinação sérica da citoqueratina 18 (CK-18, que avalia o grau de apoptose 

hepática), isoladamente ou associada a outros parâmetros, tem sido revelada 

como o teste com melhor acurácia para esse diagnóstico (HEPATOLOGIA., 

2012).  

Determinações quantitativas que avaliam o estresse oxidativo, tal como a 

tioredoxina e a dosagem de ferritina, também podem auxiliar nessa diferenciação 

patológica (NELSON; COX, 2018). Essas dosagens, no entanto, não estão 

disponíveis na prática clínica, sobretudo, em vista de serem recursos 

dispendiosos. Já para a identificação da presença de fibrose significativa, 

medidas do ácido hialurônico, laminina e TIMP (inibidores teciduais de 

metilproteinases), associadas a marcadores indiretos, têm sido mostradas como 

marcadores que apresentam melhor sensibilidade e especificidade. Contudo, 

não são testes realizados na rotina. 

Nesse contexto, ainda nos testes bioquímicos, também existe exames 

patenteados (embora se baseiem nas dosagens das enzimas supracitadas), tal 

como o Fibromax™, um teste que inclui o ASH teste (útil para lesões hepáticas 

causadas por álcool), o Nashtest e o Fibrotest. O NashTest™ avalia o nível de 

atividade necroinflamatória causada pela condição metabólica de EHNA. O 

Fibromax™ combina os seguintes marcadores: gama-GT, bilirrubina totais, alfa-

2-macroglobulina, apolipoproteína A1, AST, ALT, TG, colesterol e glicemia em 

jejum, sendo esses ponderados em função da idade do doente, sexo, peso e 

altura. Contudo, esse exame também apresenta limitações, como a 
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padronização dos testes bioquímicos, além de custo elevado (HEPATOLOGIA., 

2012). 

 Sabe-se que a esteatose hepática pode ser igualmente avaliada pelo 

SteatoTest™, sendo uma acumulação de gordura no fígado que, 

frequentemente, provoca níveis elevados de Gama-GT e de Transaminases. 

Também há o FibroMeter™, o qual é uma linha de testes sanguíneos destinados 

à avaliação da fibrose e da cirrose hepática. As pontuações do FibroMeter 

baseiam-se na análise de dados do paciente e de marcadores biológicos cuja 

presença no sangue reflete a gravidade da fibrose no fígado (HEPATOLOGIA., 

2012). 

Assim, a bioquímica pode auxiliar na realização do diagnóstico de fibrose 

avançada, uma vez que vários testes simples podem ser realizados, tais como 

os seguintes testes preconizados pela SBH: Relação AST/ALT, APRI (AST e 

plaquetas), teste de BARD (IMC, presença ou ausência de diabetes e relação 

AST/ALT), FIB 4 (plaquetas, idade, AST, ALT), NAFLD fibrosis escore (albumina, 

plaquetas, idade, AST/ALT, diabetes ou intolerância à glicose e IMC) 

(HEPATOLOGIA., 2012). Esses testes têm a seu favor a simplicidade dos 

parâmetros envolvidos e do seu cálculo, além de baixo custo. Contudo, não são 

aplicáveis a toda população (o NAFLD escore, por exemplo, apresenta boa 

aplicação para os extremos, com mais de 90% de certeza da presença ou 

ausência de fibrose significativa, mas uma boa parte dos pacientes cairá em 

valores indeterminados). Estudos revelam que esses exames foram melhores 

em afastar a presença de fibrose significativa (valor preditivo negativo em 90% 

ou mais) do que em confirmar a presença da fibrose avançada (valor preditivo 

positivo em torno de 30-50% (HEPATOLOGIA., 2012). 

Para a avaliação de fibrose hepática com métodos não-invasivos, é 

indicado se realizar uma associação de testes bioquímicos com testes físicos, 

como a elastometria. Estudos sugerem que todos os indivíduos com esteatose  

devem ser monitorados para os diferentes aspectos da SM, independentemente 

dos valores das enzimas hepáticas (SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008). 

Todos os pacientes com enzimas hepáticas persistentemente alteradas devem 

ser avaliados para DHGNA, por ser essa a principal razão de tais resultados. 

Nos indivíduos portadores de obesidade visceral e SM, a monitoração para 
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DHGNA com enzimas hepáticas e exames de imagem devem fazer parte dos 

exames de rotina (BEDOSSA, 2017). 

Em síntese, os marcadores bioquímicos clássicos da DHGNA incluem 

principalmente a dosagem de aminotransferases (ALT e AST), GGT, Fosfatase 

Alcalina, análise da função hepática (Proteínas Totais e Albumina) e bilirrubinas 

totais, direta e indireta. O perfil lipídico (Colesterol Total, LDL, HDL e TG), níveis 

séricos de glicemia e insulina também devem constar na avaliação porque 

ajudam a identificar fatores de risco e a caracterizar a síndrome metabólica. 

 

4.6.3. Diagnóstico Histopatológico: Biopsia hepática  

 

Os principais fatores limitantes à biópsia hepática é que se trata de um 

exame invasivo (muito embora os riscos de complicações sejam pequenos). A 

DHGNA pode não se distribuir necessariamente de forma homogênea no fígado, 

sendo improvável, mas possível, colher material que não seja representativo do 

fígado como um todo, o que pode conduzir a diagnósticos equivocados (falsos 

positivos e falsos negativos). Para tanto, estudos indicam que sejam coletados, 

ao menos, uma porção de cada lobo hepático (BRASILEIRO FILHO, 1998; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2018). A biópsia hepática (evidenciada na imagem 

10) é o padrão ouro na identificação das diferentes formas de apresentação da 

doença, a qual pode variar desde simples esteatose até a esteato-hepatite com 

fibrose e cirrose (HEPATOLOGIA., 2012). 

 

Figura 10 – Características normais e patológicas do fígado. A imagem demonstra uma 
comparação aspectos macroscópicos e microscópicos de um fígado normal de um fígado com 
esteatose, marcado por hipertrofia dos adipócitos vinculado ao acúmulo excessivo de gordura. 
FONTE: http://www.hepcentro.com.br/esteatose.htm. 
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Em consonância com a classificação de Brunt, 1999, é possível 

diferenciar grosseiramente o acúmulo de gordura entre leve (grau I), moderada 

(grau II) e severa (grau III), embora isso tenha pouca utilidade clínica. Além de 

poder confirmar a ocorrência do fígado gorduroso (acúmulo de gordura hepática 

ou esteatose), é possível diferenciar a DHGNA de outras doenças, além de 

permitir avaliar se há hepatite e o quanto a doença está avançada em termos de 

fibrose (figura 11 A e B) e/ou formações neoplásicas (BRUNT; JANNEY; DI 

BISCEGLIE; NEUSCHWANDER-TETRI et al., 1999).  

 

 

 

Figuras 11 – Biópsia hepática e características histopatológicas. As imagens demonstram 
a histologia hepática e reiteram a possibilidade da biópsia hepática de avaliar a presença de 
gotículas de gordura (setas amarelas em A), células inflamatórias em permeio aos hepatócitos 
na hepatite (setas azuis em B) e a presença de fibrose (setas vermelhas em A). FONTE: 
http://www.hepcentro.com.br/esteatose.htm 
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A elevada prevalência de DHGNA na população geral torna inviável a 

realização desse exame em todos os suspeitos e/ou portadores da doença. 

Nessa perspectiva, os métodos não invasivos podem auxiliar e identificar 

pacientes com maior risco de apresentar as formas evolutivas da doença (figura 

12). Em termos de simplicidade e reprodutibilidade financeira, os métodos de 

imagem são os melhores meios de se identificar a presença de esteatose. 

Estudos revelam que o ultrassom representa o método mais prático e simples 

para esse diagnóstico, especialmente quando a esteatose excede 30%. Para 

esteatoses menos intensas (5 a 30%) a ressonância magnética é o método mais 

sensíveis segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia (HEPATOLOGIA., 

2012). 

  

 

Figura 12 – Fluxograma clínico do diagnóstico da DHGNA. A imagem demonstra uma 
sequência linear da avaliação diagnóstica da DHGNA em consonância com a Sociedade 
Brasileira de Hepatologia, estando sintetizadas pela "a+ Medicina Diagnóstica", entidade que 
contempla importantes laboratórios regionais em mais de 65 endereços distribuídos pelos 
estados de Bahia, Distrito Federal, Paraná, Pernambuco e São Paulo. Fonte: 
http://www.amaissaude.com.br/medicos/boletim-medico/Pages/a-investigacao-do-paciente-
com-suspeita-de-DHGNA-passo-a-passo.aspx 
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4.6.3.1. Controvérsias no Diagnóstico Histopatológico da DHGNA e suas 

fases 

A esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) é uma condição clínico-

patológica marcada pela inflamação no tecido hepático, sendo uma das formas 

evolutivas da DHGNA. Diversos estudos afirmam que a definição histológica da 

DHGNA é fácil e não é um processo sujeito a controvérsias. Dessa forma, o 

diagnóstico histológico da doença consiste basicamente na presença de 

depósitos gordurosos no citoplasma de mais de 5% dos hepatócitos sem haver 

especificidade de definição de localização, o que garante um bom acordo inter 

observador (HEPATOLOGIA., 2012).  

É fundamental que exista uma definição tão clara como a da DHGNA para 

a EHNA, uma vez que esta tem se associado à formas de progressão da doença 

e ao aumento da sua mortalidade. Dessa forma, a identificação da EHNA permite 

informações clínicas de fundamental importância, tal como as que são referentes 

ao prognóstico e tratamento da doença. Todavia, os critérios histológicos para a 

sua definição e a sua evolução têm sido alvo de forte controvérsia 

(HEPATOLOGIA., 2012; OH; JUN; SAEED; NGUYEN, 2016; OH; WINN; 

POORDAD, 2008).  

Segundo um levantamento da Sociedade Brasileira de Hepatologia, a 

definição dessas condições baseou-se em dois estudos iniciais: um estudo de 

Brunt et al. (BRUNT; JANNEY; DI BISCEGLIE; NEUSCHWANDER-TETRI et al., 

1999), o qual  classificou a EHNA em ligeira, moderada e grave, e um estudo de 

Matteoni e et al. também de 1999, o qual classificou, por sua vez, a EHNA em 

quatro subgrupos - baseados no tipo e gravidade das lesões: o tipo 1 foi 

caracterizado por esteatose isolada; o tipo 2 por esteatose e inflamação lobular; 

o tipo 3 caracterizado por esteatose e degeneração balonizante e o tipo 4 com 

estes aspectos e corpos hialinos ou fibrose (MATTEONI; YOUNOSSI; 

GRAMLICH; BOPARAI et al., 1999). Esses dois últimos grupos (tipo 3 e 4) foram 

considerados como EHNA, e, de fato, quase toda a mortalidade se concentrou 

nestes grupos. Os tipos 1 e 2 foram considerados DHGNA em seu espectro 

inicial. 

Em sequência, um estudo de Kleiner et al. de 2005 propôs uma 

atualização da classificação de Brunt mediado por uma definição de uma 

graduação da atividade (NAS escore – NAFLD Activity Score) baseada no grau 
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de esteatose (0 a 3), inflamação lobular (0 a 3) e balonização (0 a 2). Ainda nesse 

estudo, quando esta soma era inferior a 3 verificava-se muito provável exclusão 

de EHNA e quando igual ou superior a 5, muito provável EHNA. Esse tipo de 

classificação foi proposto para estimar a gravidade das lesões, com o fito 

principal de avaliar, por exemplo, o efeito de uma terapêutica (KLEINER; 

BRUNT; VAN NATTA; BEHLING et al., 2005).  

Contudo, essa classificação tem sido utilizada como critério para a 

definição se um paciente com esteatose hepática apresenta ou não EHNA. 

Todavia, alguns pesquisadores propuseram que os critérios para o diagnóstico 

de EHNA não podem ser definidos pela soma de variáveis numéricas que são 

utilizadas para a análise dos escores de atividade, devendo ser um processo 

definido pela presença de um padrão específico de alterações histológicas 

(HEPATOLOGIA., 2012). 

Nessa perspectiva, um estudo de Brunt et al. (2011) observou que uma 

percentagem importante de doentes, apesar de apresentarem um escore menor 

ou igual a 4, têm um diagnóstico definitivo de EHNA, o que é um dado que reitera 

a inadequação no uso desse escore como forma de diagnóstico de EHNA 

(BRUNT; KLEINER; WILSON; BELT et al., 2011). Um estudo de Younossi e et 

al. também de 2011 comparou esses métodos de definição de EHNA. Assim, foi 

realizada uma comparação entre dois escores do grupo de Brunt com dois 

escores, o inicial de Matteoni e outro que é uma adaptação deste, verificando 

que os escores de Brunt tinham menor acordo entre si que os de Matteoni e 

Younossi, e, ainda, que estes últimos prediziam melhor a mortalidade de causa 

hepática que os escores de Brunt/Kleiner (Younossi (HEPATOLOGIA., 2012; 

YOUNOSSI; STEPANOVA; RAFIQ; MAKHLOUF et al., 2011). Assim, o estudo 

revelou que há uma discrepância diagnóstica na definição de EHNA. Como 

resposta a este estudo, Brunt et al. afirmaram que o escore NAS nunca teve 

intenção de predizer a mortalidade.  

O órgão AASLD (American Association for the Study of Liver) propôs, em 

2012, que a EHNA seja definida pela presença de esteatose e inflamação 

hepática com lesão hepatocitária (balonização), com ou sem fibrose 

(CHALASANI; YOUNOSSI; LAVINE; DIEHL et al., 2012). A evolução clínica da 

doença pode levar à fibrose avançada, cirrose e até hepatocarcinoma. 

Atualmente, sabe-se que elevada proporção de casos de cirrose criptogênica 
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apresenta características clínicas e laboratoriais de EHNA sugerindo que, nestes 

pacientes, a cirrose possa ser resultante da evolução da DHGNA. A progressão 

de esteato-hepatite para carcinoma hepatocelular (CHC) também tem sido 

frequentemente documentada na literatura (HEPATOLOGIA., 2012; OH; WINN; 

POORDAD, 2008). 

 Alguns estudos demonstram que idade e fibrose avançada são 

importantes fatores de risco para carcinoma hepatocelular em pacientes com 

EHNA, sugerindo a importância da inclusão de pacientes com EHNA e fibrose 

em protocolos para diagnóstico precoce desta neoplasia hepática 

(HEPATOLOGIA., 2012). Diversos fatores influenciam a evolução da DHGNA 

para a ocorrência de CHC (GOMES; PRIOLLI; TRALHÃO; BOTELHO, 2013). 

Estudos demonstram que um desses fatores é a obesidade visceral, 

principalmente por propiciar um ambiente inflamatório, marcado pela EHNA, 

propenso ao desenvolvimento neoplásico. Tem também sido sugerido risco 

aumentado de CHC em pacientes com DM-2. Portanto, nota-se que há uma 

necessidade imperiosa de controle clínico e epidemiológico da obesidade, DM-

2, fatores de risco cardiovascular, dislipidemias e SM (HENRIKSEN; DIAMOND-

STANIC; MARCHIONNE, 2011; SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008; 

TOLMAN; DALPIAZ, 2007). 

A infecção pelo vírus C da hepatite e o consumo crônico de álcool deve 

ser sempre algo investigado, pois esses fatores aumentam demasiadamente o 

risco de progressão para formas graves de doenças hepáticas. Em suma, a 

DHGNA é uma doença frequente na população geral, normalmente apresenta-

se de forma assintomática, mas de amplo espectro e com considerável potencial 

de evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular. A EHNA é a condição mais 

importante para a evolução da doença (HEPATOLOGIA., 2012).  

No caso de cirrose hepática, o estresse oxidativo característico da EHNA 

resulta na síntese do TGF-β que atua como um fator estimulante das células 

estreladas hepáticas para produzir colágeno, além de promover a ativação de 

fibroblastos(BRANDÃO; RAMALHO; RAMALHO; ZUCOLOTO et al., 2006; 

HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011). Tal produção de 

colágeno é responsável por causar a chamada fibrose hepática. Por fim, a 

evolução clínica à CHC depende de processos neoplásicos multifatoriais em que 

o ambiente de estresse oxidativo propicia lesões ao DNA dos hepatócitos, 
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acometendo os proto oncogenes, os genes supressores de tumor e os genes 

que regulam a apoptose (MITCHELL; KUMAR; ABBAS; FAUSTO et al., 2017).  

 

4.7 MODELOS EXPERIMENTAIS DE DHGNA 

 

Na maioria dos casos, o desenvolvimento da DHGNA leva anos e resulta 

de uma interação de vários fatores de risco, como nutrição excessiva e/ou 

padrão alimentar inadequado (por exemplo, alta ingestão de gordura e/ou 

açúcar), além de gasto energético inadequado devido ao sedentarismo 

(BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016). Assim, os modelos animais (em 

roedores) usados para estudar o início, mas também a progressão da DHGNA 

para estágios mais avançados da doença, como EHNA ou mesmo fibrose e 

cirrose, devem incorporar os seguintes critérios: (i) os padrões patológicos e 

alterações histológicas encontradas nos diferentes estágios da doença em 

humanos e (ii) as alterações fisiológicas gerais associadas ao desenvolvimento 

da doença em humanos (por exemplo, ganho de peso, resistência à insulina, 

mas também função da barreira intestinal prejudicada e liberação de adipocina 

do tecido adiposo) (KANURI; BERGHEIM, 2013).  

Especificamente, um modelo animal apropriado de DHGNA deve exibir 

não apenas esteatose, mas também inflamação, lesão de células hepáticas (por 

exemplo, balonização) e, se prolongado o suficiente, também deve progredir 

para fibrose. Além disso, o modelo também deve exibir anormalidades 

metabólicas, como excesso de peso, resistência à insulina, diminuição da 

tolerância à glicose, dislipidemia e perfis alterados de adipocitoquina, além de 

níveis aumentados de endotoxina bacteriana frequentemente encontrados em 

pacientes com DHGNA (KANURI; BERGHEIM, 2013). No entanto, como o 

comportamento humano e a biologia são bastante complexos, fatores como 

atividade física, ambiente social, fatores de estresse psicológico e a genética 

também podem ser importantes contribuintes para o desenvolvimento da 

DHGNA em seres humanos. 
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4.7.1 Modelos genéticos 

 

4.7.1.1. Agouti Gene [KK-Ay/a] 

 

A mutação heterozigótica do gene (KK-Ay/a) demonstrou resultar em 

perda de melanocortina e um fenótipo obeso resultante de hiperfagia causada 

por uma supressão do apetite hipotalâmico prejudicada, além de alterações na 

coloração do animal (MASAKI; CHIBA; TATSUKAWA; YASUDA et al., 2004). 

Semelhante ao encontrado em camundongos ob/ob e db/db, essa linhagem de 

camundongos desenvolve obesidade, resistência à insulina e esteatose no 

fígado, mas também não progride para os estágios posteriores da doença. Para 

progredir para a EHNA, é necessário um “segundo golpe” (por exemplo, uma 

dieta específica), imitando apenas parcialmente a situação encontrada em 

humanos com DHGNA (BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016; KANURI; 

BERGHEIM, 2013). 

 

4.7.1.2. Ob/ob, db/db and Obese (fa/fa) Zucker Rat 

 

Entre os modelos genéticos mais frequentemente usados para estudar a 

DHGNA estão aqueles que exibem alterações no comportamento alimentar (por 

exemplo, hiperfagia), que frequentemente resulta de defeitos nas vias de 

sinalização da leptina. O camundongo do tipo ob/ob carrega uma mutação 

espontânea no gene da leptina, que resulta em uma deficiência de leptina, 

levando subsequentemente a um fenótipo hiperfágico, inativo, obeso e diabético 

acompanhado pelo desenvolvimento de DHGNA (MAYER; BATES; DICKIE, 

1951; MAYER; DICKIE; BATES; VITALE, 1951). Este modelo foi extensivamente 

estudado e é usado como modelo para várias doenças metabólicas, entre elas 

a DHGNA, apesar de a mutação "ob" ser rara em humanos (CHALASANI; 

CRABB; CUMMINGS; KWO et al., 2003). Além disso, os resultados de estudos 

de associação dos níveis de leptina com o desenvolvimento de DHGNA são um 

tanto contraditórios, pois em estudos mais antigos os níveis de leptina se 

correlacionam pouco com o desenvolvimento de EHNA, enquanto que nos anos 

mais recentes foi encontrada uma associação significativa (ZELBER-SAGI; 
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RATZIU; ZVIBEL; GOLDINER et al., 2012). Além disso, estudos mais recentes 

também relataram uma associação de um polimorfismo de nucleotídeo único no 

gene que codifica para o receptor de leptina com o desenvolvimento de DHGNA. 

No entanto, também diferente da situação humana, os camundongos ob / 

ob não progridem espontaneamente da esteatose para a esteato-hepatite, mas 

requerem algum tipo de "segundo golpe", por exemplo, uma intervenção 

dietética, como uma dieta deficiente em metionina e colina (MCD), ou uma dieta 

rica em gorduras, ou estimulação com pequenas doses de endotoxina. Ao 

contrário do que é observado em camundongos ob/ob, db/db, os camundongos 

têm uma mutação natural no gene do receptor de leptina (ob-Rb); no entanto, de 

acordo com o que é encontrado em camundongos ob/ob, os animais db/db 

também desenvolvem obesidade, resistência à insulina e esteatose 

macrovesicular e requerem um “segundo golpe” para progredir da esteatose à 

esteato-hepatite. Semelhante a este último, o rato Zucker obeso (fa/fa) também 

exibe hiperfagia, resultando em hiperinsulinemia, hiperlipidemia e no 

desenvolvimento de esteatose hepática devido à perda do receptor de leptina 

(KANURI; BERGHEIM, 2013). 

 

 

4.7.1.3. Receptor de melanocortina 4 (MC4R) 

 

Nos últimos anos, estudos revelaram que o receptor de melanocortina 4 

(MC4R) pode ser um fator crítico na regulação da ingestão de alimentos e do 

peso corporal. De fato, várias mutações patogênicas do MC4R foram 

identificadas com alta frequência na obesidade grave de início precoce em 

humanos. Ratos com disfunção direcionada do MC4R demonstraram 

desenvolver obesidade tardia com hiperfagia, hiperinsulinemia e hiperglicemia. 

Além disso, foi demonstrado que camundongos MC4R alimentados com dieta 

hiperlipídica (high fatty diet – HFD) exibem esteatose hepática maciça e 

expressão gênica alterada de genes relacionados ao metabolismo lipídico. 

Recentemente, Itoh et al. relataram que camundongos MC4R-KO alimentados 

com um dieta hiperlipídica (HFD) por até um ano, desenvolveram desde 

esteatose precoce até as formas evolutivas da DHGNA, exibindo muitas 

anormalidades metabólicas também relatadas em humanos com DHGNA (por 
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exemplo, ganho de peso excessivo, níveis alterados de glicose no sangue, 

hiperlipidemia); no entanto, não há estudos que revelam alteração de função da 

barreira intestinal e da sua respectiva microbiota nesse modelo (HUSZAR; 

LYNCH; FAIRCHILD-HUNTRESS; DUNMORE et al., 1997; ITOH; SUGANAMI; 

NAKAGAWA; TANAKA et al., 2011; MARSH; HOLLOPETER; HUSZAR; 

LAUFER et al., 1999). 

 

4.7.1.4 Proteína de Ligação a Elementos Reguladores de Sterol 1c 

(SREBP) 

 

A superexpressão direcionada da proteína 1c de ligação ao elemento 

regulador do esterol regulador de insulina (SREBP1) no tecido adiposo também 

demonstrou resultados no desenvolvimento de DHGNA em camundongos. 

Neste modelo, o desenvolvimento de fígado gorduroso foi associado a 

alterações na diferenciação do tecido adiposo branco e hiperinsulinemia, mas 

também a inflamação hepática e fibrose leves; no entanto, o modelo não 

mimetiza a forma e intensidade em que a DHGNA evolui em humanos e há 

discrepâncias no peso corporal dos grupos experimentais (NAKAYAMA; OTABE; 

UENO; HIROTA et al., 2007; SHIMOMURA; HAMMER; RICHARDSON; 

IKEMOTO et al., 1998). 

 

4.7.2 Modelos de dieta 

 

4.7.2.1 Dieta com deficiência de metionina e colina (MCD) 

 

Modelos dietéticos para induzir DHGNA têm relevância para a doença 

humana, pois alterações do padrão alimentar e supernutrição estão sendo 

associadas ao desenvolvimento de sobrepeso e a resistência à insulina foi 

identificada como fator de risco fundamental para o desenvolvimento da doença 

(SOLER; SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2008).  

No entanto, inversamente ao que é encontrado na maioria dos pacientes 

com DHGNA, um dos modelos alimentares mais utilizados para EHNA, a dieta 

MCD, é um modelo alimentar deficiente em nutrientes (ZAMIN JUNIOR; 
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MATTOS; MATTOS; MIGON et al., 2009) e não baseado em seu excesso. A 

dieta MCD normalmente contém quantidades substanciais de sacarose (por 

exemplo, 40%) e baixas quantidades de gordura (10%), mas é deficiente em 

metionina e colina, sendo ambos fatores essenciais na nutrição humana e 

animal. Roedores alimentados com uma dieta MCD rapidamente (por exemplo, 

dentro de 1 a 2 semanas) desenvolvem esteatose hepática devido ao aumento 

da absorção de ácidos graxos e diminuição da secreção de lipoproteínas VLDL 

do fígado (KANURI; BERGHEIM, 2013). 

Em sequência, o desenvolvimento da esteatose é seguido por necrose e 

inflamação e depois progride para fibrose pericelular e pericentral. Além disso, 

ocorre estresse oxidativo (LECLERCQ; FARRELL; FIELD; BELL et al., 2000), 

ativação das cascatas de sinalização dependentes de TLR4 hepático e 

alterações nas citocinas e adipocitocinas, todas contribuindo para lesão hepática 

neste modelo alimentar. Apesar do fato de que, sob a dieta do MCD, os roedores 

desenvolvem danos no fígado significativamente mais rápidos e mais 

pronunciados, esse regime alimentar apresenta algumas limitações marcantes. 

 Por exemplo, faltam os principais fatores de risco para o desenvolvimento 

de DHGNA encontrados em humanos (tais como resistência à insulina e 

sobrepeso); ao contrário, foi relatada uma perda severa de peso de até 35% 

durante um período de 4 semanas. Além disso, foi demonstrado em vários 

estudos que a capacidade de resposta de diferentes linhagens de camundongos 

à DHGNA  induzida pela dieta MCD varia consideravelmente (KANURI; 

BERGHEIM, 2013).  

 

4.7.2.2  Dieta rica em gorduras (HFD) 

 

Estudos epidemiológicos sugerem que uma dieta rica em gordura pode 

ser um fator de risco para o desenvolvimento de obesidade e resistência à 

insulina (BRAY; PAERATAKUL; POPKIN, 2004). Além disso, a gordura é o 

macronutriente mais denso em energia na nutrição humana, aumentando assim 

as chances de desenvolver obesidade quando consumida em quantidades 

excessivas. Dietas ricas em gordura (HFD) possuem cerca de 30% a 75% do 

total de calorias derivadas de ácidos graxos saturados e foram propostas como 

uma ferramenta útil para alterações metabólicas induzidas e DHGNA (KANURI; 
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BERGHEIM, 2013). De fato, dependendo da duração do tempo de alimentação 

e da combinação de ácidos graxos, os roedores alimentados com HFD 

apresentam obesidade, tolerância à glicose diminuída, dislipidemia, aumento da 

expressão de reguladores da lipogênese (por exemplo, SREBP1c e receptor X 

do fígado) e expressão de citocinas pró-inflamatórias (BUETTNER; 

SCHÖLMERICH; BOLLHEIMER, 2007). 

 Além disso, sinais de estresse oxidativo e de aumento da sensibilidade à 

endotoxina, além de alterações na cascata de sinalização do receptor Toll-like 4 

no fígado induzido por HFD sugerem que uma função prejudicada na barreira 

intestinal também está associada ao desenvolvimento de DHGNA em 

camundongos (LANTHIER; MOLENDI-COSTE; CANI; VAN ROOIJEN et al., 

2011). 

No entanto, a dieta hiperlipídica não produz graus tão graves de lesão 

hepática como os encontrados nos modelos de dieta MCD e os tempos de 

alimentação necessários para obter danos mais graves são marcadamente mais 

longos do que os encontrados para a dieta MCD (OMAGARI; KATO; 

TSUNEYAMA; INOHARA et al., 2008). Contudo, essas dietas se assemelham 

mais às alterações patológicas e moleculares encontradas em humanos com 

DHGNA nas fases iniciais.  

É também por esse motivo que nos últimos anos as HFDs são comumente 

combinadas com modelos animais genéticos de DHGNA (por exemplo, 

camundongos ob/ob). Em outros relatos, a composição da dieta foi alterada para 

atingir EHNA (por exemplo, uso de HFD com menor teor de metionina e colina) 

ou a via de aplicação da dieta foi alterada. Parece que não apenas a quantidade 

de gordura na dieta, mas também a qualidade da gordura e a composição de 

ácidos graxos, é importante para a indução de DHGNA, e talvez também para a 

progressão da doença (KANURI; BERGHEIM, 2013). Foi demonstrado que uma 

dieta contendo mais gordura insaturada resulta em níveis mais altos de 

peroxidação lipídica e em uma indução mais pronunciada da expressão de 

quimiocinas e citocinas no fígado (NANJI, 2004). 

Além disso, modelos dietéticos que combinam uma dieta rica em gorduras 

com colesterol (1,25%) e até colato (0,5%) demonstraram induzir fibrose 

hepática leve e dano oxidativo hepatocelular em ratos e camundongos dentro de 

4 semanas após a alimentação (JEONG; JEONG; KIM; PARK et al., 2005). 
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Tomados em conjunto, esses modelos demonstram claramente que não 

apenas grandes quantidades de gordura na dieta estão causando danos ao 

fígado, mas que o tipo de gordura e a composição geral da dieta em relação ao 

metabolismo da gordura na dieta (por exemplo, adições como colato) também 

são importantes. 

 

4.7.2.3 Dietas ricas em frutose 

 

Os resultados de vários estudos epidemiológicos e alguns estudos 

clínicos realizados em diferentes países sugerem que uma mudança nos 

padrões alimentares para uma dieta rica em açúcar também pode ser fator de 

risco para o desenvolvimento de DHGNA em seres humanos. Dietas com alto 

teor de carboidratos (por exemplo, dietas com alta concentração de sacarose ou 

de frutose) também foram usadas para induzir o desenvolvimento de DHGNA 

em modelos de camundongos. Estudos que trataram roedores com diferentes 

concentrações de mono e dissacarídeos na água potável revelaram que a frutose 

teve o efeito mais prejudicial no fígado, apesar de ter o menor impacto no ganho 

de peso corporal (BERGHEIM; WEBER; VOS; KRÄMER et al., 2008). 

Além disso, foi demonstrado que a frutose na ração (por exemplo, até 60% 

do total de calorias derivadas da frutose) ou em soluções para beber (por 

exemplo, solução de frutose a 30%) não apenas leva ao desenvolvimento de 

DHGNA, mas também à resistência à insulina (BERGHEIM; WEBER; VOS; 

KRÄMER et al., 2008). 

 Dietas ricas em frutose podem levar ao estresse oxidativo, expressão de 

citocinas pró-inflamatórias e SREBP1c no fígado e níveis elevados de 

endotoxina no sangue portal, bem como alterações na expressão de adipocinas 

no tecido adiposo visceral. Uma maneira semelhante aos resultados 

encontrados para a nutrição hiperlipídica, as dietas ricas em frutose não 

causaram lesão hepática tão grave quanto a encontrada nos modelos de dieta 

MCD, apesar de se assemelharem mais não apenas às alterações patológicas 

e moleculares, mas também aos padrões alimentares encontrados em humanos 

com DHGNA (BERGHEIM; WEBER; VOS; KRÄMER et al., 2008; KANURI; 

SPRUSS; WAGNERBERGER; BISCHOFF et al., 2011). Todavia, é difícil 

(igualmente) mimetizar a evolução da doença. 
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4.7.2.4 Estilo ocidental ou dieta de fast food: combinação de gordura 

e açúcar 

 

Em analogia ao que é encontrado em muitos países ocidentalizados em 

relação às dietas ricas em “refeições fora de casa” ou “fast food”, estudos 

demonstraram que esse tipo de alimentação é um fator de risco para o 

desenvolvimento da obesidade (PINHEIRO; FREITAS; CORSO, 2004). Uma 

combinação de gordura e frutose - às vezes com conteúdo de colesterol 

ligeiramente elevado - conhecido como dieta ocidental ou fast food, também tem 

sido repetidamente utilizado como modelo alimentar para induzir DHGNA em 

roedores. 

 Charlton et al. mostraram que, após alimentar camundongos C57BL/6 por 

6 meses com uma dieta de fast-food, a qual consistia em ração com alto teor de 

gordura (40% de energia proveniente de gordura com 2% de colesterol) e água 

potável enriquecida com xarope de milho com alto teor de frutose (HFCS), houve 

promoção de sobrepeso e formação de animais resistentes à insulina. Os 

animais também desenvolveram DHGNA e mostraram um aumento na 

expressão gênica de proteínas ligadas à fibrose (CHARLTON; KRISHNAN; 

VIKER; SANDERSON et al., 2011). Neste estudo, também foi demonstrado que 

os camundongos alimentados com a dieta de fast-food desenvolveram estresse 

no retículo endoplasmático e lipoapoptose, ambos também encontrados em 

humanos com DHGNA.  

Também há relatos de que a dieta aumenta os níveis de endotoxina 

bacteriana no portal plasma e níveis de glicose em jejum levemente elevados. 

De maneira contrária aos resultados encontrados para modelos animais que 

apenas alimentam uma dieta rica em frutose ou gordura, os dados disponíveis 

sobre o uso de dietas de fast food ou de estilo ocidental sugerem que os animais 

progridem para os estágios mais avançados da DHGNA (por exemplo, EHNA 

com fibrose inicial) mais rapidamente sendo alimentado com esse tipo de dieta 

do que quando são alimentados apenas com gordura ou frutose separadamente 

e até parecem ganhar mais peso (KANURI; BERGHEIM, 2013). 
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4.7.3 Modelos in vitro para DHGNA 

 

Os mecanismos moleculares e as cascatas de sinalização envolvidas na 

progressão da DHGNA foram primeiramente obtidos através de modelos animais 

(por exemplo, modelos genéticos e modelos induzidos por dieta) e confirmados 

através de estudos clínicos. No entanto, estudos recentes empregaram 

abordagens in vitro para elucidar os mecanismos moleculares envolvidos na 

progressão da doença (KANURI; BERGHEIM, 2013).  

Paradoxalmente, existem poucos dados obtidos na DHGNA usando esses 

modelos, enquanto que para outras doenças hepáticas os modelos in vitro são 

ferramentas importantes na pesquisa. Em geral, culturas celulares primárias e 

linhas celulares imortalizadas são amplamente utilizadas para desenvolver 

modelos in vitro para pesquisa. Hepatócitos humanos primários, células de 

Kupffer, células estreladas ou células endoteliais sinusoidais parecem ser um 

modelo fisiologicamente relevante para condições clínicas (GOMEZ-LECHON; 

DONATO; CASTELL; JOVER, 2004; KANURI; BERGHEIM, 2013). 

Contudo, as questões éticas e o número limitado de amostras de fígado 

humano tornam extremamente complicado o uso de culturas primárias de células 

humanas. A outra opção seria células primárias de roedores, que, dependendo 

do modelo usado, podem imitar mais ou menos a situação encontrada em 

humanos. No entanto, os métodos utilizados para o isolamento precisam ser bem 

estabelecidos para alcançar resultados reproduzíveis e, às vezes, as células 

perdem funções específicas do tecido quando cultivadas por um período 

prolongado (KANURI; BERGHEIM, 2013).  

Uma alternativa às culturas celulares primárias são as linhas celulares 

imortalizadas, que têm uma capacidade replicativa estendida, um fenótipo 

estável e permitem o uso das mesmas células consistentes ao longo de um 

projeto de pesquisa. Além disso, o cultivo de linhas celulares imortalizadas é 

mais simples e mais fácil de padronizar. Contudo, poucos estudos são 

desenvolvidos in vitro para avaliar a DHGNA e sua progressão (KANURI; 

BERGHEIM, 2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A doença hepática gordurosa não alcoólica só foi identificada tardiamente, 

quando os estudos epidemiológicos já revelam uma epidemia associada aos 

altos índices de incidência e prevalência de indivíduos com alterações 

cardiometabólicas. 

Além disso, as formas evolutivas da doença são graves e responsáveis 

por altas taxas de mortalidade. Sabe-se que uma parcela considerável de 

pacientes com EHNA em evolução ou já com cirrose e hepatocarcinoma não são 

obesos. 

A DHGNA é classicamente descrita por “múltiplos golpes”, tendo 

majoritariamente descrição da resistência insulínica como primeiro fator indutivo 

de esteatose e consequente evolução à DHGNA. Variações genéticas podem 

levar a redução na captação de TG, prejudicar a eliminação dos mesmos pelos 

hepatócitos ou podem comprometer o metabolismo lipídico nas mitocôndrias. O 

papel da microbiota nesse processo ainda não é claro e sofre influência de uma 

gama de variáveis. 

Na presente revisão de literatura, foram descritas evidências científicas 

sobre a DHGNA, com relação as suas características clínico-laboratoriais, 

histopatológicas e seu estudo em modelos de experimentação animal em 

roedores. No estudo foram apresentados relatos sobre características da 

DHGNA, sua epidemiologia, fisiopatologia e sua relação com fatores de risco 

cardiovascular, além de mecanismos envolvidos na sua evolução clínica. Os 

modelos animais em roedores empregados para o estudo da doença são válidos, 

mas se distanciam da complexidade da patologia em humanos, sobretudo na 

forma como a doença evolui e os fatores ligados a esse processo. 

Diante o exposto, nota-se um relevante campo para pesquisa, onde se faz 

necessária a investigação sobre os complexos mecanismos moleculares, 

genéticos, imunológicos, metabólicos e sociais envolvidos na gênese 

multifatorial da doença.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados descritos nesse trabalho pode-se concluir que a 

DHGNA é uma condição clínica de alta relevância epidemiológica, tendo uma 

etiologia ampla e multifatorial.  Os fatores de risco cardiovascular presentes na 

SM, tal como a obesidade e o aumento de triglicerídeos (TG), além das 

dislipidemias e diabetes mellitus são importantes distúrbios metabólicos que 

podem propiciar a doença. Notou-se que os métodos de diagnóstico (invasivo e 

não-invasivo) na doença humana revelaram-se mais eficazes com o agravo da 

doença, havendo discussão na literatura quanto à realização do diagnóstico 

histopatológico da forma inflamatória da doença (EHNA). Já os modelos animais 

são mediados por modelos genéticos e por várias dietas aplicadas em roedores 

na tentativa de induzir esteatose e seus consequentes agravos clínicos. 

Contudo, nenhum desses modelos consegue reproduzir integralmente a 

complexidade da DHGNA em humanos. Portanto, mais estudos são necessários 

para a compreensão da patogênese da doença, seus agravos clínicos e métodos 

de diagnóstico mais eficazes para a sua prevenção clínica. 
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