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RESUMO

Almeida, AG. Correlações entre achados laboratoriais e doença hepática
gordurosa não-alcoólica (DHGNA) em pacientes portadores de obesidade
mórbida. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2005,98 p.

Introdução: Por causa das controvérsias sobre a freqüência, diagnóstico e
possibilidade de progressão para doença crônica da degeneração gordurosa
do fígado em portadores de obesidade mórbida, planejou-se uma investigação
retrospectiva em pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Materiais e
métodos: Foram analisados 60 indivíduos com indicação de gastroplastia com
derivação intestinal em Y de Roux. Os pacientes foram submetidos a
questionário clínico, provas bioquímicas e, posteriormente, à biópsia hepática
intraoperatória. Resultados e discussão: O sexo predominante foi o feminino
(85,0%), e a média da idade foi de 41,0±10,2 anos. O IMC médio foi de
52,4±8,2 kg.m2. Observou-se 58,3% casos de HAS, 25% de DM e 18,3% de
DLP. Nos fragmentos hepáticos foram encontrados: 11,7% de biópsias
normais, 46,7% de esteatose hepática, 36,7% de EHNA, e 5,0% de cirrose.
Nas correlações univariadas, os principais achados positivos foram entre
fosfatase alcalina versus insulina (p<0,01), e ALT
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versus ferritina (p<0,01). A regressão logística separou os grupos por meio da
dosagem da albumina sérica, porém, com pequena diferença entre os grupos.
Conclusões: 1) A freqüência de EHNA e de esteatose hepática foi elevada, e
detectou-se 5% de cirrose; 2) Na análise univariada houve correlação de
diversos testes bioquímicos com as enzimas hepáticas; 3) Na análise
multivariada, a albumina foi a variável determinante; apesar de seu debilitado
valor preditivo; 4) Nessas condições, apenas a avaliação histológica configurase como critério definitivo para diagnóstico e acompanhamento dessa
população.

Descritores — obesidade mórbida, doença hepática não-alcoólica, cirurgia
bariátrica, síndrome metabólica, testes laboratoriais hepáticos, biópsia
hepática.
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Almeida, AG. Correlations between biochemical findings and nonalcoholic
fatty liver disease (NAFLD) in morbidly obese patients. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005,98 p.

Background: Because of controversies about frequency, diagnosis and
possibility of progression toward chronic disease of fatty degeneration of the
liver in morbidly obese patients, a retrospective study was done in patients who
underwent bariatric surgery. Material and method: Sixty individuals with
indication for gastroplasty with Roux-en-Y jejunal bypass were enrolled. They
were submitted to clinical questionnaire, biochemistry tests, and subsequently,
intraoperative liver biopsy. Results: Female gender predominated (85.0%), and
age was 41.0±10.2 years. BMI was 52.4±8.2 kg.m2. Hypertension was found in
58.3%, diabetes in 25.0%, and hypercholesterolemia in 18.3%. Histology
showed normal liver in 11.7%, hepatic steatosis in 46.7%, nonalcoholic
steatohepatitis (NASH) in 36.7%, and cirrhosis in 5.0%.The main positive
findings in univariated correlations were between alkaline phosphatase versus
insulin (p<0.01), and ALT versus serum ferritin (p<0.01). Multivariate correlation
separated the groups by the serum albumin, but odds ratio was low. For normal
to steatosis it was 20.0%, and for steatosis to NASH, 10.0%. Conclusions:
1) Frequency of NASH and steatosis was high, and 5.0% suffered from
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cirrhosis; 2) In univariate analysis there was correlation between various
biochemical measurements and liver enzymes; 3) In multivariate analysis only
serum albumin was a determinant variable, with low predictive value; 4) The
histological grading system remains the definitive criterion for diagnosis and
follow-up of this population.

Descriptors — morbid obesity, nonalcoholic fatty liver disease, bariatric
surgery, metabolic syndrome, liver biochemistry tests, liver biopsy.
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ALT - alanina aminotransferase
AST - aspartato aminotransferase
DAC - doença da artéria coronária
DLP - dislipidemia
DM - diabete mélito
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NIH - National Institutes of Health
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WHO - World Health Organization
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1. INTRODUÇÃO

A obesidade é uma doença que vem preocupando entidades de saúde
internacionais e nacionais, visto que sua prevalência vem aumentando, tanto
nos países ocidentais industrializados do primeiro mundo e em países em
desenvolvimento como o Brasil (1,3,4,22,27,28).

A obesidade é um fator agravante de doenças crônicas neuro e
cardiovasculares, endócrinas, ósteo-articulares, eleva riscos neoplásicos do
trato digestório, de infiltração gordurosa do fígado em vários graus, além de
trazer prejuízo psíco-social reduzindo a auto estima do indivíduo. Nos casos
dos pacientes com graus mais elevados de obesidade, como na obesidade
mórbida, este risco estará ampliado (5-10).

Os estudos do tratamento da obesidade mostram a melhoria ou facilitação do
controle das comorbidades, e estimulam a melhoria ou facilitação do controle
das comorbidades, e estimulam a melhor compreensão desta entidade pela
classe médica, a fim de reduzir sua morbimortalidade, devolvendo o indivíduo
suas perspectivas de vida, reintegrando-o à sociedade (8,14,15,20,23).

A doença hepática gordurosa não alcoólica ( DHGNA ) é a doença
André Guerra de Almeida
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hepática mais comum nos países desenvolvidos, com grande prevalência
entre obesos, populações diabéticas tipo dois, e provavelmente se subestima
os casos de cirrose que dela podem advir (11,12,14,30,32).

Clinicamente,

representa

um

amplo

espectro

de

anormalidades

histológicas e de achados clínicos, que vão da esteatose hepática a cirrose. O
achado laboratorial descrito em literatura como mais comum é a elevação das
aminotransferases ( 35,38,41).

Patologicamente, a resistência à insulina é o mecanismo desencadeador
mais citado no desenvolvimento da esteatose, seguindo-se do estresse
oxidativo que produz peroxidação lipídica e provavelmente aumenta a
agressão, conduzindo à esteato-hepatite não alcoólica (EHNA). A biópsia
hepática é o padrão ouro para diagnóstico e prognóstico ( 1,12, 31, 32,34 ).

Histologicamente a DHGNA é uma condição clinicopatológica comum
caracterizada pela deposição acentuada de lípides nos hepatócitos do
parênquima hepático. A DHGNA compreende um espectro que parte da
simples esteatose macrovesicular para esteato-hepatite, avançando para
fibrose, e subsequentemente também a cirrose. O grupo de pacientes
portadores de DHGNA que evoluem para cirrose pode ser reconhecido como
maior causador de morbimortalidade, à luz do potencial progresso para
insuficiência hepática (31,40,41,42).
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O diagnóstico definitivo da DHGNA requer avaliação histopatológica
porque as lesões do parênquima e fibrose, embora possam ser suspeitadas
pela história clínica, estudos de imagem ou testes laboratoriais, nem sempre se
correlacionam adequadamente com tais anomalias (31,32,33,36,39,42,55,60).
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2. O AVANÇO ATUAL DA OBESIDADE

A obesidade não é uma doença singular, e sim um grupo heterogêneo
de condições com múltiplas causas que, em última análise, se refletem no
fenótipo obeso (1). O balanço energético positivo, que ocorre quando o valor
calórico ingerido é superior ao gasto, é importante contribuidor para o
desenvolvimento da obesidade, promovendo aumento nos estoques de energia
e peso corporal. O início da manutenção de um balanço calórico positivo
relativo às necessidades do organismo pode ser conseqüência tanto de
aumento na ingestão calórica, como redução no gasto calórico total, ou os dois
fatores combinados (2).

A obesidade é definida quando o índice de massa corpórea (IMC)
encontra-se acima de 30 kg/m2 e obesidade grave ou mórbida quando
ultrapassa 40 kg/m2 ou quando o peso está 45,5 kg acima do peso ideal. A
correlação entre os vários graus de obesidade e risco de doenças está
representado na tabela 1 (3).
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Tabela 1. Classificação da pré obesidade e obesidade de acordo com o IMC

IMC (kg/m2)

Classificação

Risco de doenças
crônicas

Baixo peso

(aumento no risco de
< 18,5
deficiências nutricionais)

Normal

18,5 - 24,9

Médio

Pré-obeso

25,0 - 29,9

Aumentado

OBESO GRAU I

30,0 - 34,9

Moderado

OBESO GRAU II

35,0 - 39,9

Acentuado

OBESO GRAU III

≥ 40

Muito acentuado

WHO - World Health Organization. Obesity – preventing and managing the global epidemic. Geneva: Report of a
WHO Consultation on Obesity, 1998

A

obesidade

é

considerada

uma

epidemia

mundial

(3,4).

Freqüentemente está associada com dislipidemia (DLP) (5-7) e diabete mélito
tipo dois (DM2) (8), duas condições intimamente relacionadas com doenças
cardiovasculares (9-10). A obesidade, especialmente a central, a hiperglicemia,
baixos níveis de HDL - colesterol (High Density Lipoprotein/ Lipoproteína de
Alta Densidade), hipertrigliceridemia e hipertensão arterial sistêmica (HAS), são
os cinco componentes usuais da síndrome metabólica ou plurimetabólica, que
constitui fator de grande preocupação para as autoridades de Saúde Pública de
muitas partes do mundo (3,24,26).
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Junto ao aumento da obesidade, a prevalência do diabete mélito e da
resistência à insulina tem também se elevado intensamente. A forte associação
da obesidade com a doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) e sua
forma progressiva, esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) com fibrose, tornou a
doença hepática associada à obesidade a mais comum doença hepática nos
países desenvolvidos (11). Estudos de Angélico et al. mostraram maior
incidência de esteatose grave em pacientes com mais resistência insulínica
(12).

Assim que as conseqüências da obesidade para a saúde foram
demonstradas, muitos estudos se realizaram com o objetivo de identificar os
principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento. A importância
genética na etiologia da obesidade também tem sido foco de pesquisa em todo
o mundo. A identificação e seqüenciamento do gene ob, que codifica o
peptídeo leptina, e a descoberta que o defeito neste gene parece ser a causa
da obesidade em ratos ob/ob (13), tem gerado considerável interesse. No
entanto, são raras as populações suscetíveis à obesidade por motivos
puramente genéticos; além disto, o substancial aumento na prevalência da
obesidade observado nos últimos 20 anos não pode ser justificado por
alterações genéticas que teoricamente precisariam ter ocorrido neste pequeno
espaço de tempo (1,14).
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Deste modo, alguns autores enfatizam o fato de que a diferença na
prevalência da obesidade em diferentes grupos populacionais está muito mais
subordinada aos chamados fatores ambientais (15,16), em especial aos maus
hábitos dietéticos (16-18) e à falta de atividade física (16,17,19-21) que,
interagindo com fatores genéticos, poderia explicar o acúmulo de excesso de
gordura corporal em grandes proporções da população mundial (21,22).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os fatores de
risco mais importantes para a morbimortalidade relacionadas às doenças
crônicas

não

transmissíveis

são:

hipertensão

arterial

sistêmica,

hipercolesterolemia, ingestão insuficiente de frutas, hortaliças e leguminosas,
sobrepeso e obesidade, inatividade física e tabagismo (25).

Através da classificação estabelecida pela OMS, verificamos que 54%
dos adultos nos Estado Unidos estão com sobrepeso (índice de massa corporal
- IMC > 25 kg/m2) e 22% estão obesos (IMC > 30 kg/m2) (3). A prevalência da
obesidade vem aumentando acentuadamente e, se a tendência atual
prosseguir, poderia alcançar 40% pelo ano 2025 (24).

O primeiro, segundo e terceiro levantamentos da National Health and
Nutrition Examination Surveys (NHANES), conduzidos nos Estados Unidos da
América (EUA) de 1971-74, 1976-80 e 1988-91, respectivamente, mostraram
André Guerra de Almeida
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que, apesar dos 33 bilhões de dólares movidos pela indústria de "como perder
peso", o número de casos de obesidade vem aumentando significativamente
sem diferenças raciais ou sociais. Em 1976-80, a estimativa feita pelo NHANES
mostrou que 25,4% dos adultos entre 20-74 anos apresentavam IMC >
27,5kg/m2, enquanto a estimativa realizada em 1988-91 aumentou para 33,3%
(25).

A cirurgia bariátrica é correntemente indicada para portadores de
obesidade grave, com IMC > 40 kg/m2, bem como para pacientes diabéticos ou
com outros fatores de risco com IMC > 35 kg/m2, sempre que resistentes ao
tratamento conservador realizado continuamente por dois anos. O tratamento
cirúrgico tem como objetivo diminuir a entrada de alimentos no tubo digestivo
(cirurgia restritiva), diminuir sua absorção (cirurgia disabsortiva) ou ambas
(cirurgia mista). É o método mais eficaz e duradouro para perda de peso,
proporcionando melhora e controle dos elementos integrantes da síndrome
metabólica (26).
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2.1. O problema da obesidade no Brasil

No

Brasil,

as

mudanças

demográficas,

sócio-econômicas

e

epidemiológicas ao longo do tempo permitiram que ocorresse a denominada
transição nos padrões nutricionais, com a diminuição progressiva da
desnutrição e o aumento da obesidade (27-30). Isso se torna um problema de
saúde pública, uma vez que as conseqüências da obesidade para a saúde são
muitas, e variam do risco aumentado de morte prematura a graves doenças
não letais, mas debilitantes e que afetam diretamente a qualidade de vida
destes indivíduos.

A segunda parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 20022003, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em
conjunto com o Ministério da Saúde, indicou que os brasileiros engordaram
notavelmente ao longo das últimas três décadas como conseqüência de novos
e piores hábitos alimentares. Segundo o levantamento, o país tem cerca de
38,6 milhões de pessoas com peso acima do recomendado, o equivalente a
40,6% de sua população adulta. Deste total, 10,5 milhões são obesos. (27,28)

Uma pesquisa realizada entre 1974 e 1975 revelara que o percentual de
adultos acima do peso era menor: de 18,6% entre os homens e de 28,6% entre
as mulheres. Vivendo num país mais urbanizado, o brasileiro trouxe para a
André Guerra de Almeida
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mesa de casa mais itens industrializados e processados e ingeriu mais
gorduras e um nível elevado de açúcar. Além disso, o consumo de frutas,
legumes

e

hortaliças

permaneceram

muito

baixos

e

inferiores

às

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). (27,28)

O relatório apontou que o problema do excesso de peso não é mais
exclusividade das pessoas com renda mais alta e que há mais gordos que
magros na população de baixa renda. Entre os 20% mais pobres do país, 27%
dos homens estão com peso acima do adequado e 9,5% com falta de peso. Já
entre as mulheres de baixa renda, 38,2% estão com excesso de peso e 6,6%
com peso inferior ao recomendado. (27,28,30)
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3. A DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) representa um
espectro de doenças hepáticas caracterizadas principalmente pela esteatose
macrovesicular que ocorre na ausência de consumo de bebida alcoólica. A
DHGNA inclui a esteatose hepática não alcoólica e esteato-hepatite não
alcoólica (EHNA), a qual é caracterizada histologicamente pela presença de
balonização celular, corpúsculo hialino de Mallory, infiltrado inflamatório e
fibrose perisinusoidal. Estes achados são indistinguíveis da doença hepática
alcoólica, sendo esta diferenciação realizada clinicamente. Portanto, é
considerado padrão ouro para obtenção do diagnóstico a biópsia hepática,
associando o achado histológico à história clínica de abstenção alcoólica
(31,40,41,43).

A DHGNA é considerada a mais comum doença hepática relacionada à
obesidade. Embora a DHGNA possa ocorrer em pacientes não obesos, a
maioria dos casos ocorre em indivíduos com sobrepeso e em obesos (31-34).
A verdadeira prevalência de EHNA em obesidade é pouco clara e deve estar
sendo subestimada, principalmente por causa do falta de um teste definitivo, e
da natural relutância para se realizar biópsia do fígado em indivíduos com
sobrepeso assintomáticos (41,42).
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A DHGNA é considerada como causa de elevação assintomática de
aminotransferases em 42- 90% dos indivíduos, uma vez excluída outra causa
ou doença hepática previamente estabelecida (35). A prevalência de DHGNA
aumenta significativamente, de 57,5 (34) a 74% (35) em indivíduos obesos.
Estima-se que nos EUA, a esteatose afeta dois terços da população obesa
(31,38), onde a EHNA é encontrada em 19% destes indivíduos (39).

Em um estudo de Matteoni et al., publicado em 1999, amostras
histológicas foram correlacionadas com achados de longo prazo (40). Com
base nesta experiência foram descritas as categorias a seguir:

Tipo 1 - Esteatose somente;
Tipo 2 - Esteatose + inflamação não especifica
Tipo 3 - Esteatose + hepatócitos balonizados
Tipo 4 - Esteatose + balonização + corpúsculos hialinos de Mallory ou
fibrose.

Muitos defendem que o termo EHNA deveria ser usado para os tipos 3 e
4, os quais incluem hepatócitos balonizados e infiltrado inflamatório. A EHNA
parece ser uma entidade que dever ser diferenciada da esteatose pura por
denotar a DHGNA progressiva.
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Na EHNA, a esteatose macrovesicular está concentrado na zona acinar
três e é mais comum do que a esteatose microvesicular. A quantidade mínima
de hepatócitos envolvidos é desconhecida, mas tipicamente mais que 5 a 10%
de hepatócitos são esteatóticos, acompanhados por inflamação hepatocítica.

Uma outra sistematização para graduação e estadiamento da EHNA foi
proposta por Brunt et al., desenvolvida para refletir as lesões significantes, e
estipulando um método derivado da análise semiquantitativa global, graduado a
partir da combinação das lesões para reconhecer o padrão da fibrose. Este
sistema é transcrito na tabela 2 (41).

Tabela 2. Graduação e estadiamento histopatológico da DHGNA (41).
_______________________________________________________________
Graduação para esteatose hepática
Grau 1: < 33% dos hepatócitos afetados
Grau 2: 33 a 66% dos hepatócitos afetados
Grau 3: > 66% dos hepatócitos afetados
Graduação para esteato-hepatite não alcoólica
Grau 1, leve
Esteatose: predominantemente macrovesicular, envolve mais de 66%
dos lóbulos,
Balonização: ocasionalmente observado; zona três dos hepatócitos
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Inflamação Lobular: dispersa com leve inflamação aguda (células
polimorfonucleares) e ocasionalmente inflamação crônica (células
mononucleares)
Inflamação portal: nenhuma ou leve
Grau 2, moderada
Esteatose: qualquer grau, geralmente tanto macro e microvesicular,
Balonização: evidentemente observado na zona três dos hepatócitos
Inflamação Lobular: células polimorfonucleares podem ser observadas
em associação com hepatócitos balonizados, fibrose pericelular; e pode
ocorrer leve inflamação crônica,
Inflamação portal: leve a moderada;
Grau 3, grave
Esteatose: tipicamente envolve mais de 66% dos lóbulos (panacinar);
normalmente a esteatose é macro e microvesicular,
Balonização: predominantemente na zona três dos hepatócitos;
Inflamação Lobular: inflamação aguda e crônica dispersas; células
polimorfonucleares podem estar concentradas na zona três de
balonização e fibrose perisinusoidal;
Inflamação portal: leve a moderada;
Estadiamento para fibrose
Estágio 1: zona três perivenular, perisinusoidal, ou fibrose pericelular;
focal ou extensa;
Estágio 2: semelhante ao anterior, com fibrose periportal focal ou
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extensa;
Estágio3: pontes fibróticas, focais ou extensas;
Estágio4: cirrose
_______________________________________________________________

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, para a análise histológica de fragmento hepático, adota-se o
estadiamento da DHGNA em quatro graus para cada item: esteatose,
inflamação (esteato-hepatite) e fibrose.

3.1. Esteato-hepatite não alcoólica

A esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) é um processo inflamatório
hepático caracterizado por vários graus de fibrose e infiltração gordurosa do
fígado, tendo seu aspecto histológico semelhante à esteato hepatite induzida
pelo álcool, porém ocorrendo em pacientes abstêmios (42,43). Esta entidade
clínica foi descrita primeiramente em 1980 por Ludwig et al. (44,45). Várias
denominações

foram

usadas

para

esta

patologia,

como:

doença

pseudoalcoólica do fígado, hepatite alcoólica-like, hepatite do fígado gordo,
hepatite do diabete, doença não alcoólica de Laennec, e esteatonecrose.
Futuramente, esta nomenclatura poderá ser alterada, devido às novas
descobertas de sua fisiopatologia, para esteato - hepatite da síndrome
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metabólica (EHSM) (46,47). Porém a EHNA é atualmente o termo mais aceito
(31,48).

Como já citado, várias condições clínicas têm sido associadas a esta
entidade, como: obesidade, diabete mélito, dislipidemia (49, 50, 51, 52),
derivação

jejuno-ileal,

desnutrição

protéico-calórica,

nutrição

parenteral

prolongada e uso de certos tipos de drogas (53, 54), como mostra a tabela 3.

Tabela 3. Condições associadas com infiltração gordurosa do fígado (49-54)
Resistência insulínica adquirida:
Obesidade
Diabete mélito
Dislipidemia
Disfunção hipotalâmico-hipofisária
Genéticos - Erros inatos do metabolismo
Abetalipoproteinemia
Doença de Weber - Christian
Galactosemia
Lipodistrofia dos membros
Doença do estoque do glicogênio tipo 1
Doença de Wilson
Tirosinemia
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Deficiência sistêmica de carnitina
Síndrome de Refsum
Nutricional - Intestinal
Cirúrgico
Bypass jejuno-ileal
Gastroplastia por obesidade mórbida
Derivação bílio-pancreática
Ressecção extensa do intestino delgado
Nutrição parenteral total
Rápida perda de peso
Inanição e caquexia
Desnutrição protéico calórica: marasmo e Kwashiorkor
Doença inflamatória intestinal
Diverticulose intestinal com crescimento bacteriano
Drogas e toxinas
Amiodarona
Metotrexate
Tamoxifen/estrógenos sintéticos
Glicocorticóides
Análogos nucleosídeos
Bloqueadores do canal de cálcio
Maleato de perexilina
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Fósforo
Solventes orgânicos
Petroquímicos
Dimetilformamida
Óleo de semente de colza
_______________________________________________________________

A prevalência da EHNA na população geral gira em torno de 3% e em
pacientes obesos aumenta para pelo menos 20 a 40% (55). Estudos iniciais
apontavam acometer preferencialmente mulheres de meia idade, obesas,
portadora de diabete mélito do tipo 2 e/ou dislipidemia (56). Recentes estudos
mostram que afeta todos os grupos étnicos e raciais sem predileção pelo
gênero, e aproximadamente 50% apresentam HAS e 50 a 60%, dislipidemia.

A progressão da EHNA para cirrose em pacientes obesos é pouco
conhecida. Em estudo recente no nosso meio com 30 pacientes acometidos de
obesidade mórbida, os autores encontraram uma prevalência de 96% de
esteatose confirmada por histologia. Este estudo mostrou também que 56%
dos pacientes tinham esteato-hepatite e 26% apresentavam fibrose (62).
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Estudos de Powell e Jolly demonstram que cerca de 15 a 20% dos
doentes com esteatose evoluem para esteato hepatite e fibrose (56). Assim,
embora atualmente já se saiba que a esteatose pode evoluir para cronicidade,
a verdadeira relação causal entre esteatose hepática /esteato-hepatite não
alcoólica, fibrogênese e doença crônica do fígado, assim como sua patogênese
permanecem pouco conhecidas.
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4. MECANISMOS DA DOENÇA GORDUROSA HEPÁTICA NO INDIVÍDUO
PORTADOR DE OBESIDADE

A exata patogênese da DHGNA, e a relação entre o acúmulo de
triacilgliceróis e o infiltrado inflamatório no parênquima hepático (58),
permanece pouco compreendida. Atualmente prevalece a hipótese de que
vários passos estariam envolvidos causando dano hepático progressivo (59).

O ataque inicial resulta na esteatose macrovesicular. A hiperinsulinemia
crônica e a resistência insulínica têm sido valorizadas em situações como
obesidade e síndrome metabólica, nutrição parenteral prolongada à base de
carboidratos, e algumas situações próprias dos diabéticos (60,61). Sendo a
insulina um hormônio que favorece a lipogênese e inibe a lipólise, inclusive no
fígado, estariam configuradas as condições predisponentes para a infiltração
gordurosa daquela glândula. Note-se, entretanto que, na desnutrição calóricoproteica, nas dislipidemias não subordinadas à obesidade, em algumas formas
de diabetes, e durante o emprego de certas drogas dificilmente se comprova
uma hiperinsulinemia, e mesmo nos obesos tal aberração não é obrigatória.

Ainda assim, estudos de Chitturi et al. sugerem a resistência à insulina
como um importante gatilho para o desenvolvimento da EHNA (62,63). Paradis
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et al. salientam a indução da hiperglicemia e da insulina como fatores chave
para formação do fator de crescimento do tecido conectivo na patogênese da
fibrose em pacientes com EHNA (64).

Propostas recentes sugerem que a esteatose é derivada da combinação
de fatores: alterações da lipólise pós prandial relacionada à insulina, com o
aumento de ácidos graxos livres liberados pelo fígado, excesso de carboidrato
na dieta, resultando em nova síntese de ácidos graxos pelo fígado, piorando a
beta oxidação e os complexos mecanismos de absorção e liberação de
triglicérides. A esteatose é tanto causa como resultado das vias relacionadas
com a geração de espécies reativas ao oxigênio, peroxidação lipídica e
estresse oxidativo, degradando a cadeia respiratória mitocondrial e depletando
adenosina trifosfato, e produzindo citocinas proinflamatórias, incluindo fator de
necrose tumoral alfa (65-67). Um ciclo auto-perpetuante de resistência
insulínica e inflamação levaria à ativação crônica do inibidor cinase kappa beta,
e interações com o fator nuclear de transcrição foram demonstrados em
modelos animais (68).

Vale

recordar,

outrossim,

que

o

fígado,

principal

órgão

de

armazenamento do ferro, é o primeiro a sofrer as conseqüências da toxicidade
devido estoque excessivo deste metal , acarretando dano tanto celular geral
como em várias organelas citoplasmáticas, podendo em estádios mais
avançados levar à cirrose, falência hepática e carcinoma hepatocelular (69).
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O estresse oxidativo promovido pelo ferro hepático seria relacionado
como o segundo passo para progressão da esteatose à fibrose na EHNA (70).
Algumas investigações responsabilizam a mutação do cromossomo Cys282Tyr
da hemocromatose pelo aumento dos níveis séricos de ferro nos pacientes
com EHNA, levando-os a um maior dano hepático (70). Outros estudos
mostram

dados

conflitantes

relacionados

à

mutação

do

gene

da

hemocromatose (HFE) e a influência da deposição do ferro hepático como cofator para desenvolvimento da EHNA (71). Fargion et al. concluíram que a
elevação da ferritina com saturação da transferrina normal é freqüentemente
encontrada nos pacientes com esteatose, refletindo aumento de ferro sérico
somente nos pacientes com dieta adequada; e associadamente com a
desordem da glicose, metabolismo lipídico e resistência à insulina, a
hiperferritinemia poderia identificar pacientes com risco de EHNA (72,73).

Este segundo passo de dano hepatocelular atribuído ao estresse
oxidativo causa peroxidação dos lípides na membrana do hepatócito (74),
produção de citocinas (65), e em parte é responsável pela progressão da
esteatose para EHNA e cirrose. Toxinas bacterianas (75) aumentariam a
produção de citocinas (especialmente FNT alfa) (76). Alterações dos estoques
de ATP do hepatócito e enzima ativadora do citocromo P450 Cyp2E1/Cyp4A
(77) podem também ser gatilhos da progressão a doença e da fibrogênese.
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O estudo de Weltman et al. (78) demonstrou que os pacientes com
EHNA, apresentam o citocromo P450 2E1 induzido. A indução deste citocromo
exerce um importante papel na patogênese da doença hepática, aumentando a
oxidação e gerando metabólitos que levam à destruição celular. Dessa forma,
aqueles pacientes com esteatose que apresentassem uma expressão maior do
citocromo P450 2E1 evoluiriam para EHNA. O mesmo estudo sugere que os
ácidos graxos e os corpos cetônicos exercem indução do citocromo nos obesos
à semelhança do que ocorre com o uso de álcool.

Cabe assinalar que o emagrecimento pós cirurgia bariátrica, embora
comumente benéfico para a doença gordurosa do fígado, pode em
determinadas circunstâncias acentuar a complicação. Uma situação extrema
da indução referida ocorreria durante uma rápida perda de peso, como a
produzida após uma cirurgia de derivação intestinal. Nesse caso, há níveis
muito elevados de ácidos graxos de corpos cetônicos no fígado com
conseqüente indução do citocromo (79).

Pessayre et al., calcados em modelos animais (80), sugerem que a
peroxidação dos lipídios exerce papel central na fisiopatologia da esteatohepatite, independentemente da etiologia da esteatose. Isto poderia explicar
porque estímulos diferentes podem causar um dano hepático semelhante.
Deste modo, a peroxidação crônica de lipídios pode explicar diversas lesões
encontradas na EHNA, pois determina necrose celular. Ressalve-se que os
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produtos da peroxidação também estimulam a produção de colágeno pelas
células de Ito (80). Lombardi et al. obtiveram resultados semelhantes, ao
demonstrar que a presença de ácidos graxos livres induz resposta inflamatória
hepática e a produção de tecido fibroso (81).

O papel da leptina na EHNA permanece controverso. Um estudo sugere
que o aumento sérico da leptina promoveria esteatose e esteato-hepatite (82),
enquanto que outro estudo concluiu que os níveis de leptina correlacionaramse diretamente com a gravidade da esteatose hepática, mas não com
inflamação ou fibrose (83).

Em estudo com modelo animal, Diehl et al. demonstraram que ratos
obesos apresentaram maior sensibilidade à lesão hepática induzida por
substâncias hepatotóxicas, com uma maior atividade inflamatória mediada,
principalmente, por macrófagos. Os autores concluem que a obesidade
aumenta a sensibilidade hepática, tornando o hepatócito sensível a
endotoxinas sistêmicas capazes de produzir lesão, principalmente o fator de
necrose tumoral (84).
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5. MARCADORES LABORATORIAIS DA DOENÇA HEPÁTICA GORUROSA
NÃO ALCOÓLICA

A alteração laboratorial mais comum em pacientes portadores de
DHGNA é a elevação leve a moderada das aminotransferases séricas (ALT e
AST) (85). Alguns estudos registram que as aminotransferases geralmente não
excedem três a quatro vezes o limite superior da normalidade, com predomínio
de ALT (86,87). Porém dificilmente se percebe correlação significativa entre o
grau de elevação das aminotransferases e a gravidade da inflamação hepática
ou fibrose da histologia (88, 89, 90). Além das aminotransferases, a alteração
laboratorial mais freqüentemente encontrada na EHNA é a elevação da gama
glutamil-transpeptidase (GGT). Chama-se a atenção para o fato do teste não
ser útil para discriminar os pacientes em relação ao uso de álcool (86).

Segundo alguns o índice AST/ALT é importante no diagnóstico
diferencial em relação à hepatite alcoólica, já que na EHNA este índice tenderia
a ser inferior a um (91). A obesidade, o diabete mélito, e a relação alanina e
aspartato aminotransaminases (AST/ALT) maior do que um já foram
considerados preditores de fibrose em pacientes com EHNA (47,89). Não
obstante, os resultados disponíveis no momento são pouco consistentes.
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Níveis séricos de fosfatase alcalina também podem estar discretamente
elevados em um terço dos pacientes. Hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia e
tempo prolongado de protrombina são infrequentes (92) e geralmente ocorrem
quando a falência hepática está estabelecida. Elevações de lípides séricos e
das concentrações de glicose também são comuns em pacientes com DHGNA
(93). Por outro lado, testes sorológicos hepáticos não são necessariamente
adequados para o diagnóstico, pois podem apresentar resultado normal em
portadores das mais variadas enfermidades crônicas, inclusive da hepatite C
(94).

Em que pese o eventual papel do ferro na patogênese da DHGNA já
registrado, a utilidade da dosagem clínica dos marcadores do metabolismo
deste metal permanece controversa. Bacon et al. relataram que muitos
pacientes com EHNA tinham evidencia bioquímica de excesso de ferro (58).
Vários estudos mostraram elevação da saturação da transferrina e da ferritina
sérica, entretanto o índice de ferro hepático foi considerado menor que 1,9 (89).

Os parâmetros hematológicos convencionais (hemoglobina, contagens
celulares) geralmente são normais a não ser que a cirrose e a hipertensão
portal levem ao hiperesplenismo. Choudhury et al. (95) em recente trabalho de
revisão, traçaram um panorama geral dos exames bioquímicos no contexto da
DHGNA.
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Percebe-se que apesar da fartura de publicações (15 estudos
pesquisados), a maioria das variáveis não se encontra bem documentada ou
subsistem dúvidas sobre seu significado (tabela 4).

Tabela 4. Características histológicas em séries de casos de pacientes portadores de
DHGNA

Autor(es)

Desenho
do estudo
(retrospectivo)

Média/
Média/
Mediana
Mediana
Fosf. Alc.
AST
n
IU/L
IU/L

Média/
Mediana
ALT
IU/L

Média
Média
relação
Bilirrubina
AST/ALT
mg/dL

Média
Albumina
g/dL

1. Hilden
séries
32
n/a
n/a
n/a
n/a
2. Adler
série de casos
29
2
48
76
n/a
3. Ludwig série de casos
20
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
4. Itoh
casos comparativos 16
5
63
75
n/a
5. Diehl casos comparativos 39
n/a
n/a
n/a*
n/a*
n/a*
23
6. Lee
série de casos
49
n/a
78
0
7. Powell
série de casos
42
81
83
52
8. Bacon
série de casos
33 139-202
52-122
64-224
n/a
1,5-2,3
normal
9. Teli
série de casos
40
157
n/a
37
n/a
12,6
n/a
10. Pinto
série de casos
32
n/a
28
75
6
11. Laurin
ECNR
40 234 vs 298 70 vs 88
113 vs 93
n/a
0,7 vs 0,6
n/a
12. George série de casos
51
51
49
n/a
13. Angulo série de casos
144
206
63
82
0,88
0,7
4,3
14. Matteoni série de casos
132
n/a
normal
58
n/a
normal
normal
15. Garcia série de casos
46
190
n/a
37
0,81
normal
normal
AST, aspartato aminotransferase; ALT, alanina aminotransferase; ECNR, ensaio clínico não randomizado;
n/a, não aplicado.
*AST/ALT>3 vezes o limite superior da normalidade em 30%, AST/ALT>3 em 32%; Bili>2mg/dL em 70%
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6. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS COMBINADOS DA DOENÇA HEPÁTICA
GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA

Powell et al. (88), em 1989, propuseram os seguintes critérios
diagnósticos para EHNA: (a) esteatose associada a infiltrado inflamatório
hepático portal ou lobular, com ou sem corpúsculos de Mallory, fibrose ou
cirrose; (b) evidência convincente de não haver consumo de álcool (menos de
40g de etanol por semana); (c) ausência de marcadores sorológicos para
hepatite B ou alterações sugestivas de hepatite não A não B.

A esses itens, deveriam ser associados, no estágio atual do
conhecimento, marcadores para o vírus C.

Do ponto de vista histológico, também subsistem controvérsias na
literatura a respeito dos critérios diagnósticos da EHNA. Ludwing et al. (44)
consideram a presença de esteatose macrovesicular, moderada a grave,
associada ao infiltrado inflamatório lobular, com ou sem necrose focal,
suficiente para o diagnóstico de EHNA, podendo os demais achados, como
infiltrado inflamatório portal e fibrose, estarem ou não presentes.
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Para Wanless et al. (31) os critérios mínimos para o diagnóstico
consistiriam na esteatose, infiltrado inflamatório e “balonização” hepatocitária
ou expansão fibrosa.

Por sua vez, Diehl et al. (43) consideram essencial para o diagnóstico de
EHNA a presença de esteatose e dano hepatocelular na zona três, associados
a pelo menos dois dos seguintes itens: presença de corpúsculos de Mallory,
fibrose perivenular e fibrose pericelular.

Em recente encontro de consenso sobre EHNA no National Institutes of
Health (NIH) (96), um grupo de patologistas estabeleceu, como critério
histológico para o diagnóstico, a presença de esteatose com comprometimento
hepatocelular ou fibrose sinusoidal, envolvendo a zona três. A agressão
hepatocelular foi definida como degeneração e balonização dos hepatócitos.
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7. ESTUDOS DA DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA NO
BRASIL

Investigações de Oliveira et al., do departamento de Gastroenterologia
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, direcionaram-se
para o estresse oxidativo na patogênese da DHGNA em pacientes portadores
de obesidade mórbida. Na publicação mais recente foram estudados trinta
pacientes com IMC > 40 kg/m2 submetidos à cirurgia de Capella, onde além
das variáveis bioquímicas de AST, ALT, GGT e fosfatase alcalina, foi
mensurado o estresse oxidativo pela concentração de hidroperóxidos no tecido
hepático. A análise histológica mostrou 60% de esteatose, 33% de EHNA e 7%
de biopsia hepática normal. O estresse oxidativo estava aumentado nos
pacientes portadores de EHNA, em comparação aos pacientes com esteatose.
Conclui-se que o estresse oxidativo tem um importante papel na patogênese da
DHGNA e na progressão da EHNA (97, 98, 99).

Na Bahia, Cotrim et al. relataram que na EHNA 80% eram do sexo
masculino com média de idade de 42 ± 9,2 anos (100). Nesta mesma linha,
envolvendo trabalhadores de uma área industrial petroquímica, sugere-se uma
associação entre exposição crônica a produtos químicos e EHNA. A melhora
de parâmetros bioquímicos e histológicos (esteatose, inflamação e fibrose)
André Guerra de Almeida

7. Estudos da DHGNA no Brasil

observada em trabalhadores afastados do local de trabalho, reforça a
correlação entre exposição prolongada a substancias petroquímicas e EHNA
(101). Histologicamente a análise de 57 biopsias de pacientes com EHNA
mostrou 100% dos casos com esteatose macrovesicular ou mista, 96% com
balonização, 86% com inflamação e 80% com fibrose perisinusoidal, sendo que
em 5% havia cirrose associada à esteato-hepatite (102).
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8. A IMPORTÀNCIA DO ESTUDO DA DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA
NÃO ALCOÓLICA

Como foi descrito, a relação entre DHGNA e obesidade está solidamente
caracterizada em vários estudos. A obesidade também se correlaciona com a
fibrose da EHNA, independentemente da coexistência de diabete e da faixa
etária considerada.

Tendo em vista a grande freqüência de degeneração gordurosa nos
obesos mórbidos, a possibilidade de sua progressão para a doença crônica do
fígado, e as numerosas controvérsias diagnósticas acerca desta preocupante
entidade nosológica, planejou-se uma investigação retrospectiva em pacientes
portadores de obesidade mórbida candidatos à cirurgia bariátrica.
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9. MATERIAIS E MÉTODOS

9.1. Justificativas para o projeto

Este projeto merece respaldo com base nas seguintes premissas:

1) Existem estudos voltados para esteato-hepatite em muitos contextos, porém
trabalhos com portadores de obesidade mórbida são escassos;

2) Os raros estudos desta natureza exibem conclusões divergentes;

9.2. Objetivos do estudo

1) Avaliar a freqüência da esteatose, esteato-hepatite e cirrose na amostra de
portadores de obesidade mórbida investigada;

2) Correlacionar os testes diagnósticos séricos pré-operatórios concernentes a
provas de função hepática, lípides, ferro e insulina com as anormalidades
anátomo-patológicas do fígado.
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9.3. População estudada

Foram documentados 150 pacientes portadores de obesidade mórbida
com indicação para gastroplastia redutora com derivação intestinal em Y de
Roux (operação de Capella). Os critérios de inclusão foram:

-

Idade entre 18-65 anos, ambos os sexos;

-

Índice de Massa Corporal > 40 kg/m2 sem comorbidades ou > 35 kg/m2

com comorbidades;
-

Com ou sem diabetes ou hiperlipidemia;

-

Sem passado de alcoolismo, tóxico-dependência, esquistossomose,

hepatite B ou C e outras hepatopatias crônicas;
-

Ausência de autoanticorpos, e com taxas de cobre e ceruloplasmina

normais;
-

Fora do uso de tetraciclina, corticosteróides e outros medicamentos

hepatotóxicos;
-

Consentimento informado.
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9.4. Critérios de exclusão

-

Sepse, choque, tromboembolismos, carcinomatose ou quadro terminal;

-

Isquemia aguda coronariana, cerebral ou periférica, insuficiência

respiratória, pancreatite aguda;
-

Intoxicação exógena por agentes oxidantes;

-

Gravidez e lactação;

-

Tempo de protrombina < 70%, plaquetas < 50.000/ mm3 e bilirrubina

total > 3mg/100ml;
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9.5. Métodos

9.5.1. Desempenho experimental

O estudo se desenvolveu em duas fases:

Fase I – Pré-operatório: O paciente foi preliminarmente arrolado no
projeto e se submeteu a questionário clínico e provas bioquímicas, com ênfase
na correta caracterização dos critérios de inclusão e exclusão;

Fase II – Intra-operatório: Os doentes foram submetidos à biópsia
hepática no decurso na intervenção bariátrica conforme padronização técnica.

9.5.2. Provas bioquímicas:

Os testes bioquímicos realizados foram: hemograma completo com
plaquetas, lipidograma plasmático, coagulograma, eletroforese de proteínas,
uréia, creatinina, eletrólitos como cálcio, fósforo, magnésio, sódio e potássio,
ferro sérico e ferritina, vitamina B 12, ácido fólico, aspartato aminotransferase
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(AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina, gama-glutamil
transpeptidase (GGT), bilirrubina total e frações, glicemia, insulinemia e
hemoglobina glicada (Hb A 1c).

9.5.3. Randomização

Não

houve

randomização

este

protocolo,

dada

sua

natureza

parcialmente retrospectiva e sem intervenções terapêuticas, ressalvada a
operação de Capella que foi igual em todos os casos.

9.5.4. Estratificação

Para melhor caracterização das etapas evolutivas da doença gordurosa,
foram os pacientes codificados de acordo com a biópsia do fígado nos
seguintes grupos: normal, esteatose hepática (EH), esteato-hepatite não
alcoólica (EHNA) e cirrose.
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9.5.5. Análise estatística

Foram realizadas análises estatísticas utilizando o programa SPSS 7.5.
As comparações entre os estratos foram executadas pelo teste " t " de Student
e pela

análise de variância precedida pelo teste de normalidade de

Kolmogorov-Smirnov, bem como pelo teste do qui-quadrado, conforme
apropriado. Para investigação de elos entre achados diagnósticos e perfil
histológico do fígado recorreu-se à regressão linear e com determinação do
índice " r " de Pearson no caso das variáveis numéricas, e à regressão logística
para todo o conjunto de variáveis. Nesta última situação, deduziu-se a equação
de regressão múltipla e calculou-se o "odds ratio".
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10. RESULTADOS

10.1. Achados Preliminares

Foram levantados 150 casos de pacientes portadores de obesidade
grave que acompanham o ambulatório de obesidade mórbida no Hospital das
Clínicas da FMUSP, os quais foram submetidos à cirurgia bariátrica no período
de maio de 1994 a janeiro de 2004.

As comorbidades rastreadas foram: hipertensão arterial sistêmica (HAS),
diabete mélito (DM), dislipidemia (DLP), e doença da artéria coronária (DAC).
Os pacientes apresentavam-se clinicamente compensados com medidas não
farmacológicas ou com medicamentos por ocasião da internação préoperatória.

Deste total de 150 pacientes levantados foram descartados 90 casos por
motivos diversos, sendo os principais dados clínicos ou laboratoriais
incompletos no pré-operatório, extravio parcial de documentação ou omissão
da biopsia hepática.
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Foram descartadas por registro incompleto as variáveis bilirrubinas
totais e frações, capacidade de ligação do ferro, saturação do ferro, leptina,
cobre, ceruloplasmina, fibrinogênio e proteína C reativa.

10.2. Informações gerais e comorbidades

Foram analisados efetivamente 60 casos, sendo 15,0% dos pacientes do
sexo masculino e 85,0% do sexo feminino. A idade variou de 18 a 65 anos,
com média de 41,0±10,2 anos. Foi observado IMC médio de 52,4±8,2 Kg.m2
nesta população. Quanto às comorbidades, observamos 58,3% casos de HAS,
25% de DM, 18,3% de DLP e 1,67% de DAC.

As variáveis glicêmicas analisadas foram: glicemia, Hb A (1c), e insulina,
sendo

observado

98±39,7

mg/dL,

7,4±1,6

%

e

17,9±36,5

uUI/ml ,

respectivamente.

As variáveis lipídicas revelaram 197,5±35,5 mg/dL de colesterol total,
44±8,5 mg/dL de sua fração HDL, 121,5±31 mg/dL de LDL e 131±71,9 mg/dL
dos triglicérides.

A

investigação

hematológica

demonstrou

8150±2444/mm3

para

leucócitos e 295000±73569,7/mm3 para plaquetas, com 13,2±1,3 g/dL de
hemoglobina e 40,6±3,9 % de hematócrito.
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A função renal evidenciou 29±8,5 mg/dL para uréia e 0,8±0,2 mg/dL para
creatinina. Os eletrólitos analisados foram: sódio 139±2,6 mEq/L, potássio
4,3±0,3 mEq/L , cálcio 9,3±0,5 mg/dL, fósforo 3,5±0,6 mg/dL e magnésio
1,6±0,2 mEq/L .
Encontrou-se 67,5±27,1 ug/dL do ferro sérico, 41,5±98,8 microg/l de
ferritina, 322±190,3 ng/L de vitamina B12 e 3,5±2,3 ng/ml de ácido fólico.

Os testes de função hepática desvendaram 29±29,9 U/L de gamaglutamil transferase (GGT), 82±35,9 U/L de fosfatase alcalina, 20±11,3 U/L de
aspartato aminotransferase (AST) e 22±12,4 U/L alanina aminotransferase
(ALT), 7,4±0,5 g/dL de proteínas totais e 4,2±0,3 g/dL de albumina.

Foram coletados 60 fragmentos hepáticos, cuja classificação é fornecida
pela tabela a seguir.

Tabela 5. Divisão em quatro grupos de acordo com o resultado das biopsias
colatedas nos 60 pacientes estudados.
biópsias

n

%

normal

7

11,7

esteatose hepática

28

46,7

esteato-hepatite não alcoólica

22

36,7

cirrose

3

5,0
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Os achados histológicos estão representados nas figuras abaixo.
Figura 1. Fígado com padrão histológico preservado.

Figura 2. Fígado normal – grande aumento.
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Figura 3. Esteatose hepática – infiltração gordurosa.

Figura 4. Esteato-hepatite não alcoólica.
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Figura 5. Esteato-hepatite não alcoólica – balonização celular.

Figura 6. Esteato-hepatite não alcoólica – corpúsculo hialino de Mallory.
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Figura 7. Esteato-hepatite não alcoólica – infiltrado inflamatório.

Figura 8. Esteato-hepatite não alcoólica – fibrose perisinusoidal.
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Figura 9. Cirrose micronodular.

Figura 10. Cirrose micronodular – grande aumento.
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10.3. Descrição geral dos subgrupos

De acordo com os resultados das biópsias, foram separados quatro
subgrupos,

e

posteriormente

analisados

separadamente

seus

dados

demográficos, comorbidades e achados laboratoriais conforme as tabelas
abaixo relacionadas.

Tabela 6. Informações gerais e comorbidades.
normais
idade (anos)

esteatose

EHNA

cirrose

41±12,1

41±9,1

45±10,7

47±7,4

sexo masculino

14,3%

14,3%

13,6%

33%

sexo feminino

85,7%

85,7%

86,4%

67%

IMC (Kg.m2 )

44,6±4,6

52±8,3

51,7±8,2

45,5±8,3

HAS

57,1%

60,7%

59,1%

67%

DM

42,9%

17,9%

40,9%

33%

DLP

42,9%

21,4%

22,7%

67%

DAC

14,3%

0

0

0
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Tabela 7. Variáveis glicêmicas.
normais

esteatose

EHNA

cirrose

glicemia (mg/dL)

94±55,1

93,5±47

108±22

150±40,8

Hb A 1c (%)

6,8±1,6

7,7±1,6

7,2±1,6

9,1±1,9

insulina (uUI/ml)

10,4±10,1

16,7±44,9

23,35±29,5

31,5±38,1

Tabela 8. Variáveis lipídicas.
normais

esteatose

EHNA

cirrose

colesterol total (mg/dL)

199±39,4

187±35,2

205±35,9

185±21,0

HDL (mg/dL)

44±3,6

44,5±8,3

47±9,3

36±14,6

LDL (mg/dL)

134±37,8

118±30,9

127,5±28,6

97±30,5

triglicérides (mg/dL)

130±22,6

128,5±74,8 137,5±60,8

130±181,7

Tabela 9. Variáveis hematológicas.

leucócitos

normais

esteatose

EHNA

cirrose

7.100±1.529,5

8.400±2390,1

8.050±2.359,8

10300±3464,6

310.000±60.453

284000±76.902

273.000±73.162

327000±106775,5

13,8±1,3

13,05±1,3

13,35±1,5

13,3±0,2

40,9±3,7

40,6±3,5

40,2±4,5

39±1,3

(leuc./mm3)
plaquetas
(plaq./mm3)
hemoglobina
(g/dL)
hematócrito
(%)
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Tabela 10. Testes bioquímicos: função renal e eletrólitos.

normais

esteatose

EHNA

cirrose

uréia (mg/dL)

30±8,2

26,5±8,9

30±6,8

36±15,0

creatinina (mg/dL)

0,8±0,1

0,8±0,2

0,9±0,1

0,9±0,1

sódio (mEq/L)

136±3,6

138,5±2,5

139±2,4

139±2,1

potássio (mEq/L)

4,5±0,3

4,3±0,3

4,3±0,4

4,5±0,2

cálcio (mg/dL)

9,3±0,5

9,4±0,5

9,3±0,5

9,9±0,6

fósforo (mg/dL)

3,4±0,4

3,5±0,7

3,5±0,5

3,4±0,3

magnésio (mEq/L)

1,5±0,1

1,7±0,1

1,6±0,2

1,8±0,4

Tabela 11. Micronutrientes.

normais

esteatose

EHNA

cirrose

ferro (ug/dL)

74±24,7

65,5±27,9

62,5±28,6

75±21,5

ferritina (microg/l)

44±19

40,5±102,2

36±114,8

63±58,8

vitamina B12 (ng/L)

376±88,3

300±256,1

333±117,2

235±37,0

ácido fólico (ng/ml)

3,7±1,4

3,3±1,9

3,7±2,8

2,5±0,8
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Tabela 12. Provas de função hepática.

normais

esteatose

EHNA

cirrose

AST (U/L)

16±4,7

16,5±8,6

20,4±14,9

30±4,9

ALT (U/L)

19±7,1

25±10,8

21,5±16

26±2

GGT (U/L)

24±16,9

29,5±21,9

27,5±33,5

84±48,9

fosfatase alcalina(U/L)

86±35,9

83,5±37,9

76,5±36,6

79±4,5

proteínas totais (g/dL)

7,5±0,4

7,2±0,5

7,5±0,4

7,9±0,1

albumina (g/dL)

4,3±0,2

4±0,3

4,3±0,3

4,5±0,1

15.4. Análise estatística dos subgrupos entre si (teste “t” de
Student)

Para a comparação estatística direta entre os diferentes subgrupos de
pacientes entre si, recorreu-se ao método do teste “t” de Student. A análise foi
efetuada 2x2, excetuando-se o grupo cirrose devido à amostragem reduzida,
porém não se verificou significância estatística em todas as correlações
realizadas (tabela 13).
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Tabela 13. Correlação entre os subgrupos através do método de t de Student.

Teste t
idade
IMC
glicemia
Hb A 1c
insulina
colesterol total
HDL
LDL
triglicérides
leucócitos
plaquetas
Hb
Ht
ferro
ferritina
ácido fólico
vitamina B12
uréia
creatinina
cálcio
fósforo
magnésio
sódio
potássio
AST
ALT
GGT
fosfatase alcalina
proteínas totais
albumina

esteatose x EHNA esteatose x normal EHNA x normal
0,033
0,249
0,713
0,227
0,021
0,051
0,484
0,038
0,394
0,576
0,796
0,104
0,434
0,367
0,213
0,279
0,535
0,845
0,061
0,079
0,690
0,355
0,643
0,925
0,156
0,479
0,812
0,180
0,198
0,052

* correlação é significante em nível 0,05

0,400
0,048
0,582
0,281
0,248
0,839
0,441
0,548
0,637
0,409
0,668
0,249
0,523
0,905
0,919
0,488
0,766
0,564
0,989
0,233
0,976
0,058
0,113
0,883
0,260
0,067
0,452
0,999
0,382
0,064

0,053
0,226
0,109
0,779
0,088
0,302
0,889
0,439
0,223
0,818
0,527
0,993
0,926
0,439
0,476
0,569
0,887
0,549
0,059
0,916
0,716
0,477
0,050
0,260
0,159
0,101
0,514
0,366
0,952
0,507

**correlação é significante em nível 0,01
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10.5. Correlações dos testes bioquímicos entre si (análise
univariada)

Nas correlações univariadas entre todos os pacientes (tabela 14)
constata-se que os principais achados positivos foram entre fosfatase alcalina
versus insulina, condizente com a clássica associação entre DM e
hiperinsulinemia de um lado, e dano hepático do outro. Também entre ALT
versus ferritina, configurando o papel do metabolismo do ferro nas alterações
enzimáticas do fígado.

Tabela 14. Correlações entre as variáveis pré-opertórias de todos os pacientes
pelo método de Pearson.
relações

Pearson

significância

IMC X LDL

0,270*

0,037

fosfatase alcalina X Hb A 1c

0,255*

0,049

fosfatase alcalina X insulina

0,378**

0,003

AST X triglicérides

0,259*

0,045

ALT X triglicérides

0,308*

0,017

triglicérides X albumina

0,314*

0,015

ALT X ferro

0,332*

0,010

ALT X ferritina

0,317*

0,014

* correlação é significante em nível 0,05

**correlação é significante em nível 0,01
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Foram também realizadas correlações univariadas entre os subgrupos
de pacientes com biópsia normal, esteatose e EHNA separadamente conforme
as tabelas abaixo relacionadas (tabelas 15, 16 e 17, respectivamente).

Tabela 15. Correlações entre as variáveis pré-opertórias dos pacientes com
biópsia normal pelo método de Pearson.

relações

Pearson

significância

ferritina x colesterol total

- 0,909 **

0,005

0,876 **

0,010

fosfatase alcalina x HDL

- 0,874 **

0,010

ferritina x LDL

- 0,933 **

0,002

ALT x glicose

0,865 *

0,025

GGT x triglicérides

0,767 *

0,044

insulina x IMC

0,802*

0,030

triglicérides x Ht

0,776 *

0,040

ALT x IMC

0,755 *

0,050

ALT x insulina

0,969**

< 0,001

ferro x glicose

* correlação é significante em nível 0,05
** correlação é significante em nível 0,01
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Tabela 16. Correlações entre as variáveis pré-opertórias dos pacientes
portadores de esteatose pelo método de Pearson.
relações

Pearson

significância

glicose x Hb A1c

0,775 **

<0,001

Ht x HDL

- 0,411 *

0,030

IMC x glicose

- 0,543 **

0,003

IMC x HB A 1c

- 0,676 **

<0,001

insulina x HDL

- 0,382 *

0,045

* correlação é significante em nível 0,05

**correlação é significante em nível 0,01

Tabela 17. Correlações entre as variáveis pré-opertórias dos pacientes com
EHNA pelo método de Pearson.
relações

Pearson

significância

GGT x colesterol total

0,570 **

0,006

vitamina B12 x ácido fólico

- 0,467 *

0,028

fosfatase alcalina x insulina

0,452 *

0,035

LDL x GGT

0,525 *

0,012

AST x GGT

0,817 **

< 0,001

ALT x GGT

0,700**

< 0,001

triglicérides x GGT

0,438*

0,041

ALT x triglicérides

0,479 *

0,024

AST x triglicérides

0,500 *

0,018

* correlação é significante em nível 0,05

**correlação é significante em nível 0,01
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10.6. Análise multivariada incluindo histologia hepática

Foi realizada regressão logística em duas etapas. Na primeira,
excetuando-se os casos de cirrose (comparação de três grupos), e na segunda
incluindo este grupo (quatro populações). A razão desta duplicidade foi, num
primeiro tempo, evitar erros matemáticos induzidos pelo escasso número de
cirróticos (três enfermos). De outro lado a cirrose é elemento integrante e
destacado do complexo da esteatose, e havia grande curiosidade em averiguar
sua

inserção

neste

contexto,

o

que

acabou

motivando

o

segundo

procedimento.

10.6.1. Estudo com três grupos de pacientes (excetuando-se
cirrose)

O gráfico abaixo representa a distribuição de cada um dos grupos
analisados em função da equação de regressão logística, para o estudo de três
grupos. Nota-se que a regressão conseguiu separar significativamente os
grupos, no que tange a uma variável (dosagem de albumina sérica), ainda que
as médias desta nos distintos estratos fossem normais e relativamente
próximas entre si.
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Gráfico 1 – Separação dos três grupos pela função da regressão logística

Distribuição dos grupos pela equação de regressão
4

normal
2

esteato hepatite

0

esteatose

BIOPSIA
Centroids

-2

normal
esteato hepatite
esteatose

-4
-6

-4

-2

0

2

4

Obs: Centroids = Valor central representativo de cada entidade.

Posteriormente foi obtida a equação geral de regressão para os 3
grupos. A função pode ser descrita como:

LogY = -13,569 + 3,258 . albumina
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Foi estimado o risco relativo através do cálculo do odds ratio entre os
três grupos. Verificamos que o risco do paciente de evoluir de normal para
esteatose hepática foi de 20% e de esteatose hepática para EHNA foi de 10%
adicionais. Da normalidade para EHNA, o risco cumulativo foi de 42%, sempre
determinado pela queda da albumina sérica (tabela 18).

Nota-se que este risco calculado leva em consideração o estado destes
pacientes no momento da cirurgia, ignorando a história natural da doença antes
de seu comparecimento ao hospital.

Tabela 18. ODDS RATIO - comparação entre três grupos

ODDS RATIO (grupos sem cirrose)

esteatose

EHNA

normal

esteatose

1

1,1

1,2

EHNA

1,1

1

1,42

normal

1,2

1,42

1
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10.6.2. Estudo com todos os quatro grupos de pacientes

Afortunadamente o procedimento de regressão logística aceitou o quarto
grupo (cirrose), em que pese o número modesto de casos (n= 3).
Curiosamente o gráfico de dispersão aproximou os grupos: normais, esteatose
e EHNA, deixando bem distante a amostragem da cirrose, o que até certo
ponto era clinicamente esperado (gráfico 2). De fato, para a albumina como
elemento de correlação, esperaria-se valores muito semelhantes para os três
primeiros grupos, e mais comprometidos para o quarto, ainda que todos se
configurassem como normais.
Gráfico 2. Separação dos quatro grupos pela função da regressão logística
Grupos em função da função de regressão
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Obs: Centroids = Valor central representativo de cada entidade
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A equação geral de regressão para as quatro variáveis alterou-se um
pouco, embora mantendo um perfil semelhante:

LogY = -13,830 + 3,305 . albumina

O odds ratio entre os quatro grupos permite prever que o risco do
paciente evoluir de normal para esteatose hepática foi de 30% , de esteatose
para EHNA foi de 7% e de EHNA para cirrose foi de 18% (tabela 19). Vale
frisar as mesmas ressalvas mencionadas no item anterior.

Tabela 19. ODDS RATIO - comparação entre os quatro grupos.

ODDS RATIO (quarto grupos)

esteatose

EHNA

cirrose

normal

esteatose

1

1,07

1,12

1,3

EHNA

1,07

1

1,18

1,35

cirrose

1,12

1,18

1

1,3

normal

1,3

1,35

1,3

1
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11. DISCUSSÃO

Na presente investigação foram analisados 60 casos, sendo 15,0% do
sexo masculino e 85,0% do sexo feminino. Tal como exposto nos resultados, a
idade variou de 18 a 65 anos, com média de 41,0±10,2 anos. Foi observado
IMC médio de 52,4±8,2Kg.m2 e ocorreram 58,3% casos de HAS, 25% de DM,
18,3% de DLP e 1,67% de DAC.

Estes achados, com poucas divergências, seguem o padrão da literatura
bariátrica que confere prioridade às mulheres, e faixas de IMC e comorbidades
ora mais leves, ora mais comprometidas, porém sempre dentro do perfil da
obesidade mórbida. Lee e colaboradores revelaram numa expressiva série de
645 casos 67,7% do sexo feminino, idade média de 29,9 anos e IMC médio de
43,4Kg.m2 (103). Para Dixon et al., em 50 indivíduos, 60% eram do sexo
feminino e o IMC médio foi 48.2 ± 8 kg/m2. (104)

Em uma recente meta-análise envolvendo 136 estudos, com 22094
pacientes, 72,6% eram do sexo feminino. A idade variou de 16 a 64 anos com
média de 38,9 anos. O IMC médio foi de 46,9 kg/m2, variando de 32,3 a 68,8
kg/m2. Quanto às comorbidades, observamos 35,4% de casos de HAS, 15,3%
de DM, 35,6% de DLP e 7% de DAC (105).
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A biópsia hepática salientou 11,7% de pacientes com biópsia normal,
46,7% de pacientes com esteatose hepática, 36,7% com EHNA, e 5,0% de
portadores de cirrose.

A freqüência da DHGNA é estimada na população mundial em 10 a
24%. Em portadores de obesidade estas percentagens são superiores, todavia
variam muito, de 30 a mais de 90% (106).

A obesidade é um fator preditivo para progressão da fibrose na EHNA e
no desenvolvimento da doença hepática avançada (107). Mais de 25% destes
quadros podem degenerar para cirrose (108).

A proporção de EHNA tem sido calculada em 15 a 20 % destes
indivíduos, um patamar um pouco mais baixo que o aqui descortinado
(55,109,110).

Estudos de Papadia et al. mostram 26,3% de esteatose hepática e 7,9%
de EHNA. (111) Crespo e co-autores determinaram 70% de esteatose, 19% de
EHNA e 10% de fibrose grave ou cirrose (114).

Shalhub et al., ao valorizar a biópsia sistemática para o diagnóstico da
EHNA em cirurgia bariátrica, observaram presença da entidade em 37%
quando a biópsia era rotineira e 32% em biópsias seletivas, sublinhando que a
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aparência hepática não é um fator preditivo de EHNA e pode subestimar sua
prevalência (112).

Raramente se evidencia uma incidência tão notável de DHGNA,
compatível com os presentes achados. Um dos raros estudos com ordem de
grandeza comparável foi o de Ong e colaboradores, que após descartar outras
causas de doença hepática crônica por exame clínico e laboratorial
documentaram DHGNA em 93%, sendo que 26% apresentavam EHNA e 9%
tinham fibrose de grau avançado ou cirrose. (113).

A associação entre DHGNA/EHNA e a síndrome metabólica é abordada
atualmente em vários estudos clínicos, embora o comprometimento da biópsia
hepática nem sempre se revista da mesma gravidade (52,115-117). Ainda
assim é comum a existência da síndrome metabólica em pacientes portadores
de DHGNA, sugerindo uma vinculação (115,118-122).

No corrente estudo como já assinalado, foi substancial a prevalência de
DHGNA em portadores de obesidade mórbida (83,34%) identificada na biópsia
intra-operatória de cirurgia bariátrica, sendo 46,67% dos casos de esteatose e
36,67% de EHNA, e ainda 5% de cirrose assintomática.

Na França (33), 93 pacientes portadores de sobrepeso com esteatose
foram documentados, com média de 28 kg/m2. Trinta por cento apresentavam
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fibrose septal e 11,0% cirrose na biópsia inicial. Os pacientes aqui investigados
exibiam IMC médio de 52,4±8,2 kg.m2, e complicações metabólicas
compatíveis. Entretanto houve menos portadores de cirrose (5,0%), talvez
porque na França, mesmo entre não alcoólatras, é freqüente um consumo
regular de etanol que aqui inexistia. Outras diferenças nas populações
possivelmente influenciaram os resultados, como sociais, dietéticas e talvez
genéticas também. Lembre-se que Ratziu et al. (33) incluíram somente
pacientes com testes hepáticos alterados, não se tratando, pois, de biópsias
consecutivas em indivíduos assintomáticos.

Na vasta maioria dos enfermos aqui arrolados as provas de função
hepática eram normais ou muito próximas do normal. Apesar das lesões
hepáticas se mostrarem em diferentes estágios, as diferenças laboratoriais
foram sutis, insuficientes para estabelecer o prognóstico do paciente (tabela 5).

A literatura salienta que a grande maioria dos enfermos efetivamente
não se ressente de sintomas ou sinais sugestivos de dano hepático, tal como
hipoalbuminemia, icterícia, ascite ou hipertensão portal (42,44,58,87). Este fato
também foi observado no corrente estudo, embora caiba recordar que se lidou
com amostra específica, pois tais anomalias constituem contra-indicações para
cirurgia bariátrica.

Neste sentido a casuística aqui analisada, ainda que metodologicamente
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consecutiva, constitui sob o prisma da insuficiência hepática um grupo
altamente pré-selecionado, sendo de se esperar ainda mais anomalias em
populações igualmente obesas não candidatas a cirurgia de gastroplastia.

A disfunção usualmente mais assinalada entre os testes de função
hepática

é

a

elevação

de

duas

a

cinco

vezes

da

ALT

e

AST

(40,44,50,58,87,89,123,124). Contudo não houve um aumento significativo dos
níveis de ALT e AST nos distintos grupos. Os níveis de fosfatase alcalina e
GGT

podem

estar

elevados

em

menos

de

50%

dos

casos

(40,44,58,87,89,124), porém isto tampouco se comprovou nesta série. Os
níveis

séricos

de

albumina

estão

raramente

anormais

(40,44,50,58,87,89,124,126), o que coincide mais com este estudo.

Vários centros propõem a coleta interativa a fim de proceder ao
estadiamento

da

DGHNA

(87,129).

Entretanto,

outros

questionam

a

necessidade da biópsia mesmo diante da alta probabilidade de DHGNA, devido
à estratégia de tratamento ser limitada até o presente momento (127,128).

Em

indivíduos

selecionados

nutricionalmente

pelos

critérios

do

levantamento epidemiológico americano NHANES III e portadores da síndrome
metabólica, houve associação de níveis elevados de ALT com a presença
significativa de DHGNA (130,131).
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A DHGNA é de fato considerada a causa mais comum de moderada
alteração dos níveis de enzimas hepáticas no mundo ocidental, e sua
prevalência como já assinalado pode atingir 23% dos adultos americanos
(132). A GGT pode estar elevada em até 3 vezes o valor de referência destes
pacientes (44).

O componente inflamatório da enfermidade é bem menos registrado, e
são mais escassos os trabalhos a respeito. Persistem dúvidas sobre a natureza
local ou sistêmica do fenômeno. Na Turquia avaliaram-se os níveis séricos de
proteínas de fase aguda na EHNA, e sua relação com os achados
histopatológicos. Em 34 voluntários sadios, 18 apresentavam biópsia positiva
para EHNA, tendo sido cotejados com 16 controles negativos. Foram
analisados PCR, ceruloplasmina, ferritina, transferrina, glicoproteína alfa 1
ácida, macroglobulina alfa 2, antitripsina alfa 1, albumina, haptoglobulina e
lipoproteína. A PCR, ferritina, macroglobulina alfa 2 e ceruloplasmina estavam
significativamente maiores que no grupo controle , porém não transferrina,
haptoglobulina, lipoproteína, albumina, glicoproteína alfa 1 ácida, e antitripsina
alfa 1. Não houve diferença nos níveis de PCR em relação ao grau de
esteatose hepática e inflamação, e o estágio de fibrose hepática. (133).

A albumina e o tempo de protrombina estão inseridos nos testes de
função hepática. Isto ocorre principalmente porque a síntese da albumina tende
a reduzir-se com a doença desta glândula, e o mesmo sucede com diversos
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fatores de coagulação (134).

O estudo de regressão linear entre indivíduos normais, com esteatose
hepática e esteato-hepatite não alcoólica desvendou numerosas correlações.
Nos normais (tabela 7), chama atenção a elevada relação negativa da ferritina
versus colesterol total (-0,909, p<0,01) e ferritina versus LDL colesterol (-0,933,
p<0,01), que por razões pouco claras conflita com a literatura. Usualmente a
ferritina sérica está vinculada de forma direta com fatores de risco
cardiovascular, como elevação do colesterol total, LDL colesterol, e redução do
HDL (135-137).

Já a relação fortemente positiva da glicose versus ferro sérico (0,876,
p<0,05) se insere perfeitamente no contexto. Estudo de Jehn et al. que durante
o inquérito NHANES III perscrutou mais de seis mil pacientes, estabeleceu que
elevados estoques de ferro possivelmente estariam correlacionados com
resistência insulínica e a síndrome metabólica (138). Canturk et al. também
verificaram esta associação dos estoques de ferro com a homeostase da
glicose (139).

O HDL correlacionou-se negativamente com a fosfatase alcalina (-0,874,
p<0,01). Parhami et al. sugerem que o HDL pode ser um agente protetor da
calcificação cardiovascular, através da regulação da atividade osteogênica das
células vasculares calcificantes. Quando o HDL está normalizado a atividade
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da fosfatase alcalina, um marcador de diferenciação osteogênica de células
osteoblásticas, está significantemente reduzido (140). Outra hipótese é que os
pacientes com HDL reduzido, um dos marcadores da dislipidemia, exibiam
maior lesão hepática, à luz da conhecida associação entre esteatose e
transtornos dos lípides plasmáticos.

Demonstra-se coerente com tal raciocínio a pronunciada relação positiva
de glicose versus ALT (0,865, p<0,05). Ruhl e colaboradores, assim como
Bruckert et al. associaram o aumento de ALT à síndrome metabólica (141,143).
Analogamente a investigação de Miyake et al. associou altos níveis de AST
com diabetes em japoneses (142).

A relação positiva entre triglicérides e GGT (0,767, p<0,05) era natural e
esperada. Vários estudos apontam que níveis elevados de enzimas hepáticas
estão frequentemente associados a indivíduos dislipidêmicos, obesos ou
ambos (143,145), havendo uma significativa relação entre GGT e a síndrome
metabólica (144).

Foi determinada relação positiva entre insulina e IMC (0,802, p<0,05).
Laaksonen et al. associaram a obesidade abdominal, visceral e subcutânea
com a queda na sensibilidade à insulina (146). Um estudo tcheco
correlacionou o IMC com o índice de sensibilidade à insulina em pacientes
portadores de obesidade (147).
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No tocante à relação positiva entre triglicérides e hematócrito (0,776,
p<0,05) registra-se que a hipertrigliceridemia colaboraria para a mudança do
comportamento hemorreológico na membrana celular. Este dano causaria uma
redução da deformidade eritrocitária, e consequentemente ao aumento da
viscosidade

sanguínea,

embora

não

obrigatoriamente

do

hematócrito

(148,149).

Os pacientes com IMC mais elevado também exibiam ALT acima do
previsto (0,755, p<0,05). Estudo de Moranska et al. concluiu que a elevação do
ALT acompanhava aumento do IMC em uma população voluntários sadios
(150).

A forte ligação entre insulina e ALT (0,959, p<0,001) repisa algumas das
ilações anteriores. Ruhl et al. destacam o papel da adiposidade central,
hiperleptinemia e hiperinsulinemia como determinantes da elevação dos níveis
séricos de ALT (141). Vozarova et al. sugerem que a elevação de AST é um
indicador de risco para diabetes tipo dois (151). Correlações de certa forma
análogas foram evidenciadas para a pesquisa em separado dos acometidos de
esteatose hepática (tabela 8).

A relação positiva entre Hb A 1c e glicose (0,775, p<0,001) é óbvia por
fazer parte da síndrome de intolerância à glicose, ainda que aquela dosagem
esteja perdendo importância no diagnóstico do diabete mélito.
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Foi encontrada relação negativa entre hematócrito e HDL (- 0,411,
p<0,05), já comentada previamente. Em avaliação das propriedades reológicas
do

sangue

em

doença

hepática

crônica

perceberam-se

correlações

significativas entre HDL e viscosidade plasmática, com eritrócitos mais rígidos
na doença hepática crônica (152).

Com alguma surpresa detectou-se relação negativa entre IMC e glicose
(-0,543, p<0,001), e IMC com Hb glicada (- 0,676 ,p<0,001). Eventualmente tal
poderia ser justificado pela compensação pré-operatória meticulosa dos
enfermos sabidamente diabéticos mediante agentes orais ou insulinoterapia
(153-155), deixando-os até melhor compensados que os casos sem glicemias
patológicas.

A vinculação negativa de HDL e insulina (- 0,382, p<0,05) é inteiramente
plausível,

alojando

numa

mesma

categoria

casos

dislipidêmicos

e

hiperglicêmicos (121,156,157).

Diversas associações novamente se repetiram na esteato-hepatite não alcoólica
(tabela 9), como relação positiva entre GGT e colesterol total (0,570,

p<0,01) ou LDL (0,525, p<0,05). Estudo de Sakugawa et al. em síndrome
metabólica em mulheres japonesas mostrou clara relação entre GGT e níveis
de colesterol (158).
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Foi encontrada relação negativa entre vitamina B12 e folato (- 0,467,
p<0,05). Hirsch et al. apontaram níveis reduzidos de folato e normais de
vitamina B12 em mulheres obesas, não correlacionando esta associação com
doença hepática (159).

A correlação de fosfatase alcalina e insulina (0,452, p<0,05) é lógica
(160-162), como a de ferritina e ALT (0,640, p<0,01). Fierbinteanu et al
correlacionaram ferritina e ALT através do estudo do estresse oxidativo,
associando-os como fatores de risco para o desenvolvimento da fibrose septal
do fígado (163).

Outras vinculações positivas como entre GGT e AST (0,817, p<0,001),
GGT e ALT (0,700, p<0,001) e GGT e triglicérides (0,438, p<0,05) não geram
polêmica (164, 165). Também Thamer et al. vislumbraram esta associação com
triglicérides (145).

Ainda neste diapasão os triglicérides elevaram-se em paralelo com AST
(0,500, p<0,05) e ALT (0,479, p<0,05). Vários estudos em paciente portadores
de obesidade grave mostram níveis elevados das aminotransferases, e os
correlacionam à síndrome metabólica (111,166-169).
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11.1. Considerações finais

A presente experiência deixa notório que o grande espectro da doença
hepática gordurosa não alcoólica é mais comum na população bariátrica que
antes suspeitado. Vários antecedentes pessoais dos pacientes se revelaram de
importância preditiva, e o mesmo aconteceu com os testes enzimáticos na
análise univariada, seja para a totalidade da população, seja para os subgrupos
histológicos isoladamente. A maioria das associações não se sustentou na
pesquisa multivariada (regressão logística), sabidamente mais exigente e
discriminativa. Somente a albumina manteve associação estatística, porém as
diferenças entre os grupos foram modestas, sugerindo ser ainda indispensável
a biópsia intra-operatória para afirmar o diagnóstico.

Não integraram o escopo deste protocolo o mapeamento do curso
clínico da doença gordurosa após a intervenção bariátrica, como também a
conveniência e eficácia de terapêutica medicamentosa específica, mediante
agentes como ácido ursodesoxicólico, gemfibrozil, betaína, N acetilcisteína,
alfa-tocoferol, metformina e derivados tiazolidinadiona (170). Trata-se de
indagações pertinentes e atuais que justificam novas investigações a respeito,
mormente à luz dos elevados números de esteatose e esteato-hepatite aqui
denunciados.
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12. CONCLUSÕES:

1) A freqüência de esteato-hepatite não alcoólica e esteatose hepática foi
elevada na população em estudo, observando-se inclusive 5% de cirrose
instalada.

2) Houve correlação entre glicemia, triglicérides, ferro e ferritina com
anormalidades enzimáticas hepáticas, na análise univariada.

3) Na análise multivariada incluindo classificação histológica hepática apenas a
albumina revelou-se variável determinante para a separação diagnóstica; no
entanto todos os valores desta estavam na faixa da normalidade, e as
oscilações eram modestas, o que debilita o valor preditivo da determinação.

4) Tornou-se evidente que a avaliação histológica deve ser o critério dominante
para diagnóstico e acompanhamento desta população, dada a ausência de
correlações clínicas confiáveis para os testes bioquímicos gerais, e à
correlação com limitações inerente à dosagem de albumina sérica.
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