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RESUMO 

 

 



Alves MAN. Efeito do ácido graxo Ômega-3 no tratamento da esteatohepatite não 
alcoólica (EHNA) [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2014. 
 

Introdução: Existem poucas estratégias de intervenção medicamentosa que se 
mostraram eficazes na doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). Os ácidos 
graxos poliinsaturados (AGPI) Ômega-3 parecem ser eficazes no tratamento da 
esteatose hepática de modelos experimentais, mas poucos estudos randomizados em 
humanos foram realizados. O objetivo deste estudo foi avaliar prospectivamente a 
eficácia de AGPI Ômega-3 provenientes do óleo de linhaça e peixe na esteatohepatite 
não alcoólica (pacientes com EHNA). Métodos: Sessenta pacientes com biópsia 
confirmando EHNA foram incluídos no estudo duplo cego, randomizado, placebo 
controlado. Os pacientes foram randomizados em dois grupos. Grupo Ômega-3 (n = 
32) recebeu três cápsulas contendo no total 945 mg de AGPI Ômega-3 (63% ácido 
alfa linolênico (ALA), 21% ácido eicosapentaenóico (EPA) e 16% do ácido 
docosahexaenóico (DHA)) e Grupo Placebo (n = 28) recebeu três cápsulas contendo 
óleo mineral. A intervenção foi realizada por seis meses, quando os pacientes foram 
novamente submetidos à biópsia hepática. O desfecho primário foi a mudança 
histológica hepática de acordo com o escore de atividade EHNA (NAS) no início (pré 
intervenção) e seis meses (após intervenção). Desfecho secundário compreendeu 
análise das aminotransferases séricas, perfil lipídico e glicemia em jejum, parâmetros 
antropométricos e nível sérico de IL6 em 0, 3 e 6 meses e dosagem de Ômega-3 
plasmático, como prova de tratamento, em 0 e 6 meses. Resultados: Dos 60 
pacientes avaliados, 10 não terminaram o estudo (5 no grupo Ômega-3, e 5 no grupo 
placebo). Analisando os resultados primários, a atividade NAS melhorou ou se 
manteve estável em 78,26% dos pacientes do grupo placebo e em 55,56% do grupo 
Ômega-3, sem diferença significativa entre os grupos (p = 0,978), a inflamação lobular 
reduziu ou se manteve estável em 91,3% no grupo de placebo e em 66,67% no grupo 
Ômega-3, também sem diferença entre os grupos (p = 0,994). Ômega-3 não reduziu a 
esteatose hepática, balonização hepatocelular e fibrose. Nos parâmetros bioquímicos 
houve redução do nível de triglicérides em três meses no grupo Ômega-3 (p = 0,011) 
quando comparado com o placebo. Por outro lado, aminotransferases séricas, 
colesterol total e frações, glicemia, parâmetros antropométricos e níveis séricos de IL-6 
não foram alterados com o tratamento em seis meses quando comparado com 
placebo. Analisando o resultado do Ômega-3 plasmático no período seis meses, 
observou-se que no grupo Ômega-3 houve aumento do ALA (p = 0,014), EPA (p = 
0,016), da relação Ômega-3/Ômega-6 (p = 0,018) e redução do ARA (p= 0,028), 
enquanto que no grupo placebo encontrou-se aumento do Ômega-3 nas formas de 
EPA (p = 0,03), DHA (p = 0,036) relação Ômega-3/Ômega-6 (p = 0,007), o que 
comprova que o grupo placebo de alguma forma ingeriu também Ômega-3. Avaliando 
o Ômega-3 plasmático entre grupos tratamento e placebo tem-se diferença entre os 
grupos em relação ao ARA (p = 0,03) que reduziu no grupo “tratado com Ômega-3”. 
Devido ao consumo de Ômega-3 pelo grupo placebo, optou-se por desconsiderar o 
duplo cego e fazer nova análise estatística baseada no aumento de Ômega-3 
plasmático e comparar com melhora histológica das variáveis NAS e encontrou-se que 
o aumento do DHA estava positivamente relacionado com a melhora ou estabilização 
da inflamação lobular em seis meses de estudo (p = 0,014). Conclusões: Os 
resultados dste estudo indicam que AGPI Ômega-3 a partir de uma mistura de óleos 
de linhaça e peixe não pode melhorar a histologia hepática, a maioria dos parâmetros 
bioquímicos e os níveis séricos de IL-6; no entanto, esta suplementação impacta 
significativamente o perfil lipídico dos pacientes com EHNA, aumentando os níveis de 
AGPI Ômega-3, diminuindo os níveis da ácido araquidônico (AA), potencialmente pró-
inflamatória da família AGPI Ômega-6, e diminuição dos níveis de triglicérides séricos. 
Na análise post hoc houve correlação significativa entre o aumento dos níveis 
plasmáticos de DHA e melhora da inflamação lobular, independentemente do 
tratamento recebido. A limitação do estudo foi o grupo placebo ter ingerido ácidos 
graxos Ômega-3. Mais estudos são necessários para confirmar estes resultados (ID 
01992809). 
 
Descritores: Esteatohepatite; Ácidos Graxos Ômega 3; Biópsia por agulha; 
Fígado/patologia; Lipídeos/sangue; Adulto; Ensaio clínico controlado aleatório; Método 
duplo-cego . 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 



Alves MAN. Effects of omega-3 fatty acids (PUFA) on treatment nonalcoholic 
steatohepatitis (NASH) [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2014. 
 
Introduction: There is a limited number of effective drug treatments available for the 
treatment of nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Polyunsaturaturated fatty acid 
(PUFAs) Omega 3 seems to be effective in treating hepatic steatosis in experimental 
animal models, however there is a limited number of humans randomized studies 
available in the literature. The purpose of the present study is to prospectively evaluate 
the treatment efficacy of the PUFAs Omega 3 from flaxseed and fish in patients with 
NASH disease. Methods: A total of sixty biopsy confirmed NASH patients were 
included in a double blind, randomized, placebo controlled study. They were 
randomized into two groups: Omega 3 group (n = 32) where patients received a total of 
945mg of PUFAs Omega 3 and Placebo group (n = 28) where patients received only 
mineral oil. After a 6 month treatment all patients underwent a new liver biopsy. Primary 
goal was to evaluate and compare liver histologic changes, according to Nonalcoholic 
fatty liver disease (NAFLD) activity score (NAS), between pre and post treatment 
biopsies. Secondary goal was to evaluate serum transaminases, lipid profile and serum 
non fasting glucose, anthropometric parameters and serum IL6 at 0, 3 and 6 month 
treatment. A serum Omega 3 dosage was performed at 0 and 6 month as treatment 
proof. Results: A total of 50 patients finished the study, 25 from each original group. 
NAS score improved or was unaltered in 78.26% of the placebo group and in 55.56% 
of the Omega 3 group (p = 0,978). Lobular liver inflammation was reduced or unaltered 
in 91.3% and in 66.67% respectively of the placebo and Omega 3 groups (p = 0,994). 
Omega 3 alone was not able to reduce liver steatosis, hepatocelular balonization or 
fibrosis. Biochemical analysis revealed reduction on serum triglycerides after 3 month 
treatment for the Omega 3 group patients, when compared to placebo (p=0,011). 
Serum transaminases, total cholesterol and fractions, non fasting glucose and IL-6 
were found to have no changes after 6 month treatment, when compared to placebo. 
After 6 month we found serum rise of Omega 3 on its forms as ALA (p= 0,014) and EPA 
(p = 0,016), and of the relation Omega 3/Omega 6 (p = 0,018), besides a reduction of 
the ARA (p= 0,028). The placebo group demonstrated to have an Omega 3 serum rise 
of its forms as EPA (p = 0,03) and DHA (p = 0,036) and of the relation 
Omega3/Omega6 (p = 0,007). These findings are proof that the placebo group also 
ingested some form of Omega 3. There is a difference between the groups regarding 
the serum Omega 3 on the ARA relation, which was reduced in the Omega 3 group. 
Due to the Omega 3 ingestion by the placebo group we decided to not consider the 
double blind and to perform a new statistic analysis based on the serum Omega 3 rise 
and compare with the improvement on NAS histologic variables. The analysis revealed 
that DHA rise was positively related with an improvement or unchanged of lobular 
inflammation after 6 months (p= 0,014). Conclusions: The present study was able to 
demonstrate that the AGPI Omega 3 from flaxseed and fish can not improve hepatic 
histology, most of the biochemical parameters and serum levels of IL-6. However this 
type of supplementation revealed a significant impact over lipid profile from NASH 
patients, providing an rise on AGPI Omega 3 levels and reducing the levels of 
Araquidonic Acid (AA) and triglycerides. The post hoc analysis demonstrated a 
significative correlation between the serum rise of DHA and the improvement of lobular 
inflammation, regardless of the received treatment. The fact that the placebo group 
ingested Omega 3 revealed to be a limitation of the present study. More studies are 
recommended to confirm our findings (ID 01992809) 
 
Descriptors: Steatohepatitis; Fatty Acids Omega 3; Biopsy, needle; Liver/pathology; 
Lipids/blood; Adult; Randomized controlled trial; Double-blind method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 



Introdução 

 
 

2 

 

 

1.1 Definição e conceito da doença hepática gordurosa não alcoólica 

 

 

A infiltração gordurosa do fígado (esteatose hepática) é uma das 

alterações hepatocelulares mais frequentes, constituindo um achado comum em 

biópsias hepáticas. (Ludwig et al., 1997) descreveram uma entidade clínico-

patológica denominada Esteatohepatite Não Alcoólica (EHNA), a qual, além da 

esteatose, apresenta concomitantemente processo inflamatório, necrose e 

graus variados de fibrose, semelhante à forma alcoólica. Posteriormente, alguns 

estudiosos definiram o grande espectro das doenças gordurosas do fígado, que 

englobam desde esteatose benigna sem sinais inflamatórios ou fibrose até 

doença com inflamação, fibrose e cirrose como Doença Hepática Gordurosa 

Não Alcoólica (DHGNA) (Falck-Ytter et al., 2001; Clark et al., 2002). 

Mais recentemente, a definição de DHGNA primária baseia-se na 

evidência de esteatose hepática por imagem ou histologia sem causas 

secundárias de acúmulo de gordura hepática como consumo de álcool, uso de 

medicação esteatogênicas ou distúrbios hereditários (Tabela 1). Na maioria dos 

pacientes, a DHGNA está associada a fatores de risco metabólicos como 

obesidade, diabetes mellitus e dislipidemia e é histologicamente categorizada 

em Esteatose hepática não alcoólica (EH) e Esteatohepatite não alcoólica 

(EHNA). A EH é definida como presença de esteatose hepática sem evidência 

de lesão hepatocelular na forma de balonização dos hepatócitos, e a EHNA pela 

presença de esteatose hepática e inflamação com lesão do hepatócito 

(balonização) com ou sem fibrose. Doentes com DHGNA têm aumento da 

mortalidade global quando comparados com a população controle. A causa mais 

comum de morte em DHGNA (EH e EHNA) é a doença cardiovascular. 

Pacientes com EHNA, mas não em EH, apresentam aumento na taxa de 

mortalidade relacionada ao fígado (Chalasani et al., 2012). 

De acordo com estudos da literatura que acompanharam durante 7 a 10 

anos pacientes com EHNA, 15%-20% destes evoluíram para fibrose e cirrose 
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(Powell et al., 1990; Lee, 1989) e aqueles com DHGNA têm risco aumentado de 

carcinoma hepatocelular (CHC), mas o risco é comumente maior naqueles 

doentes com avançada fibrose e cirrose, embora o CHC possa ocorrer em 

pacientes não cirróticos (Chalasani et al., 2012). 

 

TABELA 1- Causas comuns de esteatose hepática secundária 

 

Esteatose Macrovesicular 

Consumo de álcool excessivo 

Hepatite C (genótipo 3) 

Doença de Wilson 

Lipodistrofia 

Jejum 

Nutrição Parenteral 

Abetalipoproteinemia 

Medicações (amiodarona, methotrexate, tamoxifeno, costicosteróides) 

Esteatose Microvesicular 

Síndrome de Reye 

Medicações (valproato, medicamentos anti-retroviral) 

Esteatose hepática aguda da gestação 

Síndrome Hellp 

Erros inatos do metabolismo (deficiência LCAT, doença de Wilson) 

Adaptado de Chalasani et al., 2012. 

 

 

1.2 Epidemiologia 

 

Devido às crescentes taxas de obesidade, a DHGNA tem se tornado 

cada vez mais frequente em todas as populações, principalmente no mundo 

ocidental e tem sido definida pelos especialistas como uma doença do mundo 

moderno (Youssef et al., 2002; Angelico et al., 2005). 

Nos países industrializados a DHGNA é considerada a causa mais 

comum de doença hepática crônica, sendo que sua prevalência na população 
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adulta varia de 20% a 30% (Neuschwander-Tetri et al., 2003; Lewis et al., 2010). 

Estima-se que a prevalência mundial seja entre 6,3% à 33% com mediana de 

20% na população geral, e que a prevalência de EHNA seja menor, entre 3% a 

5% (Chalasani et al., 2012). 

Em pacientes com obesidade severa e submetidos à cirurgia bariátrica, 

a prevalência de DHGNA pode exceder 90%; em diabetes mellitus II estudo 

com ultrassonografia mostrou 69% de prevalência e em pacientes com 

dislipidemia foi estimado em 50% (Chalasani et al., 2012). Com o aumento da 

taxa da obesidade infantil no mundo, a DHGNA vem se tornando uma 

importante doença hepática nesta população (Dunn et al., 2008). 

A EHNA está presente em 37% das pessoas com obesidade mórbida 

(Machado et al., 2006). 

Sabe-se ainda que cerca de 30% da população dos EUA possui 

esteatose, o que equivale a 60 milhões de indivíduos, sendo esta a doença 

hepática mais prevalente no país e, provavelmente, no mundo, superando a 

hepatite C (1,3%-2,0%), a doença alcoólica hepática (1%) e a hepatite B (0,3%-

0,4%) (Yu et al., 2003). No oriente a prevalência da doença também é elevada. 

Estudo mostrou a presença de esteatose em 29% dos japoneses saudáveis 

avaliados por ultrassonografia (Jimba et al., 2005). 

Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia avaliou as 

características clínico-epidemiológicas da DHGNA em 16 centros médicos 

distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Os resultados deste estudo 

mostraram que a maioria era do sexo masculino (53,3%), 85% dos indivíduos 

com DHGNA eram assintomáticos e a maioria (58%) já apresentava EHNA, 

destes 27% apresentavam algum grau de fibrose associado, incluindo 15,4% 

casos de cirrose (Cotrim et al., 2011). 

Variações na prevalência e na gravidade da DHGNA entre as diferentes 

populações dependem, entre outros fatores, do gênero, idade e etnia. 

Indivíduos jovens do sexo masculino apresentam maior risco (2 a 3 vezes) de 

desenvolver DHGNA e EHNA, porém, após os 60 anos, a probabilidade de 

desenvolver a EHNA é maior no sexo feminino. Indivíduos hispânicos 



Introdução 

 
 

5 

apresentam maior prevalência de DHGNA do que aqueles de outras etnias 

(Lewis et al., 2010). 

 

1.3 Fatores predisponentes e fisiopatogênese 

 

Ao longo dos anos várias hipóteses vêm sendo consideradas na 

fisiopatogênese da EHNA, entre elas, a do supercrescimento bacteriano 

endotoxinacitocina (Haines et al., 1981; Drenick et al., 1982; Yang et al., 1997; 

Tilg et al., 2000), da resistência à insulina (Festa et al., 2000; Chitturi et al., 

2002; Marchesini et al., 2003) e do aumento do estresse oxidativo hepático 

(Curzio et al., 1985; Lee et al., 1995; Berson et al., 1998; Yang et al., 2000). 

Segundo a teoria da endotoxemia, o acúmulo de gordura no hepatócito seria 

consequência do supercrescimento bacteriano seguido de endotoxemia portal 

crônica, que em última instância, estimularia a produção citocinas como o Fator 

de Necrose Tumoral  (TNF ) que age prejudicando a oxidação mitocondrial 

de ácidos graxos, acarretando esteatose (Tilg et al., 2000). Esta teoria foi 

inicialmente sugerida por (Haines et al.,1981) observando que havia alta 

incidência de esteatose e cirrose em pacientes submetidos a “bypass” jejuno-

ileal para controle da obesidade. O uso de antibióticos reduziu a esteatose e o 

risco de insuficiência hepática nestes pacientes (Drenick et al., 1982). Outro 

fato recente que ratifica esta hipótese, é que camundongos geneticamente 

obesos que desenvolvem esteatose com 30 dias de vida, também apresentam 

prejuízo na função fagocítica e sensibilidade aumentada à endotoxina, 

sugerindo que a endotoxemia possa ser um dos mecanismos patogênicos da 

esteatose (Yang et al., 1997). Por outro lado, a Síndrome da Resistência à 

Insulina também tem sido valorizada na fisiopatogênese da DHGNA. Sendo a 

insulina um hormônio que favorece a lipogênese e a lipólise periférica estariam 

configuradas as condições predisponentes para a infiltração gordurosa 

hepática (Festa et al., 2000; Chitturi et al., 2002). Segundo alguns estudos, a 

Síndrome de Resistência Insulínica, que inclui intolerância à glicose, 

dislipidemia, hipertensão arterial, adiposidade visceral e obesidade, apresenta 
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uma associação elevada com a progressão para formas mais graves de 

DHGNA (EHNA e cirrose). Chitturi et al. (2002) confirmaram a presença de 

síndrome plurimetabólica em cerca de 85% dos pacientes portadores de EHNA. 

Marchesini et al. (2003) demonstraram que a presença de três critérios da 

síndrome plurimetabólica em pacientes portadores de DHGNA eleva em 3.5 

vezes o risco de desenvolver fibrose acentuada e doença crônica hepática.     

Por outro lado, outra hipótese que vem sendo aventada com muita ênfase, 

é que exista aumento do estresse oxidativo hepático, que promoveria 

lipoperoxidação de membranas, ativação de células inflamatórias e citocinas, 

estímulo das células de ITO e, consequentemente, fibrogênese (Curzio et al., 

1985; Lee et al., 1995; Berson et al., 1998; Yang et al., 2000). Esta teoria parece 

explicar melhor as diversas condições clínicas associadas à esteatose 

/esteatohepatite. 

Em estudos experimentais desenvolvidos por Oliveira et al. (2002), 

observou-se que ratos Wistar submetidos à dieta deficiente em colina por 4 a 

12 semanas desenvolveram esteatose hepática macro e microvesicular de leve 

(+2/+4) à intensa (+4/+4) em zona periportal, sendo maior nos animais 

submetidos a 12 semanas de dieta deficiente em colina. O estresse oxidativo 

verificado pela luminescência basal amplificada por lucigenina e pelas 

concentrações de hidroperóxidos, mostrou-se aumentado nos animais que 

desenvolveram esteatose hepática quando comparados com o grupo controle, 

apresentando estreita correlação com o maior grau de esteatose e maior 

estresse oxidativo, sendo maiores nos animais do grupo de 12 semanas de 

dieta. Na análise bioquímica, observou-se elevação significativa da aspartato 

aminotransferase e triglicérides nos grupos com esteatose quando comparados 

com o controle, sendo também, maiores nos animais do grupo de 12 semanas 

de dieta (Oliveira et al., 2002). 

Atualmente acredita-se que EHNA ocorra através de pelo menos dois 

“hits" que envolve a modulação de um elevado número de genes e proteínas. 

Em primeiro lugar, o acúmulo de gordura, devido ao aumento da entrada de 

ácidos graxos livres e da lipogênese de novo, levando à esteatose. Em 
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segundo lugar, quando mecanismos adaptativos de tolerância ao estresse 

estão sobrecarregados, lipotoxicidade e inflamação crônica desencadeiam 

danos hepáticos maiores, principalmente através de estresse oxidativo e 

inflamatório, peroxidação lipídica e morte celular. Como consequência, todos 

esses processos concorrem para favorecer a esteatohepatite, fibrose e câncer. 

Recentemente, a elucidação da fisiopatologia das cascatas de sinalização 

controlando DHGNA e EHNA, benefício trazido por estudos em grande escala 

chamados ômicas, como a transcriptômica, genômica, proteômica e lipidômica. 

O advento da lipidômica, permite lançar luz sobre os respectivos papéis dos 

triglicérides e metabólitos dos ácidos graxos na hipótese da lipotoxicidade 

como patogênese da lesão hepática na EHNA (Martel et al., 2012). 

Resumindo, a progressão de EHNA é resultado de eventos paralelos 

provenientes do fígado, bem como a partir do tecido adiposo, do intestino e o 

trato gastrointestinal. Assim, a disfunção do tecido adiposo através de um maior 

fluxo de ácidos graxos livres e liberação de adipocitocinas, além de alterações 

na microbiota intestinal gera sinais pró-inflamatórios subjacente a progressão 

EHNA. Adicionais 'hits' extra-hepáticos incluem fatores dietéticos e hormônios 

gastrointestinais. No fígado, a apoptose dos hepatócitos, espécies reativas de 

oxigênio e estresse oxidativo são fatores chave para lesão hepatocelular. Além 

disso, os mediadores e os sinais de perigo lipotóxico ativam as células de 

Kupffer, que iniciam e perpetuam a resposta inflamatória pela libertação de 

mediadores inflamatórios, que contribuem para o recrutamento das células 

inflamatórias e desenvolvimento de fibrose. Mediadores inflamatórios e 

fibrogênicos incluem quimiocinas, o sistema canabinóide, o inflamosoma e 

ativação de receptores de reconhecimento de padrões (Marra et al., 2013). 

 

1.4 Perspectivas de tratamento 

 

O tratamento atual de EHNA baseia-se na redução do peso corporal e 

aumento da atividade física, mas ainda não há nenhum tratamento 

farmacológico aprovado (Marra et al., 2013) e tratamos as condições clínicas 
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associadas; no entanto, trabalhos recentes indicam, com evidência B 

(moderada), o uso de Vitamina E 800 UI ao dia como primeira linha para 

tratamento de pacientes adultos não diabéticos, com confirmação histológica 

de EHNA (Sanyal et al., 2010; Chalasani et al., 2012). 

Conhecendo-se ainda pouco a fisiopatogênese, o tratamento atual da 

DHGNA ainda é precário e se baseia no tratamento das condições associadas 

como obesidade, diabetes mellitus e hipertrigliceridemia, assim como 

descontinuação de drogas hepatotóxicas. 

Há fortes evidências de que a perda de peso geralmente reduz a 

esteatose hepática (EH), conseguida por meio de dieta hipocalórica, 

isoladamente ou em conjunto com o aumento da atividade física. Nos pacientes 

diabéticos e dislipidêmicos o controle laboratorial destas condições é 

preconizado (Andersen et al., 1991; Ângulo et al., 2001; Chalasani et al., 2012). 

A recomendação da perda do excesso de peso e exercícios físicos deve ser 

sempre preconizada, independente do grau histopatológico da biópsia hepática 

do paciente. A perda de peso gradual leva à melhora da sensibilidade à insulina 

e pode diminuir a esteatose hepática e o grau de inflamação dela decorrente. A 

perda recomendável não deve ser maior que 230 g/dia (1,6 kg/semana), pois 

quando rápida, pode piorar a histologia hepática. Contudo, os resultados com 

estas medidas não são animadores. Alguns protocolos clínicos (estudos pilotos) 

têm utilizado drogas redutoras da resistência à insulina como a metformina e os 

derivados das tiazolidinedionas (Neuschwander-Tetri et al., 2002; Satheesh et 

al., 2002) e, drogas antioxidantes como a N-acetilcisteína (NAC) (Gubahar et 

al., 2000) e vitamina E (Lavine et al., 2000), demonstrando melhora dos 

parâmetros bioquímicos nos pacientes com DHGNA. 

Em modelo experimental, Oliveira et al. (2003) utilizaram uma droga 

antioxidante doadora de óxido nítrico (NO), a S-nitroso-N-acetilcisteína (SNAC) 

e observaram inibição completa do desenvolvimento da esteatose associada à 

redução do estresse oxidativo hepático. A provável explicação para a proteção 

do SNAC na inibição da esteatose é que, embora a ação de doadores de óxido 

nítrico não esteja completamente esclarecida, uma de suas habilidades é 



Introdução 

 
 

9 

neutralizar espécies reativas de oxigênio (ROS). NAC por sua vez, está 

envolvida no metabolismo e mobilização de NO e glutationa, aumentando os 

níveis endógenos de antioxidantes (Butler et al., 1997). 

 

1.5 Ômega-3, síndrome plurimetabólica e esteatohepatite 

 

Desde meados de 1980, tem havido interesse pelo ácido graxo Ômega-3 

na fisiopatogênese e terapêutica de diversas doenças (Alwayn et al., 2005). 

Eles têm sido extensivamente estudados devido à sua ação em várias doenças 

como hipertrigliceridemia, asma, fibrose cística, demência, caquexia 

relacionada ao câncer, doença cardíaca coronariana, doença inflamatória 

intestinal, diabetes e entre outras, transplante renal, esquizofrenia entre outras, 

acredita-se ser benéfico em algumas doenças relacionadas à inflamação, por 

substituírem os ácidos graxos ômega-6, incluindo o ácido araquidônico, na 

membrana celular, reduzindo a criação de produtos metabólicos finais, 

incluindo prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos (White, 2009). 

As fontes dos ácidos graxos polinsaturados ômega-3 podem ser de 

origem animal como nos peixes (Tabela 2), na forma de ácido graxo 

eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenoico (DHA) ou vegetal (linhaça) na 

forma de ácido alfa linolênico (ALA) 

O salmão grelhado contém 1458,20 mg/100 g, a versão cozida 1306,50 

mg/100 g e crú 1049,10 mg/100 g. A Sociedade Brasileira de Cardiologia 

recomenda pelo menos duas refeições por semana a base de peixe, como 

parte de uma dieta saudável, para diminuir o risco cardiovascular. Tal 

recomendação é particularmente dirigida para indivíduos de alto risco, como os 

que já apresentaram infarto do miocárdio e a suplementação com ômega-3 

marinho (2-4 g/dia) deve ser recomendada para hipertrigliceridemia grave (> 

500 mg/dL), com risco de pancreatite, refratária a medidas não farmacológicas 

e tratamento medicamentoso, o benefício de outras recomendações ainda são 

discutíveis (I Diretriz sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular, 

2013). 
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TABELA 2 -  Quantidade de ácido eicosapentaenóico e ácido docosahexaenóico 
em comuns peixes oleosos 

 

 % total de ácido graxo 

Peixe fonte Ácido eicosapentaenóico Ácido docosahexaenóico 

Anchova 9.0-18.2 8.7-13 

Sardinha 12.4-14.5 9.8-12.5 

Cavalinha 6.1-6.7 7.0-8.7 

Arenque 7.4-7.4 6.7-8.7 

Salmão 12.7-13.4 10-10.2 

Linguado 12.2 25.4 

Badejo 10.6 19.5 

Galeota 10.9 9.7 

Menhaden 10.6-13.7 6.4-9.2 

Capelin 9.9 7.9 

Atum 4.6 18.3 

Adaptado de Racine et al., 2007. 

 

O ALA pode ser encontrado na farinha de linhaça, onde em 60 g da 

farinha contém 10 g de ALA (Faintuch, 2011). 

Dietas ricas em Ômega-3 podem diminuir interleucina 6 e o nível de 

outras citocinas pró inflamatórias, tanto in vitro como in vivo. Além disto, 

Ômega-3 tem demonstrado acelerar o clareamento de quilomícrons de 

triglicérides, reduzindo efetivamente a concentração sérica (Alwayn et al., 

2005). A suplementação dos ácidos graxos eicosapentaenóico (EPA) e 

docosahexaenóico (DHA) tem sido associada à redução plasmática da 

concentração de ácido araquidônico estimulador da via da ciclooxigenase, fato 

que atenua a resposta inflamatória (Serhan, 2005). 

Os ácidos graxos Ômega-3 inibem competitivamente a atividade da via 

da ciclooxigenase (Lagarde et al., 1993), efeito que pode ser comparado ao de 

antiinflamatórios em determinadas doenças que envolvem processo 

inflamatório (Kelley, 2001). Assim, um dos nutrientes que vem se destacando 

no cenário científico sobre a DHGNA é o ácido graxo Ômega-3. 
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Com base nas evidências científicas podemos inferir que a ação do 

Ômega-3 atenuando o mecanismo fisiopatológico da DHGNA é, provavelmente 

multifatorial. Estudos sugerem que a suplementação dos ácidos graxos 

reduzem a ação de citocinas pro inflamatórias (Calder et al., 2001) promovem 

melhora do perfil lipídico (Mostad et al., 2008) e aumentam a sensibilidade 

periférica à insulina em pacientes diabéticos e com doença renal crônica 

(Delarue et al., 2004; Rasic-Milutinovic et al., 2007). 

Estudo clínico que compara 19 pacientes com EHNA com 11 indivíduos 

normais controle, revela que pacientes com EHNA têm alta taxa de ácido graxo 

poliinsaturado de cadeia longa Ômega-6/Ômega-3 em seu fígado quando 

comparados com controle (Araya et al., 2004). 

Estudo piloto em humanos e publicado em 2006, demonstrou que a 

utilização de ácido graxo Ômega-3, 1 g/dia, em 42 pacientes com DHGNA 

demonstrou redução significativa da AST, ALT, Gama-glutamil transferase 

(GGT), triglicérides, glicemia de jejum em relação ao controle (14 pacientes 

controles). Além disso, a ultrassonografia demonstrou melhora da ecotextura 

do fígado após ácidos graxos polinsaturados (AGPI) e redução da relação 

n6/n3 nos pacientes tratados, enquanto nenhuma mudança significante 

ocorreu nos controles (Capanni et al., 2006). Outro estudo de 2008, utilizou 

ácido graxo Ômega-3 EPA isolado 2700 mg/dia por período de 12 meses 

demonstrando que melhora significativa da ALT e ácidos graxos séricos livres, 

receptor 1 e 2 do fator de necrose tumoral (TNF), ferritina e nível de 

tioredoxina, que podem refletir estresse hepático significantemente reduzido. 

Também 7 de 23 pacientes aceitaram realizar biópsia após a intervenção, os 

quais apresentaram melhora da esteatose hepática e fibrose, balonização 

hepatocitária e inflamação lobular em 6 pacientes; este trabalho avaliou 

segurança no uso da medicação, não apresentando nenhum efeito adverso, 

sendo medicação segura (Tanaka et al., 2008) 

Pesquisas recentes com grãos de linhaça indicam que a semente de 

linhaça moída, fornece boa fonte de fibras solúveis e ALA (ácido α linolênico), 

dois nutrientes-chave associados a um risco reduzido de diabetes e doença 
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cardíaca coronariana (CHD). Linhaça inicialmente reduz o lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-C), mas os efeitos não são sustentados em 10 semanas; os 

dados também sugerem que a linhaça melhora a sensibilidade à insulina, não 

afetando a resposta inflamatória ou estresse oxidativo (Bloedon et al., 2008). 

Além disso, outro estudo sugere que suplementação de linhaça ou nozes, pode 

melhorar a obesidade central (Wu et al., 2010) e suplementação linhaça 

resultou em modesto, mas melhora estatisticamente significativa no controle 

glicêmico de pacientes diabéticos tipo 2 (Pan et al., 2007). 

O consumo de suplementos enriquecidos de ALA por 12 semanas foi 

suficiente para elevar EPA e DHA nos eritrócitos, o que demonstra a eficácia da 

conversão de ALA e acréscimo em eritrócitos. Resultados claramente indicam 

que 2,4 g de óleo de linhaça ao dia é suficiente para aumentar 

significativamente Fosfolípido RBC n-3 AF, o que sugere que efeito semelhante 

pode ocorrer em outros tecidos. Os valores de ALA necessário para obter estes 

efeitos são quantidades que podem ser facilmente obtidas na população em 

geral por modificação da dieta (Barceló-Coblijn et al., 2008). 

 

1.6 Justificativa 

 

Na EHNA, foram poucos os estudos realizados com ácidos graxos 

poli-insaturados Ômega-3 EPA/DHA; no entanto, nenhum com Ômega-3 

derivado da linhaça. O ALA é mais disponível em nosso meio, de menor custo e 

utilizado atualmente na forma de grãos de linhaça, farinha, adicionado a 

alimentos ou na forma de suplementos alimentares em cápsula, como sendo 

boa fonte de gordura polinsaturada, com estudos que sugerem redução de 

obesidade central, triglicérides e melhora da glicemia (Pan et al., 2007; Bloedon 

et al., 2008; Wu et al., 2010). 

Baseados nestes aspectos esta investigação prospectiva avaliou a 

eficácia do ácido graxo Ômega-3, derivado da linhaça e peixe, no tratamento de 

pacientes com EHNA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 
 

14 

 

 

O presente estudo tem por objetivo 

 

 

2.1 Primário 

 

Determinar a eficácia do composto de ácidos graxos Ômega-3, derivado 

de linhaça e peixe, na redução do componente inflamatório hepático da 

EHNA através da histologia. 

 

 

2.2 Secundário 

 

Avaliar o impacto do tratamento com composto de ácidos graxos 

Ômega-3, derivado de linhaça e peixe nos exames laboratoriais séricos 

e parâmetros clínicos e antropométricos relacionados à doença EHNA. 
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3.1 Pacientes e métodos 

 

3.1.1 Características do estudo 

 

Ensaio terapêutico randomizado, duplo cego, placebo controlado 

desenvolvido no ambulatório de estudo de DHGNA / EHNA do Instituto Central 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, Brasil. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da diretoria clínica do Hospital das Clínicas e 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo A). 

Registrado no Clinical Trials com identificação ID 01992809. 

 

3.1.2 Determinação do tamanho da amostra 

 

A determinação do tamanho amostral foi sob a estimativa da diferença 

entre as proporções de resposta do grupo placebo (P1) e tratamento (P2), as 

hipóteses foram: 

Ho: P1  - P2 = 0   e   H1: P1  - P2 ≠ 0 

De acordo com o estudo realizado por Capanni et al. (2006) 64% dos 

pacientes tratados com medicação apresentaram alguma melhora. E os 

pacientes que não receberam medicação, segundo o presente estudo, não 

apresentaram nenhuma mudança na resposta. 

Ainda neste estudo, os pacientes controles receberam placebo, supondo-

se que a proporção de resposta poderia ser maior que a encontrada no trabalho 

de Capanni et al. (2006), assume-se então, que P1 = 15% e P2 = 64%. Com isso, 
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o número de pacientes necessários para detectar uma diferença significativa 

entre as duas proporções P1 e P2 foi calculada de 14 pacientes por grupo, 

considerando um nível de significância de 5% e um poder de 80%. 

Supõe-se também, durante o cálculo da amostra, que poderia haver 20% 

de perda de pacientes; então 17 pacientes para cada grupo deveriam ser 

incluídos no estudo. Acabamos optando pelo total de 60 pacientes devido à 

possibilidade de perda maior pela necessidade de procedimento invasivo no 

final do estudo (biópsia hepática). 

O método utilizado para o cálculo foi baseado na diferença de proporção 

para uma distribuição binomial através da transformação arcseno (Cohen, 1988). 

Para o desenvolvimento do cálculo, foi utilizado o software R versão 2.3.1 no 

ano de 2008. 

 

3.1.3 População 

 

Foram documentados 60 pacientes com EHNA provenientes dos 

ambulatórios de Fígado e Nutrologia da Disciplina de Gastroenterologia Clínica 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.   

 

3.1.4 Critérios de Inclusão 

 

 Idade de 18-70 anos, ambos os sexos. 

 Com ou sem diabetes não insulino-dependente ou intolerância à 

glicose. 

 Ausência de alcoolismo <20 g (mulher) e <40 g (homem) de 

etanoldia, toxicodependência, esquistossomose, hepatite B ou C e 

outras hepatopatias crônicas de causa determinada. 

 Ausência de auto-anticorpos e com taxas de cobre e ceruloplasmina 

normais. 
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 Biópsia hepática de até 24 meses do início da intervenção, 

evidenciando esteatose, infiltrado inflamatório lobular e balonização 

de hepatócitos, podendo estar presente ou não os corpúsculos de 

Mallory e fibrose hepática estádio I, II e III, escore NAS>5 (Kleiner et 

al., 2005). 

 Pacientes que aceitaram participar do estudo e assinaram o 

consentimento pós-informado. 

 

3.1.5 Critérios de Exclusão 

 

 Intoxicação exógena por agentes oxidantes. 

 Gravidez e lactação. 

 Tempo de protrombina <70% ou plaquetas <70 000/mm3, ou qualquer 

coagulopatia, inclusive alteração do tempo de sangramento. 

 Recusa em colaborar com a pesquisa. 

 Presença de esteatose sem sinal de inflamação ou balonização ou 

presença de cirrose (estadio IV) na biópsia hepática. 

 Diabetes mellitus em uso de insulina. 

 Alergia ao peixe ou linhaça. 

 Uso de anti-inflamatório não hormonal. 

 

3.1.6 Grupos de estudo 

 

Randomização 

Sequência de randomização com dois blocos de 30 pacientes cada 

(alocação 1:1) foi gerada por computador (software estatístico GraphPad, 

Graphpad, EUA), antes do início do estudo por uma nutricionista independente, 
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para atribuir aos participantes, quer ao grupo Ômega-3 ou placebo. Com 

exceção desta nutricionista independente, investigadores e pessoal clínico 

permaneceram cegos à atribuição de cada participante do estudo até o final da 

fase de análise estatística do estudo. Os pacientes foram incluídos no estudo 

seguindo esta seqüência de randomização. Os doentes foram distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos: 

Grupo I / controle: 28 pacientes com de EHNA que receberam três 

cápsulas placebo com características semelhantes ao fármaco original; 

Grupo II / estudo: 32 pacientes com EHNA que receberam cápsula 

contendo 945 mg de Ômega-3 em três cápsulas/dia. 

Todos os pacientes receberam tratamento adequado para suas 

comorbidades quando iniciados até seis meses antes do protocolo; nenhum 

tratamento medicamentoso extra para EHNA foi oferecido durante período de 

estudo. Além disso, todos os pacientes foram orientados quanto à necessidade 

de perda de peso, dieta hipocalórica (para pacientes acima de sobrepeso >25 

kg/m2) e hipogordurosa e quanto à necessidade de exercício físico; estas 

variáveis foram avaliadas mensalmente e registradas para possíveis vieses de 

análise. 

 

3.1.7 Descrição das características da droga a ser utilizada 

 

A substância ativa Ômega-3 foi composta por uma mistura de óleo de 

linhaça e óleo de peixe, em cápsulas de gel, contendo: 0,315 g PUFA: sendo 

0,065 g n-3 EPA, 0,050 g n-3 DHA e 0,2 g alfa linolênico por cápsula. Total de 

315 mg de Ômega-3 por cápsula de gel, sendo administrado 945 mg de 

Ômega-3 diariamente, sendo necessária ingestão de três cápsulas de gel por 

dia. 
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TABELA 3 - Composição de cada cápsula administrada ao grupo Ômega-3 

 

Componente Quantidade Total ingerido / dia 

Calorias (Kcal) 8 24 

Carboidratos (g) 0 0 

Proteínas (g) 0 0 

Gordura total (g) 1 3 

Gordura saturada (g) 0 0 

Gordura monoinsaturada (g) 0 0 

Gordura polinsaturada (g) 0,315 0,945 

Ômega-3 EPA (g) 0,065 0,195 

Ômega-3 DHA (g) 0,050 0,150 

Ômega-3 ALA (g) 0,200 0,600 

Colesterol (g) 0 0 

Dados fornecidos pelo fabricante (Amway, Buena Park, California, USA). 

Legenda: EPA - Ácido eicosapentaenóico; DHA - Ácido docosahexaenóico; ALA - Ácido 
alfalinolênico. 

 

 

3.1.8 Descrição das características do placebo a ser utilizado 

 

Mesma cápsula de gel da droga, mesma coloração do Ômega-3, 

utilizando óleo mineral e com o mesmo desenho de frasco, sendo ingeridas 

também três cápsulas por dia. 

 

3.1.9 Métodos 

 

Desenho do Estudo: Ensaio terapêutico randomizado, duplo-cego, 

placebo controlado. Foi composto de duas fases: 

 

Fase I - No ambulatório de Fígado e Nutrologia da Disciplina de 

Gastroenterologia Clínica do HC-FMUSP foram selecionados pacientes com 
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diagnóstico de doença gordurosa do fígado não alcoólica (EHNA) com biópsia 

hepática há no máximo 24 meses (devido à lenta evolução da DHGNA e 

EHNA), procedeu-se o questionário clínico com ênfase na correta 

caracterização dos critérios de inclusão e exclusão, provas bioquímicas a cada 

três meses e nova biópsia hepática ao término do estudo. 

A biópsia hepática foi percutânea guiada por ultrassonografia em todos 

os pacientes e realizada na Disciplina Gastroenterologia da FMUSP. A 

avaliação histopatológica minuciosa dos fragmentos hepáticos e classificação 

foram realizadas segundo estadiamento histopatológico (NAS) por dois 

patologistas experientes de forma cega. 

 

Fase II – Este foi um ensaio terapêutico, onde os pacientes foram 

incluídos de acordo com o grupo sorteado. Tiveram seguimento mensal dos 

parâmetros clínicos, antropométricos e trimestral dos bioquímicos. Repetiu-se a 

biópsia hepática seis meses após o início do tratamento preconizado. 

 

3.2 Avaliação clínica 

 

Foi aplicado um questionário onde foi cadastrado: modo do diagnóstico, 

fatores de risco associado incluindo classificação quanto à obesidade Índice de 

Massa Corpórea (IMC) ≥ 30, segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 

1997) (o IMC foi calculado pela fórmula de Quetlet (IMC = peso em kg/(altura 

em m)2), síndrome plurimetabólica segundo critérios adotados por AHA/NHLBI 

Scientific Statement, Circulation, 2005 (Grundy et al., 2005), para avaliação de 

resistência insulínica foi utilizado o HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment-

Insulin Resistence) (Matthews et al., 1985). O HOMA-IR foi obtido utilizando a 

fórmula HOMA-IR = insulina de jejum µU/mL x glicemia de jejum mmol/L/22,5. A 

glicemia obtida em mg/dL foi transformada em mmol/L, multiplicando-se o valor 

obtido em mg/dL por 0,05551. 
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A presença de comorbidades foram avaliadas. Foi realizado 

mensalmente recordatório alimentar, assim como registro quanto à atividade 

física para evitar viés na conclusão (Anexo D). 

 

3.3 Exames Laboratoriais 

 

3.3.1 Exames laboratoriais a cada três meses 

 

AST, ALT, fosfatase alcalina (FA), GGT, bilirrubina total (BT), direta (BD) 

e indireta (BI), glicemia jejum, hemoglobina glicosilada, insulina, colesterol total 

e frações, triglicérides, proteína C reativa (PCR) e seroamilóide A. 

 

3.3.2 Mediador inflamatório a cada três meses 

 

IL6 - A concentração plasmática da IL-6 foi avaliada usando o Kit ELISA 

de IL-6 humano. Todas as medidas foram feitas em duplicata e utilizados 

valores médios. 

 

3.3.3 Análise de ácidos graxos no plasma como prova de tratamento 

 

Foi realizada cromatografia gasosa de lipídeos utilizando-se um 

cromatógrafo Agilent 7890A GC chromatograph System and J&W DB-23 

colunas of 60 m × 250 µm × 0.15 µm (Agilent, city, country), com amostras de 

plasma tomadas no início do estudo e após seis meses de tratamento. Os 

ésteres metílicos dos ácidos graxos foram obtidos de acordo com o protocolo 

de Shirai et al. (2005). As condições cromatográficas foram definidas de 

acordo com Iverson et al. (2001), com algumas adaptações específicas para 

otimizar amostras do estudo de acordo com os parâmetros de seletividade, 

linearidade, precisão, exatidão e limites de detecção e quantificação: modo de 
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divisão de injeção, 50:1; temperatura do injector, 250°C, temperatura do 

detector, 280°C, e a coluna cromatográfica, como mencionado acima. As 

condições de operação foram as seguintes: temperatura inicial da coluna, 80°C 

(um minuto), seguido por um aumento para 230°C (cinco minutos), com tempo 

total de execução de 45 minutos. Os ácidos graxos foram avaliados por 

normalização externa, utilizando padrões de referência (Sigma-Aldrich St. 

Louis, MO, EUA) para se obter a curva de calibração. 

 

3.4 Biópsia hepática e avaliação histológica 

 

Biópsia hepática guiada por ultrassonografia, por agulha de Trucute com 

cerca de 2cm foi colhida após seis meses de tratamento. Foram fixados 

fragmentos de tecido hepático foram fixados em formol salino a 10% e 

submetidos a colorações hematoxilina-eosina (HE), Tricrômico de Masson, 

Perls para pigmentos. Foram semi-quantificados de 0 a 3+ os seguintes 

parâmetros histológicos: esteatose micro eou macro, sua distribuição zonal, 

infiltrado inflamatório e sua distribuição zonal, fibrose portal e perivenular, 

necrose focal segundo com NASH Clinical Research Network Scoring System 

(NAS) (Kleiner et al., 2005). 

 

3.4.1 Gradação das variáveis e do estadiamento histopatológico 

 

As variáveis histopatológicas para atividade foram graduadas de acordo 

com o escore da atividade da DGHNA – NAFLD Activity Score (NAS) 

recentemente definida pelo Pathology Committee of the NASH Clinical 

Research Network (Kleiner et al., 2005) (Tabela 2), que incluem apenas 

características da lesão ativa e que reverte em curto espaço de tempo. O 

escore é definido pela soma dos graus de esteatose (0 a 3), inflamação lobular 

(0 a 3), e balonização (0 a 2). Os valores variam de 0 a 8. Os valores NAS ≥ 5 

correlacionam-se com os do diagnóstico de EHNA e o escore menor que 3 
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diagnosticados não EHNA, e os valores de 3 e 4 podem ser alocados nas 

categorias de ausências, presença ou provável EHNA. A fibrose, que é menos 

reversível e resultante da atividade da doença, não está inclusa no escore. A 

separação da fibrose das outras variáveis histológicas facilita a compreensão 

quanto ao estadiamento (“grau de fibrose”) e o que indica a atividade necro-

inflamatória (“escore”) na esteatohepatite não alcoólica. 

Para a esteatose macro e microvesicular, na medida em que a 

porcentagem de hepatócitos infiltrados, a intensidade considerada foi: Grau 0, 

<5%; Grau I, >5% a 33%; Grau II, >33% e 66% e Grau III >66%. 

No estadiamento das alterações estruturais, atribuiu-se o Grau 4 para 

casos com septos de fibrose determinando nódulos ou quando já havia cirrose 

estabelecida. Os graus foram atribuídos integrando-se densidade celular e 

tecidual das variáveis, considerando-se que a distribuição na amostra é 

frequentemente heterogênea. Assim, a gradação resultou tanto da frequência 

com que a variável se apresenta, como também da dimensão de sua 

expressão. 

O sistema de gradação utilizado foi o escore da atividade da DHGNA 

proposto pelo Pathology Committee of the NASH Clinical Research 

Network(NAS) (Kleiner et al., 2005). Os valores NAS ≥ 5 correlacionam-se com 

os do diagnóstico de EHNA e o escore menor 3 diagnosticados não EHNA e os 

valores de 3 e 4 podem ser alocados nas categorias de ausências, presença 

ou provável EHNA. O escore está representado na Tabela 4. 
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TABELA 4 –  DHGNA: gradação das variáveis e do estadiamento histopatológico 

(NAS) 

ESTEATOSE 

0 

1 

2 

3 

 

<5% 

5%-33% 

>33%-66% 

>66% 

FIBROSE 

0 

1 

1A 

1B 

1C 

2 

3 

4 

 

Ausente 

Perissinusoidal ou periportal 

Leve, zona 3, perissinusoidal 

Moderara, zona 3, perissinusoidal 

Portal/periportal 

Perissinusoidal e portal/periportal 

Pontes de fibrose 

Cirrose 

INFILTRADO LOBULAR 

0 

1 

2 

3 

 

Sem foco 

<2 focos por campo de 200X 

2-4 focos por campo de 200X 

>4 focos por campo de 200X 

BALONIZAÇÃO 

0 

1 

2 

 

Ausente 

Poucas células com balonização 

Muitas células / balonização proeminente 

O escore da atividade da DHGNA (NAS) proposto pelo Pathology Committee of the NASH 
Clinical Research Network (Kleiner et al., 2005). Os valores NAS ≥5 correlacionam-se com do 
diagnóstico de EHNA e o escore menor 3 diagnosticados não EHNA, e os valores de 3 e 4 
podem ser alocados nas categorias de ausências, presença ou provável EHNA. 
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3.5 Caracterização da população estudada 

 

Sessenta pacientes foram eleitos para participar do presente estudo e 

distribuídos aleatoriamente em dois grupos, de acordo com o tratamento 

recebido: 1) grupo Ômega-3: suplementação oral com AGPI n-3 (n = 32); 2) 

grupo placebo: suplementação oral com óleo mineral (n = 28). No entanto, 10 

destes 60 pacientes (grupo Ômega-3, n = 5; grupo placebo, n = 5) não 

completaram o estudo por diferentes razões, que incluíram dificuldade de 

comparecer às consultas (n = 3), recusa em repetir a coleta de biópsia no final 

do tratamento (n = 2), epigastralgia relacionada ao uso do placebo (n = 1), 

desiquilíbrio psiquiátrico após abandono voluntário de medicações (n = 1), 

neoplasia de couro cabeludo (n = 1) e inviabilidade da biópsia hepática para 

análise histológica (n = 2). Desta forma, 50 pacientes concluíram o protocolo do 

presente estudo (grupo Ômega-3, n = 27; grupo placebo, n = 23) e seus dados 

foram considerados para as análises nele realizadas. A Figura 1 ilustra o fluxo 

de distribuição e análise dos pacientes estudados. 
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Figura 1 - Diagrama dos pacientes com diagnóstico de esteatohepatite não alcoólica 
randomizados para receber ingesta oral de ac graxo Ômega-3 ou placebo 
(randomização, acompanhamento e parâmetros analisados por pacientes e 
grupo de estudo) 

 

Incluídos n = 60 

ômega 3 n = 32 placebo (óleo mineral)  
n = 28 

perda de 5 pacientes 
- 1 neoplasia de couro cabeludo 

- 1 não concordou em repetir biópsia 
- 1 dificuldade de comparecer às 

consultas 
- 2 extravio da lâmina da biópsia 

perda de 5 pacientes 
- 1 não concordou em repetir biópsia 

- 1 bipolar com descompensação 
psiquiátrica e DM descompensada 

- 1 epigastralgia 
- 2 dificuldades em comparecer nas 

consultas 

ômega 3 

Foram incluídos na análise final 

histopatológica = 27 

Índice de Massa Corporal = 26 

Peso = 26 

Circunferência abdominal = 17 

Aspartato Aminotransferase = 26 

Alanina Aminotransferase = 26 

Fosfatase Alcalina = 26 

-Glutamiltransferase = 26 

Colesterol Total = 26 

High-density lipoprotein = 26 

Low-density lipoprotein = 27 

Triglicérides = 27 

Proteina C Reativa = 23 

Serum amyloid A (SAA) = 12 

Bulirrubina Total = 26 

Bilirrubina Direta = 26 

Glicose jejum = 26 

Insulina = 26 

HOMA = 26 

Hb glicosilada = 25 

Interleucina 6 = 19 

placebo 

Foram incluídos na análise final 

histopatológica = 23 

Índice de Massa Corporal = 23 

Peso = 23 

Circunferência abdominal = 20 

Aspartato Aminotransferase = 23 

Alanina Aminotransferase = 23 

Fosfatase Alcalina = 23 

-Glutamiltransferase = 23 

Colesterol Total = 23 

High-density lipoprotein = 23 

Low-density lipoprotein = 23 

Triglicérides = 23 

Proteina C Reativa = 20 

Serum amyloid A (SAA) = 9 

Bulirrubina Total = 23 

Bilirrubina Direta = 23 

Glicose jejum = 23 

Insulina = 23 

HOMA = 23 

Hb glicosilada = 22 

Interleucina 6 = 17 



Método 

 
 

28 

3.6 Avaliação da aderência à orientação e medicamento 

 

Foi anotada a aderência ao exercício físico e recordatório alimentar de 

três dias antes da consulta. 

Mensalmente foram trocados frascos de medicamento vazios por novo 

frasco, e dosado Ômega-3 plasmático inicial e em seis meses para avaliar a 

aderência. 

 

3.7 Metodologia estatística 

 

Análise exploratória dos dados foi realizada por meio do cálculo de 

medidas descritivas, gráficos de barras para a avaliação das qualitativas e box-

plots para avaliação das variáveis quantitativas (Morettin; Bussab, 2002). 

Para a comparação dos grupos no baseline foram utilizados os testes t 

(Morettin; Bussab, 2002), Mann-Whitney (Sprent; SMEETONL, 2007) e Fisher 

(Agresti, 2012). 

Para análise dos dados de biópsia, foram utilizados o teste de Wilcoxon 

para o estudo da alteração do escore intra grupo e o teste de Mann-Whitney 

para a alteração do escore entre grupo (Sprent; Smeeton, 2007) e, por fim, os 

percentuais de melhora e estabilidade ou piora do escore através do teste de 

Fisher. Além disso, os intervalos de confiança 95% para tais percentuais foram 

apresentados. 

Para análise dos dados dos exames utilizaram-se os mesmos testes 

acima descritos. 

A análise que avalia melhora dos pacientes relacionando biópsia e níveis 

de ácidos graxos no sangue, tanto para cada grupo separadamente como para 

a análise pos-hoc foi baseada no teste de Fisher. 



Método 

 
 

29 

Resumindo tanto teste t, Mann-Whitney e Fisher foram utilizados na 

comparação entre grupos, enquanto teste de Wilcoxon e t foram utilizados na 

análise de cada grupo separadamente. 

As decisões foram baseadas em nível de 5% de significância. 

O programa a ser utilizado para a realização da análise estatística foi o 

R versão 2.15.1. 
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4.1 Características da população estudada 

 

Na Tabela 5, demonstram-se os dados do início do estudo (T0), onde 

são descritos os fatores demográficos, níveis bioquímicos séricos, lípides 

séricos, fatores metabólicos e achados da histologia hepática. Quanto aos 

dados demográficos da população estudada, a idade média do grupo placebo 

foi de 53,9 ± 6,8 anos e no grupo Ômega-3 foi de 52,5 ± 7,2 anos sem 

diferença estatística entre os grupos (P= 0,47), o sexo predominante foi o 

feminino em ambos os grupos, sendo 78,3% no placebo e 85,2% no Ômega-3, 

não constatando diferença estatística (P= 0,72). Analisando os fatores 

metabólicos dos grupos iniciais em estudo temos que a média do IMC no grupo 

placebo foi de 30,3 kg/m2 (20,82 à 39,56 kg/m2) e no grupo Ômega-3 31,1 

kg/m2 (24,22 a 42,04 kg/m2) sem diferença entre os grupos (P= 0,93). A 

circunferência da cintura média no grupo placebo é de 103,1 cm (78 a 129 cm) 

e no grupo Ômega-3 de 104,6 cm (89,5 a 130 cm) sem diferença entre eles (P= 

0,72), a síndrome plurimetabólica está presente em 95,6% dos pacientes do 

grupo placebo e em 88,5% do grupo Ômega-3 sem diferença entre eles (P= 

1,00), não se encontrou diferença estatística entre os grupos em relação aos 

lípides séricos, histologia hepática e nível bioquímico sérico, exceto pelo AST 

que é maior no grupo placebo (P = 0,01); no entanto, em ambos os grupos os 

níveis séricos médios (Tabela 7) não ultrapassam 3 vezes o valor de 

normalidade (31 U/L) e analisando os indivíduos isoladamente temos no grupo 

placebo valores de AST de 18 U/L a 76 U/L e no grupo Ômega-3 de 15 U/L a 

82 U/L como se visualiza no Gráfico 1. 
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TABELA 5 -  Características clínicas e laboratoriais de pacientes com esteatohepatite 
não alcóolica dos grupos placebo e Ômega-3 no início do estudo 

 

Características Placebo Ômega-3 P-valor 

Fatores demográficos    

Idade (anos) 53,9 ± 6,8 52,5 ± 7,2 0,47  ̽ 

Sexo feminino (%) 78,3 85,2 0,72  ̽ ̽ 

Nível bioquímico sérico    

Alanino aminotransferase (U/L) 46,8 ± 28,2 45,4 ± 35,3 0,27  ̽ ̽ ̽ 

Aspartato aminotransferase (U/L) 37,9 ± 15,0 31,1 ± 16,7 0,01 ̽ ̽ ̽ 

ϒ-glutamiltransferase (U/L) 65,9 ± 49,5 73,6 ± 87,5 0,57  ̽ ̽ ̽ 

Fosfatase alcalina (U/L) 79,2 ± 26,6 88,1 ± 31,4 0,29  ̽ 

Bilirrubina total (mg/dL) 0,6 ± 0,2 0,7 ± 0,4 0,27  ̽ ̽ ̽ 

Bilirrubina direta (mg/dL) 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.98 

Seroamilóide A (mg/L) 9.4 ± 6,1 8.6 ± 6.3 0.54 

Proteína C reativa (mg/L) 5.7 ± 5.3 5.6 ± 6.3 0.89 

Interleucina 6 (ng/L) 4,0 ± 2,6 4,3 ± 2,0 0,72 ̽ ̽ ̽ 

Lípides séricos    

Triglicérides mg/dL 148,6 ± 44,7 165,6 ± 76,2 0,80  ̽ ̽ ̽ 

Colesterol mg/dL    

Total 199,0 ± 46,3 199,4 ± 39,2 0,97  ̽ 

Lipoproteína de alta densidade 52,1 ± 14,2 50,6 ± 16,6 0,49  ̽ ̽ ̽ 

Lipoproteína de baixa densidade 116,5 ± 39,5 117,7 ± 33,0 0,91  ̽ 

Fatores metabólicos    

Glicose sérica de jejum mg/dL 112,0 ± 29,6 103,6 ± 24,9 0,38  ̽ ̽ ̽ 

Insulina sérica de jejum µU/dL 13,3 ± 4,6 14,3 ± 7,6 0,59 ̽ 

HOMA 3,7 ± 1,6 3,6 ± 2,0 0,86 ̽ 

Hb glicada % 6,7 ± 1,0 6,4 ± 0,9 0,32  ̽ ̽ ̽ 

Peso (kg) 77,6 ± 10,1 76,9 ± 12,0 0,38  ̽ ̽ ̽ 

Índice de massa corporal (kg/ m
2
) 30,3 ± 4,4 31,1 ± 4,6 0,93  ̽ ̽ ̽ 

Circunferência da cintura (cm) 103,1 ± 10,3 104,6 ± 11,1 0,72  ̽ ̽ ̽ 

Síndrome plurimetabólica presente (%) 95,6 88,5 1,00 ̽ ̽ 

Achados da histologia hepática    

Escore total de atividade DHGNA 5,6 ± 1,4 5,0 ± 1,4 0,15  ̽ ̽ ̽ 

Esteatose 2,2 ± 0,8 2,0 ± 0,8 0,34  ̽ ̽ ̽ 

Inflamação lobular 1,7 ± 0,8 1,4 ± 0,7 0,28  ̽ ̽ ̽ 

Balonização hepatocelular 1,7 ± 0,5 1,6 ± 0,5 0,32  ̽ ̽ ̽ 

Estágio de fibrose 1,3 ± 1,0 1,1 ± 0,8 0,61  ̽ ̽ ̽ 

Para cálculo estatístico do P foram realizados teste de  ̽t,  ̽ ̽ Fisher,  ̽ ̽ ̽ Mahn-Whitney 
Legenda – Dados são expressos como média ± desvio padrão, exceto sexo e síndrome 
metabólica; DHGNA: doença hepática gordurosa não-alcoólica   
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AST 

GRÁFICO 1 –  Resultado do nível sérico de AST em U/L por indivíduo de acordo com 
grupo de estudo 

 

 

 

 

4.2 Características histológicas 

 

Quando se compara o grupo placebo com o grupo Ômega-3 (Tabela 6) 

em relação à mudança de escore ou mudança das características histológicas 

pela análise percentual, considerando dois subgrupos comparáveis dentro do 

grupo placebo e Ômega-3, o grupo de pacientes que apresentaram 

estabilização ou melhora das características histológicas (grupo M) e outro 

grupo com piora das características (grupo P), não houve diferença estatísticas 

entre os dois grupos (placebo e Ômega-3) para nenhuma variável, NAS (P = 

0,80; P = 0,98), esteatose (P 0,16; p 0,50), inflamação lobular (P 0,97; p 0,99), 

balonização hepatocelular (P = 0,58; P = 0,99) e fibrose (P = 0,38; P = 0,16), 

respectivamente. 
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Quando estas variáveis foram analisadas quanto à média de mudança 

de escore intragrupo, temos piora (valores positivos) da esteatose no grupo 

placebo (0,2) sem diferença estatística entre os grupos (placebo e Ômega-3) (P 

= 0,16), piora da inflamação lobular no grupo Ômega-3 (0,2) sem diferença 

entre os grupos (P = 0,97) e ambos os grupos pioraram média de fibrose (P = 

0,1; P = 0,1), também sem diferença estatística entre os grupos (P = 0,38). 

 

TABELA 6 -  Mudanças na histologia hepática de pacientes com esteatohepatite não-
alcoólica após 6 meses de ingesta oral de ácido graxo Ômega-3 ou 
placebo 

 

Variável Placebo Ômega 3 P-valor 

Resultados Primários    

Pacientes randomizados aleatoriamente 23 27  

    

Mudanças das características histológicas em relação ao basal 

Variável Placebo Ômega-3 P-valor 

NAS    

Média de mudança em escore -0.2 (1.2) -0.04 (1.7) 0,80 

Estável ou melhora (%) 78,3 (57,5-90,6) 55,6 (37,3-72,4) 0,98 

Esteatose    

Média de mudança em escore 0,2 (0,7) -0,1 (0,8) 0,16 

Estável ou melhora (%) 73,9 (53,1-87,6) 77,8 (58,8-89,6) 0,50 

Inflamação lobular    

Média de mudança em escore -0,2 (0,7) 0,2 (0,8) 0,97 

Estável ou melhora (%) 91,3 (71,8-98,6) 66,7 (47,7-81,4) 0,99 

Balonização hepatocelular    

Média de mudança em escore -0.2 (0.5) -0.1 (0.7) 0,58 

Estável ou melhora (%) 95.6 (77.0-100.0) 77.8 (58.8-89.6) 0,99 

Fibrose    

Média de mudança em escore 0.1 (0.9) 0.1 (0.7) 0,38 

Estável ou melhora (%) 60.9 (40.7-77.8) 77.78 (58.8-89.6) 0,16 

Legenda: dados são expressados como média (intervalo de confiança) 
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4.3 Variáveis bioquímicas e antropométricas 

 

Dentre as variáveis bioquímicas, observou-se que após 3 meses de 

tratamento, os níveis de TG (triglicérides) melhorou ou se manteve estável em 

66,6% no grupo Ômega-3 contra 30,4% no grupo placebo, com diferença 

estatística entre os grupos (P = 0,01), em 6 meses mesmo com porcentagem 

de melhora ou estabilidade maior, sendo 51,8% no grupo tratamento contra 

30,4% no grupo placebo, não se observou diferença estatística (P = 0,11) 

(Tabelas 7 e 8). A ALT apresenta maior melhora ou estabilização no grupo 

placebo (73,9%) quando comparado com 40,7% no Ômega-3; no entanto não 

mostra diferença estatística em 3 meses (P = 1,0) e em 6 meses (P = 0,98), 

onde placebo se manteve melhora ou estável em 60,9% e Ômega-3 34,6% 

(Tabelas 7 e 8). Não foram observadas alterações significantes nas 

aminotransferases séricas, perfil lipídico, metabolismo da glicose, níveis 

plasmáticos de IL6 e parâmetros antropométricos intra ou entre grupos (Tabela 

7). 
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TABELA 7-  Mudanças nos resultados antropométricos e bioquímicos de pacientes 
com esteatohepatite não-alcoólica após 3 e 6 meses de ingesta oral de 
ácidos graxos Ômega-3 ou placebo 

 

Variável 

Pacientes com melhora ou estabilidade 
após 3 meses - % (CI 95%) ̽ 

Pacientes com melhora ou estabilidade 
após 6 meses - % (CI 95%) 

Placebo Ômega-3 
P 

valor 
Placebo Ômega-3 

P  
valor 

Antropométrica       

IMC 47.8 (29.3–67.0) ̽ 57.7 (38.9–74.4) ̽ 0,34 47.8 (29.3–67.0) ̽ 57.7 (38.9–74.4) ̽ 0,34 

Peso 47.8 (29.3–67.0) ̽ 57.7 (38.9–74.4) ̽ 0,34 47.8 (29.3–67.0) ̽ 57.7 (38.9–74.4) ̽ 0,34 

CC 72.7 (51.49–87.0) ̽ 70.6 (46.5–86.8) ̽ 0,69 45.0 (25.9–65.8) ̽ 64.7 (41.1–82.7) ̽ 0,19 

Bioquímica       

Hemoglobina 
glicosilada 

65.2 (44.7–81.2) ̽ 57.7 (38.9–74.4) ̽ 0,80 77.3 (56.0–90.1) ̽ 64.0 (44.4–79.7) ̽ 0,91 

FA 69.6 (48.9–84.4) ̽ 59.3 (40.7–75.4) ̽ 0,85 47.8 (29.3–67.0) ̽ 61.5 (42.5 -77.5)  ̽ 0,25 

GGT 47.8 (29.3–67.0) ̽ 50.0 (32.1–67.9) ̽ 0,55 47.8 (29.3–67.0) ̽ 38.5 (22.5–57.5) ̽ 0,83 

CT 43.5 (25.7–63.2) ̽ 40.7 (24.6–59.3) ̽ 0,68 39.1 (22.2–59.3) ̽ 38.5 (22.5–57.5) ̽ 0,63 

HDL 60.9 (40.7–77.8) ̽ 70.4 (51.3–84.0) ̽ 0,34 60.9 (40.7–77.8) ̽ 50.0 (32.1–67.9) ̽ 0,85 

LDL 47.8 (29.3–67.0) ̽ 40.7 (24.6–59.3) ̽ 0,78 34.8 (18.8–55.2) ̽ 33.3 (18.6–52.3) ̽ 0,66 

TG 30,4 (15.55-51.11)  ̽
66.6 (47,67-

81,36) ̽ 
0,01 30,4 (15,55-51,11)  ̽ 51,8 (34,02-69,2)  ̽ 0,11 

PCR 52.6 (31.8-72.6) ̽ 62.5 (42.6–78.8) ̽ 0,37 40.0 (21.9–61.4) ̽ 52.2 (33.0–70.7) ̽ 0,31 

Seroamilóide A 41.7 (19.4-68.1) ̽ 46.1 (23.3–70.8) ̽ 0,57 22.2 (5.6–55.9) ̽ 50.0 (25.5–74.5) ̽ 0,20 

BT 69.6 (48.9-84.4) ̽ 48.1 (30.8–66.0) ̽ 0,97 73.6 (53.1–87.6) ̽ 42.3 (25.6–61.1) ̽ 0,99 

BD 69.6 (48.89–84.45) ̽ 59.3 (40.7–75.4) ̽ 0,85 82.6 (62.1–93.5) ̽ 46.1 (28.8–64.5) ̽ 1,00 

Insulina 39.1 (22.2–59.3) ̽ 57.7 (38.9–74.4) ̽ 0,16 47.8 (29.3–67.0) ̽ 38.5 (22.5–57.5) ̽ 0,83 

Glicose 63.6 (42.8–80.2) ̽ 40.7 (24.6–59.3) ̽ 0,97 52.2 (33.0–70.7) ̽ 30.8 (16.5–50.2) ̽ 0,96 

AST 78.3 (57.5–90.6) ̽ 40.7 (24.6–59.3) ̽ 1,00 60.9 (40.7–77.8) ̽ 26.9 (13.6–46.4) ̽ 1,00 

ALT 73.9 (53.1–87.6) 40.7 (24.6–59.3) 1,00 60.9 (40.7 -77.8)  ̽ 34.6 (19.4 -53.9)  ̽ 0,98 

IL-6 47.1 (26.2–69.0) ̽ 57.9 (36.3–76.8) 0,38 41.2 (21.7 -64.0)  ̽ 52.6 (31.8 -72.6)  ̽ 0,36 

Média de 3 e 6 meses em relação ao basal 

Legenda: IMC Índice de massa corporal; CC Circunferência de cintura; AST aspartato aminotransferase; 

ALT alanino aminotransferase; FA Fosfatase alcalina; GGT Gama-glutamil transferase; CT Colesterol total; 
HDL lipoproteína de alta densidade; LDL: Lipoproteína de alta densidade; TG triglicérides; PCR proteína C 
reativa; BT bilirrubina total, BD bilirrubina direta, HOMA – IR Homeostasis model assessment – Insulin 
resistence; IL6 interleucina 6 
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TABELA 8 -  Tabela exames-comparação da melhora ou estabilidade e piora em 
percentual dos pacientes dos parâmetros triglicérides (TG) e alanina 
aminotransferase (ALT) em 3 e 6 meses em relação ao tempo 0 

 

 Placebo Ômega-3 

Evolução Percentual n IC 95% Percentual n IC 95% 

Triglicérides em 3 meses   

Piorou 69,5 23 48,9 84,4 33,3 27 18,6 52,3 

Melhorou ou estável 30,4  15,5 51,1 66,6  47.6 81,3 

Triglicérides em 6 meses 

Piorou 69,5 23 48,9 84,4 48,1 27 30,8 65,9 

Melhorou ou estável 30,4  15,5 51,1 51,8  34,0 69,2 

ALT em 3 meses 

Piorou 26,1 23 12,4 46,8 59,2 27 40,7 75,4 

Melhorou ou estável 73,9  53,1 87,6 40,7  24,5 59,3 

ALT em 6 meses 

Piorou 39,1 23 22,2 59,2 65,4 26 46,1 80,6 

Melhorou ou estável 60,9  40,7 77,8 34,6  19,4 53,9 

 

 

 

 

 

̽P valor analisado pelo teste de Fisher 

 

Variável * P-valor 

TG_3 meses 0,01 

TG_6 meses 0,11 

ALT_3 meses 1,00 

ALT_6 meses 0,98 
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* p  0,003 
 p 0,088 

Analisando o Gráfico 2, a média do TG no grupo Ômega-3 era 

inicialmente de 165,5 mg/dL, reduzindo para 141,5 mg/dL redução de 24,0 

mg/dL em 3 meses (P = 0,01) e para 154,3 mg/dL redução de 11,2 mg/dL em 6 

meses (P = 0,22) comparando com placebo apresentou diferença significante 

em 3 meses (P = 0,003) e tendência à significância em 6 meses (P = 0,088). 

 

 

Gráfico 2-  Mudança no triglicérides sérico dos pacientes com esteatohepatite não-
alcoólica no basal, 3 e 6 meses após a ingestão oral de AGPI Ômega-3 
ou placebo 

 

 

* Ômega-3 vs placebo em 3 meses;  Ômega-3 vs placebo em 6 meses 

 
 

* p  0,003 

 p 0,088 
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4.4 Ácidos graxos plasmáticos 

 

O Ômega-3 plasmático, foi utilizado no presente estudo como prova de 

tratamento, sendo que foi dosado em 27 pacientes do grupo tratamento e em 

22 pacientes do grupo placebo. Avaliando intragrupo temos que no período de 

6 meses de acompanhamento, o grupo tratamento, apresentou aumento 

significativo do ALA (P = 0,014), EPA (P = 0,016), do Ômega-3 total (P = 0,021), 

da relação Ômega-3/Ômega-6 (P = 0,018) e redução do ARA (P = 0,028), 

enquanto que no grupo placebo encontrou-se aumento do Ômega-3 nas 

formas de EPA (P = 0,030), DHA (P = 0,036), do Ômega-3 total (P = 0,006), 

relação Ômega-3/Ômega-6 (P = 0,007), o que comprova que o grupo placebo 

de alguma forma ingeriu também Ômega-3 através da alimentação ou 

comprando por conta própria o medicamento à base de óleo de peixe. 

Avaliando o Ômega-3 plasmático entre grupos tratamento e placebo 

temos diferença entre os grupos em relação ao ARA (P = 0,03) que reduziu no 

grupo “tratado com Ômega-3”. 
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* p 0,016 

# p 0,03 

§ p 0,253 

* p 0,014 

# p 0,060 

§ p 0,126 

* p 0,064 

# p 0,036 

§ p 0,633 

* p 0,028 

# p 0,718 

§ p 0,030 

* p 0,018 

# p 0,007 

§ p 0,596 

* p 0,021 

# p 0,006 

§ p 0,777 

A B 

C D 

E F 

 

  

  

  
Legenda: * baseline x 6 meses grupo tratamento ômega 3 intragrupo; # baseline x 6 meses grupo placebo 
intragrupo; § baseline x 6 meses grupo omega3 / placebo entregrupo 
 

Figura 2 -  Concentração plasmática de (A) ácido alfa-linolênico, (B) ácido 
eicosapentaenóico, (C) ácido docosahexaenóico, (D) ácido araquidônico, (E) 
ácidos graxos Ômega-3 total, (F) relação Ômega-3 / Ômega-6 de pacientes 
com esteatohepatite não-alcoólica no tempo 0 e após seis meses de 
tratamento com ácido graxo Õmega-3 (n-3) ou placebo 

A B 

* p 0,014 

# p 0,060 

§ p 0,126 

* p 0,016 

# p 0,03 

§ p 0,253 

C D 

* p 0,064 

# p 0,036 

§ p 0,633 

* p 0,028 

# p 0,718 

§ p 0,030 

E F 

* p 0,018 

# p 0,007 

§ p 0,596 

* p 0,021 

# p 0,006 

§ p 0,777 
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4.5 Análise post hoc 

 

Observou-se com a dosagem do Ômega-3 plasmático que os pacientes 

do grupo placebo também ingeriram o ácido graxo poliinsaturado Ômega-3; 

Devido ao consumo de Ômega-3 pelo grupo placebo, optou-se por 

desconsiderar o duplo cego e fazer nova análise estatística baseada no 

aumento de Ômega-3 plasmático e comparar com melhora histológica das 

variáveis NAS e encontramos que, em um total de 49 pacientes avaliados, o 

aumento do DHA plasmático estava positivamente relacionado com a melhora 

ou estabilização da inflamação lobular em seis meses de estudo (P = 0,014).,  

Não se encontrou correlação de melhora das outras variáveis 

histológicas com qualquer dos outros tipos de Ômega-3. 
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Legenda: Δ diferença pós – pré da concentração plasmática de (ALA) ácido alfa-linolênico (EPA) ácido 
eicosapentaenoico, (DHA) ácido docosahexaenoico, e (ARA) ácido araquidônico nos pacientes com 
esteatohepatite não alcóolica correlacionando com (M ou E) melhora ou estabilização do grau de 
inflamação ou (P) piora da inflamação em relação à (%) da população analisada; p = baseline x 6 meses 

 

FIGURA 3 -  Alteração dos níveis plasmáticos de AGPI entre os períodos pré e pós 
tratamento de pacientes  

 

 P 1,00 

Δ ALA > 0 Δ ALA ≤ 0 

 P 0,732 

Δ EPA > 0 Δ EPA ≤ 0 

 P 0,014  P 0,506 

Δ DHA ≤ 0 Δ DHA > 0 Δ ARA ≤ 0 Δ ARA > 0 
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Os resultados do presente estudo indicam que o período de seis meses 

de suplementação com AGPI n-3 a partir de composto de óleo de linhaça e 

peixe foi suficiente para aumentar as concentrações de ALA e EPA nos 

pacientes EHNA. No entanto, o aumento dos níveis plasmáticos de EPA e DHA 

também foi observado em pacientes tratados com placebo. Considerou-se que 

este dado é altamente sugestivo da ingestão do Ômega-3 fora do protocolo por 

pacientes tratados com placebo. Este evento pode ter prejudicado o estudo em 

determinar possíveis benefícios na histologia hepática no grupo tratado com 

AGPI n-3 e destacar a complexidade da suplementação alimentar mesmo em 

ensaios clínicos de intervenção. Reanalisando os dados, observou-se 

correlação significativa entre a melhora da NAS em ambos os grupos, quando 

correlacionado com o aumento dos níveis plasmáticos de ALA nos doentes 

tratados com ômega-3 e com aumento dos níveis plasmáticos de EPA e DHA 

no grupo tratado com placebo; também uma análise post-hoc mostrou uma 

correlação significativa entre o aumento dos níveis plasmáticos de DHA e 

melhora da inflamação lobular na amostra total do paciente. Estes resultados 

indiretos apoiam os potenciais benefícios histopatológicos descritos em 

ensaios clínicos anteriores usando EPA purificado ou EPA associado à DHA 

para tratar pacientes EHNA e do método de ultrassonografia para avaliar os 

seus efeitos no fígado (Capanni et al., 2006; Tanaka et al., 2008). 

 

5.1 Desenho do estudo 

 

No presente estudo, AGPI n-3 derivado de ambos os óleos, linhaça e 

peixe, foi utilizado para suplementar pacientes com EHNA. Esta combinação, 

ao invés do suplemento utilizado frequentemente, derivado do óleo de peixe, 

foi considerada devido à elevada disponibilidade de ALA, um renovável, 

sustentável e abundante AGPI n-3 encontrado na semente de linhaça e outras 

fontes vegetais, o que potencialmente poderia reduzir custo do tratamento; 
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também, devido ao menor grau de insaturação, o ALA é menos vulnerável à 

oxidação, quando comparado ao EPA e DHA, e pode ser convertido em EPA e 

em menor quantidade em DHA, 12 semanas após ingestão (Harper et al., 2006; 

Barceló-Coblijn et al., 2008). ALA demonstrou vantagens na redução do risco 

de diabetes e doença cardíaca coronária, diminuição do colesterol LDL, 

melhorando a sensibilidade à insulina em adultos com hiperlipidemia, 

melhorando o controle glicêmico de pacientes diabéticos tipo 2 e redução de 

comorbidades relacionadas à obesidade, que são importantes comorbidades 

relacionadas à fisiopatologia da EHNA (Pan et al., 2007; Bloedon et al., 2008; 

Wu et al., 2010; Fukumitsu et al., 2013). 

O perfil de cromatografia de ácidos graxos no plasma foi analisado para 

comprovar a adesão ao tratamento. Estes dados confirmam a ingestão eficaz 

destes ácidos graxos por pacientes do grupo tratado com a demonstração dos 

níveis séricos mais elevados de EPA, principalmente de ALA, demonstrando 

redução no ácido araquidônico plasmático nos pacientes do grupo Ômega-3. A 

falta de aumento significativo dos níveis de DHA pode ser uma consequência 

da baixa quantidade fornecida deste AGPI no suplemento estudado, além da 

baixa conversão do ALA. 

Estes resultados podem ser relevantes, levando-se em consideração 

que os pacientes com EHNA apresentam menores valores de AGPI e 

quantidades mais elevadas de AGPI n-6, bem como o aumento da razão AGPI 

n-6 / n-3 no fígado, em comparação com indivíduos saudáveis, o que sugere 

possível papel de desequilíbrio desses ácidos graxos na fisiopatologia da 

EHNA (Araya et al., 2004).  

A avaliação de agentes terapêuticos para EHNA é um processo 

complexo, porque não há biomarcadores validados para resposta ao 

tratamento e se deve contar com a avaliação histológica de uma amostra de 

biópsia do fígado para esta finalidade. A redução do escore de atividade NAS 

que quantifica: a gravidade da esteatose, balonização hepatocelular e 

inflamação devem ser avaliadas, pois demonstra que ocorreu melhora da 

doença. No entanto, a gravidade destes componentes (especialmente a 
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esteatose hepática) pode também diminuir com a progressão da fibrose 

(Sanyal et al., 2010). Por este motivo avaliou-se, não só o escore (NAS), mas 

também todas as variáveis separadamente como esteatose (0 a 3), inflamação 

lobular (0 a 3), fibrose (0 a 4) e balonização (0 a 2) e adicionada 

acompanhamento clínico como presença de síndrome plurimetabólica, peso, 

IMC, circunferência cintura, e laboratorial como exames bioquímicos de função 

hepática (AST, ALT, FA, GGT, BT, BD), lípides séricos (CT, HDL, LDL, TG), 

marcadores inflamatórios (PCR, SAA, IL6) e metabolismo da glicose (glicemia 

de jejum, insulina, HOMA, Hb glicosilada). 

 

5.2 Resultados histológicos 

 

Na avaliação histológica, não observamos após 6 meses, de uso de 

ômega 3,  nenhuma melhora histológica intragrupo ômega 3 nas gradações de 

NAS (P = 0,528), esteatose (P = 0,249), inflamação lobular (P = 0,878), 

balonização (P = 0,229), fibrose (P = 0,889) ou comparando Ômega-3 e 

placebo NAS (p = 0,805), esteatose (P = 0,163), inflamação lobular (P = 0,974), 

balonização (p 0,583), fibrose (P = 0,585), estes resultados não coincidem com 

os de Tanaka et al. (2008), onde os autores, avaliando a histologia de 7 

pacientes de um total de 23 pacientes em estudo clínico não controlado que 

aceitaram submeter-se à biópsia hepática após uso de 2,7g de EPA purificado 

por 12 meses, apresentaram melhora da esteatose e fibrose, balonização do 

hepatócito e inflamação lobular (Tanaka, 2008). Contudo, o estudo de Tanaka 

et al. (2008) utilizou apenas EPA em quantidade e tempo superior ao do 

presente estudo, além de ter sido não randomizado e apresentar um número 

muito pequeno de pacientes que foram re-biopsiados não aleatoriamente.  

A metanálise Parker, encontrou benefício na redução da gordura 

hepática com uso do AGPI Ômega-3 inclusive na sub análise apenas com 

ensaios clínicos randomizados (P<0,001). No entanto, a maioria dos estudos 

utilizou a ultrassonografia que é examinador dependente para avaliação da 

gordura hepática (Parker, 2012). O presente estudo avaliou a gordura hepática 
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por biópsia pré e após 6 meses do uso Ômega-3 não encontrando melhora 

intragrupo (P = 0,249) ou quando comparado o grupo Ômega-3 com placebo 

(P = 0,163). 

A evolução EHNA pode ser lenta e indolente em alguns casos ou mais 

agressiva em outros; é possível que 6 meses de suplementação de AGPI n-3, 

seja um período curto para se observar benefícios histopatológicos. Spadaro et 

al. (2008), após suplementar com AGPI n-3, pacientes com EHNA por período 

idêntico, também observaram a regressão total da esteatose hepática em 

33,4% dos pacientes e redução global da esteatose hepática em 50%, 

enquanto que nenhum paciente obteve regressão total no grupo controle, 

avaliado por ultrassonografia abdominal. Estes mesmos autores utilizaram o 

dobro da dose de AGPI n-3 do que o utilizado no presente estudo. 

É importante ressaltar que se observou nos pacientes desta série do 

grupo controle (grupo placebo) aumento dos níveis plasmáticos de ácidos 

graxos Ômega-3, principalmente EPA e DHA, sugestivos de ingestão do 

Ômega-3 fora do protocolo. Para melhor avaliação dos doentes estudados, 

foram realizadas análises posteriores, correlacionando a dosagem plasmática 

de ALA, EPA, DHA e ARA com os achados histológicos, considerando o 

tratamento recebido ou não (post-hoc). Encontrou-se correlação entre a 

melhoria do escore NAS e aumento dos níveis plasmáticos de ALA no grupo 

Ômega-3 (pacientes tratados), e com aumento de EPA e DHA no grupo 

placebo. Curiosamente, estes AGPI foram aqueles que tinham aumentado de 

forma significativa, em cada grupo, exceto para o EPA que também aumentou 

no grupo Ômega-3 e mostraram apenas tendência para melhorar a pontuação 

do NAS neste grupo. Além disso, foi encontrada correlação significativa entre o 

aumento dos níveis plasmáticos de DHA e melhora da inflamação lobular, 

independentemente do tratamento recebido (post-hoc). 

Em conjunto, os achados histológicos sugerem que a histologia hepática 

de pacientes EHNA pode melhorar ou estabilizar naqueles que aumentaram o 

Ômega-3 plasmático, principalmente na forma de melhora da inflamação 

lobular pelo AGPI DHA. No entanto, mais estudos são necessários, já que o 
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modelo deste estudo não foi capaz de confirmar diretamente essa 

possibilidade dado que o grupo placebo também ter ingerido Ômega-3, e 

reforçando a importância de analisar o perfil de AGPI Ômega-3 em pacientes 

em tratamento com este, como um marcador de adesão do paciente ao 

tratamento e em posteriores estudos levar em consideração a ingesta 

alimentar de Ômega-3, excluindo o mesmo da dieta na suplementação, já que 

o salmão grelhado contém 1458,20 mg/100 g (Racine et al., 2007) e o ALA 

pode ser encontrado na farinha de linhaça, que contém em 60 g que 10 g de 

ALA (Faintuch, 2011). 

 

5.3 Resultados dos desfechos secundários 

 

O perfil de vários marcadores bioquímicos de função hepática e 

metabolismo da glicose já foi relatado anteriormente por outros estudos após 

suplementação de AGPI n-3 em ENA, sendo que no presente estudo não 

mostrou diferença estatística significativa entre os grupos. Em estudo piloto em 

seres humanos, os pacientes com ENA receberam suplementação de AGPI n-

3 EPA e DHA e demonstraram, ao final do estudo, redução significativa do AST, 

ALT, GGT, triglicérides e glicose de jejum, quando comparado com o controle. 

Além disso, os pacientes suplementados mostraram aumento dos níveis 

plasmáticos de AGPI, índices menores de AGPI n-6: n-3 e melhoria na 

ecotextura do fígado pela ultrassonografia não ocorreram, no entanto, 

mudanças significativas nas mesmas variáveis no controle (Capanni, 2006). 

Outro ensaio clínico randomizado em pacientes EHNA também encontrou 

redução na ALT, nos níveis de triglicérides e nos níveis séricos do fator de 

necrose tumoral-alfa (TNF-α), bem como no HOMA-IR após suplementação 

AGPI n-3 (2 g/dia) (Spadaro et al., 2008). 

No que se refere as aminotranferases, analisando-se resultados da 

metanálise de Parker et al. (2012), observa-se que o uso de Ômega-3, quando 

realizada a primeira análise, traz benefício AST (p 0,02) e tendência a 

benefício em relação ao ALT (p 0,063). No entanto, quando realizada sub 
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análises apenas com ensaios clínicos randomizados, o benefício deixa de ser 

demonstrado AST (P = 0,28) e ALT (P = 0,74) (Parker et al., 2012). Na presente 

série, que se trata de um ensaio clínico randomizado, semelhante à sub 

análise da metanálise de Parker, não se observou benefício na AST (P = 1,00) 

ou ALT (P = 0,98) entre os grupos Ômega-3 e placebo após 6 meses, o que 

pode ter ocorrido devido aumento do Ômega-3 no grupo placebo. Esta pode 

ser a maior dificuldade dos estudos em demonstrar o real benefício desta 

suplementação. 

Outros mecanismos emergentes na patogênese da EHNA incluem o 

papel do tecido adiposo na secreção de citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF-

α (Masterton et al., 2010). No presente estudo, não foram observadas 

alterações nos níveis plasmáticos de IL-6, avaliadas como um marcador 

inflamatório sistêmico. Igualmente, outro estudo com pacientes diagnosticados 

com síndrome metabólica e suplementados com altas e baixas doses de óleo 

de linhaça ou de peixe por 8 semanas, não modificou os níveis de IL-6, 

independentemente da dose ou tipo de AGPI n-3 fornecido (Dewell et al., 2011). 

Resultado positivo neste estudo, o que é consistente com a literatura, foi 

a redução nos níveis séricos de triglicérides após 3 meses de tratamento com 

AGPI n-3 (Capanni et al., 2006; Spadaro et al., 2008). Outro estudo em 2011, 

utilizando uma dose maior de Ômega-3, derivado do óleo de peixe 3,5 g ou 

óleo de linhaça 3,5 g utilizados isoladamente por 6 semanas, demonstraram 

redução significativa dos triglicérides séricos em relação ao valor inicial para 

ambas fontes de suplementações (Vargas et al., 2011). De acordo com a 

Associação Americana para Estudos do Fígado (AASLD), uma opção de 

tratamento dos triglicérides elevado em pacientes com EHNA são os AGPI 

Ômega-3 derivado de peixe (Chalasani et al., 2012). Quando comparado com 

a população geral, pacientes com esteatose hepática e, principalmente, EHNA 

apresentam risco aumentado de aterosclerose e doença cardiovascular (DCV) 

como principais causas de morte (Janczyk et al., 2013). Este benefício pode 

ser relevante para o desfecho clínico de pacientes EHNA, uma vez que a 

maioria dos pacientes tem associada síndrome metabólica. 
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5.4 Limitações do estudo 

 

Este estudo possui algumas limitações: 

- A principal é de que o grupo placebo ingeriu AGPI n-3 fora do protocolo, 

talvez dificultem este tipo de estudo a quantidade e disponibilidade deste ácido 

nos alimentos de fácil acesso. 

- A ausência de padronização dos protocolos utilizando AGPI n-3 em 

EHNA, dificulta estabelecer o impacto real destes ácidos graxos no tratamento 

desta doença. Por exemplo, Parker em 2012, realizou meta-análise avaliando 

o uso AGPI Ômega-3 e EH nos 9 estudos clínicos onde foram avaliados 355 

pacientes diagnosticados com EH. O tipo de Ômega-3 utilizado e sua origem 

nem sempre foi especificado (peixe, foca, alga, linhaça, castanhas) seis 

estudos quantificam com grande variação (0,83 g para 13,7 g) e duração 

(variando de 8 semanas à 12 meses) (Parker et al., 2012). Optou-se por utilizar 

uma mistura de duas fontes de AGPI n-3, linhaça e peixe, com quantidade e 

tempo específico de suplementação, o que pode não representar a ideal. No 

entanto, como demonstrado, a literatura também é bastante conflitante nestes 

aspectos. 
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 Os AGPI Ômega-3, composto da mistura de óleo de linhaça e 

peixe, não melhorou sua histologia após 6 meses quando 

comparados ao placebo; 

 

 

 Houve correlação significativa entre o aumento dos níveis 

plasmáticos de DHA e melhora da inflamação lobular, 

independentemente do tratamento recebido; 

 
 

 Os AGPI Ômega-3, composto da mistura de óleo de linhaça e 

peixe, não melhorou a função hepática, os marcadores do 

metabolismo de glicose ou os níveis séricos de IL-6 após 6 

meses; 

 

 

 A suplementação com AGPI Ômega-3, composto da mistura de 

óleo de linhaça e peixe, mostrou impacto significativo no perfil 

lipídico de pacientes com EHNA, aumentando os níveis 

plasmáticos de AGPI Ômega-3 e reduzindo o AA, que possui 

ação pró-inflamatória; 

 
 

 A suplementação com AGPI Ômega-3, composto da mistura de 

óleo de linhaça e peixe, reduziu os níveis séricos de triglicérides 

em três meses no grupo tratado. 
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ANEXO A – Aprovação CAP Pesq 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU SEU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

PACIENTE 
NOME: 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 

SEXO :    .M □   F  □ DATA DE NASCIMENTO: 

Endereço residencial  Nº 

APTO: BAIRRO: CEP: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE: DDD (       ) 

RESPONSÀVEL LEGAL 
 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc) 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Ácido graxo Omega 3 no Tratamento da 
esteatohepatite não alcoólica (EHNA). 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Dra Monize Aydar Nogueira 

CARGO/FUNÇÃO: médica           INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: Nº 102163. 

UNIDADE DO HCFMUSP: ICHC Departamento de Gastroenterologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO  RISCO MÉDIO X 

 RISCO BAIXO   RISCO MAIOR  

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 6 meses 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 
estudo, que visa avaliar o medicamento Ômega 3 (ácido graxo ômega 3); esta droga, apesar 
de ser segura e já ser utilizada no mercado para várias doenças como triglicérides alto, ainda 
está sob investigação para doença gordurosa do fígado não alcoólica. Este estudo se destina a 
avaliar o efeito protetor desta droga para o seu fígado, com o objetivo de reduzir o depósito de 
gordura e a inflamação presente na biópsia prévia. 
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2 –  Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 
identificação dos que forem experimentais e não rotineiros; 

A pesquisa consistirá em um estudo completo do seu fígado abrangendo perguntas 
gerais, breve exame físico e coleta de sangue para exames laboratoriais. Para você ter sido 
selecionado a participar do estudo, você já deverá ter realizado uma biópsia hepática prévia por 
indicação clínica até dois anos do início do estudo. Necessitará de uma nova biópsia hepática 
após seis meses de tratamento, nos quais utilizará 3 cápsulas ao dia (medicamento ou 
placebo), sendo que a cada 3 meses serão realizados exames de sangue. As consultas 
médicas serão realizadas mensalmente. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: 

Punção de veia periférica do antebraço para coleta de sangue realizada com agulha de 
fino calibre. A retirada de um pedacinho do fígado (biópsia hepática) será realizada guiada por 
ultrassonografia, sob anestesia local e sedação, não se esperando nenhuma consequência 
indesejável. Você pode apresentar algum desconforto ou dor no abdome durante a realização 
da biópsia hepática. Existe um risco médio de complicações maiores após realização de 
biópsia hepática como sangramentos e risco de vida. 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3; 

A entrevista e o exame físico deverão ter uma duração média de 15-20 minutos, os 
desconfortos da colheita de sangue serão os mesmos de qualquer outro exame laboratorial, 
incluindo desconforto no local da punção, flebite, hematoma, na retirada do pedacinho do 
fígado; você pode apresentar algum desconforto ou dor no abdome durante a realização e após; 
em porcentagem bastante inferior temos pressão baixa por reflexo vaso-vagal. Existe um risco 
médio de complicações maiores após realização de biópsia hepática como sangramento, 
peritonite biliar (inflamação na barriga devido a lesão da vesícula biliar) e perfuração de 
vísceras, as duas últimas tem probabilidade muito reduzida devido a biópsia ser realizada por 
Ultrassom. 

5 – Benefícios para o participante 

A existência de problemas no fígado será identificada, e esta informação poderá trazer 
benefícios sob a forma de orientação ambulatorial mais eficaz e melhora da esteatose e 
inflamação. Não há garantia dos benefícios que possam resultar da sua participação neste 
estudo, mas o conhecimento adquirido neste estudo poderá beneficiar outras pessoas. Existe 
possibilidade de que haja redução da quantidade de gordura no seu fígado utilizando esta 
droga como demonstrado previamente em estudo clínico piloto, enquanto o placebo não 
modifica a historia da doença. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 
paciente pode optar; 

Os exames de sangue e de imagem, mais poderão não revelar as alterações do fígado, 
que só aparecem pela biópsia. 

7 –  Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

A principal investigadora é o Dra. Monize Aydar Nogueira e os orientadores são Dra. 
Cláudia Pinto Marques Souza de Oliveira e Dr. Dan L. Waitzberg que podem ser encontrados 
no endereço Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, localizado na Av. Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar 255 - 9  andar-sala 9159- Cerqueira César- São Paulo-SP- CEP: 
05403-900 Telefone(s) 30696447. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires 
de Campos, 225 – 5º andar – tel.: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 
26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 



Anexos 

 
 

57 

8 –  É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
Instituição; 

9 –  Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 
conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum 
paciente; 

10 –  Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 
quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores; 

11 –  Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa; 

12 –  Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 
estabelecidas; 

13 -  Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa; 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo”Ácido graxo Omega 3 no Tratamento da 
esteatohepatite não alcoólica(EHNA)” 

Eu discuti com a Dra. Monize Aydar Nogueira. sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizadas e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste serviço. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante legal    Data         /       /        

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha     Data         /       /        

 
Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo     Data         /       /        
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ANEXO C – Datas de relevância para o estudo 
 

DATAS IMPORTANTES 

V-1) levantamento ambulatorial de pacientes e biópsias 
hepáticas 

  

V 0) seleção ambulatorial dos pacientes segundo 
critérios de inclusão e exclusão 

  

V 1) inclusão do paciente (conforme randomização) na 
pesquisa 0 dias (avaliação clínica, exames laboratoriais 
e início do medicamento) 

  

V 2) 30 dias (avaliação clínica e troca de frasco de 
medicação) 

  

V 3) 60 dias (avaliação clínica e troca de frasco de 
medicação) 

  

V 4) 90 dias (avaliação clínica, exames laboratoriais e 
troca de frasco de medicação) 

  

V 5) 120 dias (avaliação clínica e troca de frasco de 
medicação) 

  

V 6) 150 dias (avaliação clínica e troca de frasco de 
medicação) 

  

V 7) 180 dias (avaliação clínica, exames laboratoriais e 
biópsia hepática) 
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ANEXO D – Questionário Médico 

 

FICHA CADASTRAL DO PROTOCOLO DE PESQUISA EHNA E OMEGA-3 

 

 

Nome:__________________________________________ RG-HC:____________ 

Data Nasc:____________________       Sexo: (    )masc.  (    )fem. 

Endereço:__________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ 

Data:________________________ 

 

Motivo do encaminhamento: 

(      ) Esteatose hepática por método de imagem (USG, TC, RNM) 

(      ) Alteração de enzimas hepáticas (TGO, TGP, FA, GGT) 

(      ) achado esteatose em biópsia hepática durante cirurgia abdominal 

(      ) outros: _______________________________________________________ 

 

Fatores de risco associados: 

(      ) Obesidade  (Obesidade: IMC > 30Kg/m²) (IMC = peso / altura² ) 

(      ) DM tipo 2 diagnosticado em ________________ ou resistência à insulina HOMA – IR ≥ 3   

(      ) Hipercolesterolemia  (CT > 200 mg/dL) 

(      ) Hipertrigliceridemia  (TG > 150 mg/dL) 

(      ) Síndrome plurimetabólica (3 dos 5 diagnostica AHA/NHLBI Scientific Statement, 

Circulation, 2005) 

(     ) (glicemia de jejum > ou = 100 mg/dl ou uso de droga) 

(     ) (PS >ou= 130 mmHg ou PD >ou= 85 mmHg ou uso de droga) 

(     ) (circunferência da cintura masc >ou= 102 cm / fem >ou= 88cm) 

(     ) (redução do HDL-C masc < 40 mg/dl e fem < 50 mg/dl ou em uso de droga) 

(     ) (elevado triglicérides >ou=150 mg/dl ou uso de droga)                                                            

(      ) Antecedentes de nutrição parenteral, emagrecimento acentuado, desnutrição, bypass 

intestinal, síndrome do intestino curto 

 

Medicações em uso(serão excluídos pacientes em uso de corticosteróides, amiodarona ou 

outra droga hepatotóxica) 

__________________________________________________________________ 

 

História familiar de diabetes tipo 2: 

(      ) pai     (      ) mãe     (      ) irmãos     (      ) avós     (      ) tios 
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Anamnese / exame físico: 

(      ) dor em HCD      

(      ) síndrome dispéptica      

(      ) astenia 

(      ) sinais de insuf. hepática (spiders, ginecomastia, eritema palmar, icterícia) 

(      ) sinais de hipertensão portal (esplenomegalia, circulação colateral abdominal) 

(      ) familiares de primeiro e segundo grau com hepatopatia 

 

 

 

Patologias hepáticas de exclusão 

 
Hepatite viral: 

HbsAg _____   Anti-HBc total _____   Anti-HBs _____  Anti-HCV total _____ 

Hepatite auto-imune: 

Auto-anticorpos hepáticos _____ 

Doença de Wilson: 

Ceruloplasmina _____     Cobre sérico _____    

 Deficiência de 1 anti-tripsina: 

1 anti-tripsina _____ 

Hemocromatose: 

Ferro _____     Sat. Transferrina _____     Ferritina _____   

Doença celíaca: 

Ac anti-endomísio _____   Dosagem de IgA _____ 

 

Fórmula para a quantificação de ingestão alcoólica 

 

Teor Alcoólico 

Bebida Grau Dose 

Cerveja 4º à 8º Copo – 250 mL 

Lata – 350 mL 

Garrafa – 660 mL 

Cachaça 41º à 50º Dose – 50 mL 

Litro – 1.000 mL 

Campari / Martini 22º Cálice – 100 mL 

Garrafa - 660 mL 

Vinho 12º Taça – 150 mL 

Garrafa 750 mL 

Destilados (Whisky/ Vodka) 45º Dose – 50 mL 

Litro – 1.000 mL 
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Fórmula para Cálculo de Ingestão de Álcool 

G/dia = (volume (mL) x K constante x grau da bebida) / 100 

K = 0,8 

 

Fórmula para Cálculo O HOMA-IR 

HOMA-IR = insulina de jejum (µU/mL) x (glicemia de jejum (mmol/L)) / 22,5. 

A glicemia obtida em mg/dL foi transformada em mmol/L, multiplicando-se o valor obtido em mg/dL 
por 0,05551. 

 

1ª consulta (V1) 

P:                  CC:                 PA:                Atividade Física: 

 

Efeitos Colaterais: 

 

2ª consulta (V2) 

P:                  CC:                 PA:                Atividade Física:               

                

Efeitos Colaterais: 

 

3ª consulta (V3) 

P:                  CC:                 PA:                Atividade Física:               

                

Efeitos Colaterais: 

 

4ª consulta (V4) 

P:                  CC:                 PA:                Atividade Física:               

                

Efeitos Colaterais: 

 

5ª consulta (V5) 

P:                  CC:                 PA:                Atividade Física:               

                

Efeitos Colaterais: 

 

6ª consulta (V6) 

P:                  CC:                 PA:                Atividade Física:               

                

Efeitos Colaterais: 
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