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• Estudo fase 2

• Randomizado, duplo-cego, controlado por placebo

• Conduzido em 143 locais em 16 países

• O patrocinador (Novo Nordisk) projetou o teste e realizou 
monitoramento do local, coleta e análise de dados.



Paciente elegíveis:

• 18 a 75 anos

• Com ou sem diabetes

• IMC > 25 

• Evidência histológica de NASH

• Escore de atividade ≥ 4

• Fibrose estágio F2 ou F3 
(alterados para F1, F2 ou F3 
durante o estudo)

Exclusão:
• HbA1c ≥ 9,5% (alterado para > 10% 

durante o estudo)
• Presença de outras causas para 

doença hepática crônica 
• Consumo excessivo de álcool (> 

20g para mulheres e >30g para 
homens)

• Uso de drogas confundidoras
(vitamina E ou pioglitazona, se o 
paciente não tivesse em uma dose 
estável) 



• Os pacientes receberam aconselhamento sobre nutrição e física atividade, de acordo 
com a prática local.

• Os resultados da biópsia de triagem foram usados como base para 
variáveis histológicas, e uma nova biópsia foi realizada na semana 72



Desfecho Primário

• Resolução* de NASH sem 
agravamento da fibrose hepática 
(com piora definida como um 
aumento de um ou mais estágios 
na classificação de fibrose de 
Kleiner) após 72 semanas

*definido pela NASH Clinical Research 
Network como não mais do que um 
leve resíduo inflamatório célular 
[pontuação de 0 ou 1] e nenhum 
balonamento de hepatócitos 
[pontuação 0]

Desfecho Secundário

• Uma melhora de pelo menos um 
estágio de fibrose e sem 
agravamento* de NASH após 72 
semanas.

* definido como um aumento ≥1 ponto 
no grau de inflamação lobular ou 
balonamento de hepatócitos de acordo 
com o Critérios da NASH Clinical 
Research Network



Desfecho secundário histológico

• Mudança do estágio de fibrose

• Pontuação no escore de 
atividade da NASH

• Subescores dos componentes da 
NASH (esteatose, balonamento 
de hepatócitos e lobular 
inflamação)

Outros

• Enzimas hepáticas

• Rigidez hepática e esteatose 
avaliada por FibroScan

• Peso corporal 

• Metabolismo da glicose

• Pressão arterial 

• Nível de lipídios 











• Os resultados das análises que incluíam todos os pacientes 
submetidos à randomização (F1, F2 ou F3) foram consistentes com 
os da análise principal (que incluiu pacientes com fase F2 ou F3 
apenas) para ambos os desfechos;

• Os resultados para ambos os desfechos entre pacientes com ou sem 
diabetes tipo 2 foram semelhantes.
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• Semaglutída não mostrou diferença significativa em relação à melhora de 
pelo menos um estágio de fibrose sem agravamento da NASH, que ocorreu 
em 43% dos pacientes do grupo semaglutida 0,4 mg em comparação a 33% 
no grupo placebo.

• Resultado inesperado, visto que estudos 
sugeriram que a resolução de NASH e 
melhorias nas pontuações de atividade 
de doença são associados a regressão da 
fibrose;

• Prováveis motivos:
• o teste atual não teve duração suficiente 

para que as melhorias no estágio de fibrose 
se tornem aparente, especialmente porque 
a maioria dos pacientes tinha fibrose 
avançada;

• a pontuação da fibrose hepática e o grau de 
rigidez do fígado são variáveis contínuas e, 
portanto, eles podem mostrar mudanças 
que não são compatíveis com a avaliação 
histológica por meio da biópsia hepática.

• A porcentagem de pacientes no grupo 
placebo que teve uma melhora no estágio de 
fibrose foi semelhante à encontrada no 
PIVENS (pioglitazona versus vitamina E versus 
Placebo para o tratamento de pacientes não 
diabéticos com esteatohepatite não 
alcoólica), que teve uma melhora no estágio 
de fibrose (31%) no grupo placebo. No atual 
estudo, foi ainda maior em relação a vários 
outros trials. (?)



• Falta de expressão hepática do 
receptor de GLP-1 - potencial 
mecanismo de ação dos 
agonistas GLP-1 em NASH:
• efeitos benéficos indiretos sobre o 

peso e resistência insulínica 

• reduções em disfunções do 
metabolismo , efeitos lipotóxicos e 
inflamação.

• Estudos pré-clínicos de NASH 
sugerem que a semaglutida 
reduz a inflamação do fígado por 
meio de mecanismos que são, 
em parte, independentes da 
perda de peso.



• Eventos gastrointestinais ocorreram 
principalmente nas primeiras 20 
semanas do estudo, durante o 
período de aumento da dose da 
semaglutida;

• ↑ eventos relacionado à vesícula 
biliar, bem como níveis de amilase e 
lipase (x pancreatite);

• Eventos cardiovasculares ocorreram 
em 3 pacientes (quatro eventos), 
todos nos grupos de semaglutida. No 
entanto, o ensaio não foi desenvolvido 
para avaliar resultados 
cardiovasculares, e nenhuma 
conclusão pode ser tomada devido ao 
pequeno número de eventos.



• Nesta metanálise com dados de 55.921 pacientes, agonistas do receptor 
de GLP-1, incluindo semaglutida, não foram associados a um aumento do 
risco de neoplasias malignas.

• ↑ eventos observados de neoplasias benignas, malignas e não especificadas, 
sem padrão de ocorrência em órgãos específicos.



Conclusão

• Entre os pacientes com NASH e fibrose confirmados por biópsia, uma 
porcentagem significativamente maior de pacientes teve resolução da 
NASH com semaglutida uma vez ao dia do que com placebo. Não houve 
diferença significativa entre os grupos em porcentagem de pacientes 
com melhora em estágio de fibrose.


