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Introdução 
• Últimas quatro décadas            

 
 

• Associações bidirecionais com componentes da síndrome metabólica; 

• É agora a mais rápida causa crescente de mortalidade relacionada ao fígado em todo o 

mundo e está emergindo como uma causa importante de doença de fígado em estágio 

terminal, CA de fígado primário, e transplante de fígado; 

• É subestimado como uma doença crônica importante e há poucas estratégias ou 

políticas nacionais; 

• Epidemiologia, história natural e fatores de risco para a progressão da DHGNA. 

 

  

DHGNA tornou-se doença crônica de desordem hepática 

mais comum prevalência global de cerca de 
25% da população adulta 

POWELL et al. Non-alcoholic fatty liver disease. The Lancet, v. 397, n. 10290, p. 2212-2224, 2021. 



DEFINIÇÃO 
• É um componente hepático de um grupo de condições associadas à disfunção 

metabólica. 
 

• É definida pela presença de esteatose em mais de 5% dos hepatócitos em associação 

com: 
 fatores de risco metabólicos (particularmente, obesidade e DM2) 

 na ausência de consumo excessivo de álcool (>= 30g por dia para homens e >= 20g por dia 

para mulheres) 

 ou outras doenças hepáticas crônicas.  
 

• Informações sobre a atividade da doença e, em particular, a extensão da fibrose hepática 

é necessária para avaliar a gravidade da doença hepática e fornecer informações 

prognósticas. 
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Figura 1: Avaliação histológica e radiológica de diseas hepáticas gordurosas não alcoólicas. 
POWELL et al. Non-alcoholic fatty liver disease. The Lancet, v. 397, n. 10290, p. 2212-2224, 2021. 



EPIDEMIOLOGIA E CARGAS DE DOENÇA 
• É a causa mais comum de doença de fígado crônica em todo o mundo 

 prevalência que varia de 13,5% na África para 31,8% no Oriente Médio  

 

 
 

• Associação com a síndrome metabólica: 

 em 47,3%-63,7%, das pessoas com DM2 e; 

 até 80% das pessoas com obesidade.  
 

• Algumas pessoas com um índice de massa corporal saudável (<25kg/m2) ainda podem 

desenvolver DHGNA, muitas vezes descrito como DHGNA não obeso ou magro.  
 

• Obesidade central ou outros fatores metabólicos.  

  

provavelmente impulsionado por diferenças na ingestão calórica global, atividade física, 

distribuição de gordura corporal, status socioeconômico e composição genética.  
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EPIDEMIOLOGIA E CARGAS DE DOENÇA 
• O número de casos de obesidade infantil, um importante fator de risco para DHGNA, 

ainda está aumentando: 

 

 

• Entre as crianças, a média agrupada pela presença de DHGNA é de: 

 7,6% na população geral e; 

 34,2% em clínicas de obesidade pediátrica. 

 

• Indivíduos com o início da doença na infância têm um risco maior de desenvolver 

eventos relacionados ao fígado e outras comorbidades associadas à síndrome 

metabólica durante sua vida que aqueles com início da doença na idade adulta.  

 

  

nos EUA, a prevalência de obesidade entre crianças de 2 a 5 

anos aumentou de 8,4% em 2011-12 para 13,9% em 2015-16. 

POWELL et al. Non-alcoholic fatty liver disease. The Lancet, v. 397, n. 10290, p. 2212-2224, 2021. 



  

Figura 2: Espectro de DHGNA. 
Fatores no preto têm uma associação estabelecida com DHGNA e EHNA (amplamente classificados em comorbidades 

agravantes, fatores genéticos, e fatores externos. Verde indica fatores de proteção. 

HGNA=hepatite gordurosa não alcoólica.  

DHGNA=doença hepática gordurosa não alcoólica. EHNA=esteato-hepatite não alcoólica. *Regressão da fibrose 
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HISTÓRIA NATURAL  
• Na maioria dos pacientes 

 a doença é estável ou lentamente progressiva; 

 não resulta em cirrose ou morte relacionada ao fígado.  

 

• Uma pequena proporção de indivíduos afetados, desenvolvem fibrose avançada e 

correm o risco de desenvolverem complicações da doença hepática em estágio terminal 

e carcinoma hepatocelular.  

 

• Reconhecer a diversidade na progressão da doença e os fatores que a influenciam 

  

fundamental para desenvolver a orientação para o atendimento ao paciente.  

POWELL et al. Non-alcoholic fatty liver disease. The Lancet, v. 397, n. 10290, p. 2212-2224, 2021. 



HISTÓRIA NATURAL  
• Embora a fibrose possa se desenvolver em fígados afetados pela HGNA ou EHNA, a 

progressão da fibrose ocorre mais rápido em pessoas com EHNA 

 

 

• Uma metanálise dos estudos de DHGNA que avaliou amostras de biópsia hepática 

emparelhadas, descobriu que: 

 a fibrose piorou por um estágio (a partir do estágio 0 da linha de base fibrose) em 

média durante 7.1 anos para pacientes com EHNA; 

 por um estágio acima, durante 14,3 anos para pacientes com HGNA.  

  

provavelmente, impulsionado por necroinflamação.  

POWELL et al. Non-alcoholic fatty liver disease. The Lancet, v. 397, n. 10290, p. 2212-2224, 2021. 



HISTÓRIA NATURAL  
• O sistema de pontuação histológica para encenação da fibrose varia de 0 (sem fibrose) 

ao estágio 4 (cirrose); 

 

• O curso natural da DHGNA é inconstante e é caracterizado por bidirecionamento e 

concordantes mudanças tanto na atividade da doença quanto na fase da fibrose; 

 

• No entanto, a presença de fibrose, em particular fibrose avançada (estágio 3 e 4), é um 

prognóstico chave marcador para desfechos relacionados ao fígado e geral mortalidade.  
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HISTÓRIA NATURAL  
• Em uma metanálise de 13 estudos  que compreendem 4428 pacientes com DHGNA 

 

 
 

• A maioria das pessoas com: 

 cirrose criptogênica (cirrose de causa desconhecida); 

 com comorbidades ou: 

 nenhuma outra causa conhecida da doença 
 

• A DHGNA, muitas vezes, não é reconhecida até que os pacientes têm evidências de 

hipertensão (p.e. Esplenomegalia ou trombocitopenia) ou desenvolvem complicações 

relacionadas ao fígado.  

 

  

pacientes com fibrose estágio 4 (com cirrose) apresentou maior 

mortalidade por todas as causas e mortalidade relacionada ao fígado.  

hepática é provável que 
tenha eliminado o EHNA. 
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HISTÓRIA NATURAL  
• A progressão de cirrose compensada para doença descompensada (p.e. Ascites, 

encefalopatia hepática ou varizes gastroesofágicas) com complicações da hipertensão 

portal ou insuficiência hepática ocorre em uma taxa de aproximadamente 3-4% ao ano.  
 

• Cirrose também é o fator de risco mais forte para o desenvolvimento do carcinoma 

hepatocelular 
 

 

• Embora, aproximadamente 20% do carcinoma hepatocelular ocorra em pacientes com 

fígados não cirróticos, o risco geral de carcinoma hepatocelular na ausência de cirrose é 

muito baixo (incidência anual é 0,08 por 1000 pessoas-anos). 

  

a incidência anual de carcinoma hepatocelular é 10,6 por 

1000 pessoas-anos em pacientes com EHNA ou cirrose.  
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HISTÓRIA NATURAL  
• A relação bidirecional entre DHGNA e algumas características da síndrome metabólica 

(DM2 e hipertensão), além da sua característica de perfil lipidogênico, são mecanismos 

pelo qual podem aumentar o risco cardiovascular. 

 

• Pacientes com DHGNA  

 

 

• Pacientes com DHGNA, particularmente aqueles com clínica de fibrose significativa  

  tem um risco de 1,9 vezes mais de inicidência de CA que a 

população geral, principalmente, os CA envolvendo o fígado, 

trato gastrointestinal e útero.  

têm maior risco de COVID-19 grave que pacientes sem DHGNA.  
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PATOGÊNESE 
• O principal motor da DHGNA   

 

• Neste cenário, a infiltração do macrófago no compartimento de tecido adiposo visceral 

cria um estado proinflamatório que promove resistência insulínica.  
 

• Lipólise inadequada no cenário da resistência insulínica resulta em entrega inabalável de 

ácidos graxos para o fígado, que, juntamente com o aumento da lipogênese novamente, 

sobrecarrega sua capacidade metabólica.  
 

• O desequilíbrio no metabolismo do lipídio leva à formação de lipídios lipotóxicos que 

contribuem para o estresse celular, ou seja, estresse oxidativo.  

  

supernutrição, que causa expansão de depósitos 

adiposos, bem como acumulação de gordura ectópica. 
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PATOGÊNESE 
• Macrófagos inflamatórios e profibrogênicos estão implicados na progressão da fibrose 

hepática e também podem ter um papel em processos inflamatórios crônicos em outros 

tecidos.  
 

• Essas vias patogênicas da DHGNA são influenciadas por vários fatores: 

 metabólicos 

 genéticos e; 

 relacionados ao microbioma que não são completamente compreendidos 
 

• A interdependência e a interferência entre o fígado e outros órgãos (particularmente, o 

tecido adiposo e o intestino) também podem contribuir para a desregulação metabólica e 

a inflamação na DHGNA.  
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Figura 3: Múltiplas vias e interações entre diferentes órgãos afetam a patogênese da doença hepática 

gordurosa não alcoólica. 
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Estratificação de risco e Avaliação da gravidade da doença  

• É mais frequentemente diagnosticada por imagem 

 

 

 

 

• Na prática rotineira, o exame mais comumente usado é a US abdominal.  

 

 

 

 

  

embora possa ser inferida de escores de risco clínico (p.e. Índice 
de fígado gorduroso) ou identificada histologicamente  

na US abdominal, a esteatose hepática é caracterizada por uma 

ecotextura hepática brilhante e turvação da vasculatura hepática.  
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Estratificação de risco e Avaliação da gravidade da doença  

• A US hepática abdominal tem duas limitações importantes: 

 a fibrose avançada pode tornar a ecotextura hepática mais grosseira e turvar o 

padrão vascular, e; 

 sua sensibilidade é baixa quando a esteatose é leve (< 30%). 

 

• Medições baseadas em RNM  de esteatose hepática podem detectar até 5% de gordura 

e são sensíveis à mudança dinâmica 

  

mas são mais frequentemente usadas no 

ambiente de pesquisa e em ensaios clínicos 

para avaliar a eficácia da EHNA para 

tratamentos, ao invés da prática de rotina.  
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Testes não invasivos de gravidade da doença  
• Geralmente, usa-se concentrações de enzimas hepáticas (p.e. Alanina aminotransferase 

sérica e aspartato aminotransferase) para avaliar e monitorar pacientes com doenças 

hepáticas.  

  

 

 

• A biópsia hepática era usada para caracterizar e quantificar características histológicas 

de esteatose, inflamação, balonamento de hepatócitos e fibrose.  

 

  

No entanto, as concentrações de enzimas hepáticas podem ser normais em 

mais da metade dos pacientes com DHGNA e mal correlacionadas com a 
gravidade histológica. 

este procedimento invasivo não é adequado para uso generalizado para avaliar o 

estágio da doença ou determinar a progressão ou resposta à terapia.  
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Testes não invasivos de gravidade da doença  

• Além de seu risco e custo, a biópsia hepática está sujeita a viés de amostragem. 

 

 

 

• Portanto, os pesquisadores desenvolveram e validaram vários testes não invasivos para 

DHGNA.  

• Entre as características histológicas da DHGNA, a gravidade da fibrose hepática tem a 

correlação mais forte com a morbidade e mortalidade relacionadas ao fígado.  

• Escores de fibrose simples, como o escore de fibrose por DHGNA, índice de fibrose-4 

(FIB-4) e aspartato.  

 

  

A variabilidade intraobservador e interobservador na avaliação 

histológica também está bem documentada na biópsia hepática.  
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Testes não invasivos de gravidade da doença  
• O índice da relação aminotransferase-plaquetas compreende parâmetros: 

 demográficos, 

 clínicos; 

 laboratoriais de rotina, e; 

 são baratos para usar.  
 

• Aspartato aminotransferase é um componente importante nesses escores e tende a 

aumentar em concentração (em relação à alanina aminotransferase) na fibrose avançada.  
 

• Embora a precisão geral desses escores seja moderada, eles têm  altos valores preditivos 

negativos para excluir fibrose hepática avançada, especialmente em ambientes 

comunitários e de atenção primária.  

  

  

Pacientes com baixos escores de fibrose também apresentam 
baixo risco de desenvolver complicações relacionadas ao fígado 

POWELL et al. Non-alcoholic fatty liver disease. The Lancet, v. 397, n. 10290, p. 2212-2224, 2021. 



Testes não invasivos de gravidade da doença  
• Entre os biomarcadores sanguíneos, o escore ELF, combinando: 

• ác. Hialurônico, 

• inibidor de tecido de metaloproteinase 1 

• propeptídeo amino-terminal de procolágeno tipo III 

 

 

 
 

• Embora disponível em muitas partes do mundo, ELF ainda não foi aprovado pela FDA.  
 

• Além disso, as características de desempenho de ELF em DHGNA são incompletas, pois foram 

principalmente determinadas a partir de cortes com uma alta prevalência de fibrose avançada.  

  

O Instituto Nacional de Saúde e Excelência em Cuidados do Reino Unido sugere que a 

pontuação ELF seja usada para pacientes com DHGNA e sugere o encaminhamento de 

pacientes com pontuação de 10,51 ou superior a hepatologistas para avaliação.  

foi testado em vários estudos 

transversais e ensaios clínicos   
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Testes não invasivos de gravidade da doença  

• Pro-C3 é outro biomarcador que é usado para medir o propeptídeo clivado da molécula 

de colágeno intacta e indica fibrogênese 

 

 

 

• Outro método para estimar a fibrose hepática em pacientes com DHGNA é: 

 medir a rigidez do fígado por elastografia baseada em US (p.e. Elastografia 

transitória controlada por vibração, elastografia por onda de cisalhamento de ponto e 

elastografia por onda de cisalhamento bidimensional) e elastografia por RNM.  

  

O Pro-C3 tem sido usado em ensaios clínicos de fase inicial para inferir o efeito 

potencial de novos medicamentos na prevenção da progressão da fibrose.  
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Prevenção, avaliação e gestão de EHNA em cuidados primários e 
clínicas de DM2  

• A atenção primária é o ponto de contato inicial para a maioria das pessoas com 

problemas de saúde (incluindo fatores de risco metabólicos) 

 

 

 

• Poucos estudos examinaram a prevenção primária da DHGNA; no entanto, os dados 

sugerem que: 

 a melhoria da qualidade da dieta e; 

 a atividade física sustentada ou aumentada 

 

  
os médicos da atenção primária têm um papel fundamental na 

prevenção, diagnóstico, estratificação de risco e tratamento da DHGNA 

reduzem o risco de desenvolver 

DHGNA, mesmo em indivíduos  com 

alto risco genético.  
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Prevenção, avaliação e gestão de EHNA em cuidados primários e 
clínicas de DM2 

• Os médicos de atenção primária têm um papel fundamental na promoção e 

coordenação de intervenções no estilo de vida com modificação alimentar e 

exercícios de comorbidades metabólicas.  

 

• As recomendações de associações de hepatologia em relação ao rastreamento de 

pacientes com DHGNA são inconsistentes.  

  

Algumas diretrizes defendem a triagem em populações de alto risco (p.e. Pessoas com 

obesidade, DM2 ou síndrome metabólica), enquanto outras não, refletindo parcialmente a 

escassez de intervenções terapêuticas eficazes disponíveis.  
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GESTÃO DE EHNA 
• A carga relacionada ao fígado da EHNA é substancial e crescente, doenças 

cardiovasculares e malignidades são as principais causas de morte em pessoas com 

DHGNA. 

 
• O equilíbrio entre nutrientes e energia é fundamental no desenvolvimento de DHGNA e 

EHNA. 

• A obesidade central é um importante impulsionador da doença por meio da promoção da 

resistência à insulina e da sinalização pró-inflamatória. 

  

o manejo da EHNA merece uma abordagem holística que se esforce para 

minimizar o risco cardiovascular e para reduzir os fatores de esteatose e 

inflamação sistêmica.  
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GESTÃO DE EHNA 
 

 

 

 

• Embora não seja considerada terapia de primeira linha devido ao risco cirúrgico, a 

cirurgia bariátrica em pacientes com obesidade grave pode levar a redução substancial 

de peso durável (15-25%) e melhora nas características histológicas hepáticas de EHNA 

e fibrose.  

  

Barreiras à perda de peso (p.e. Restrições financeiras, comorbidades, educações e 

pouco acesso a alimentos saudáveis) devem ser consideradas ao desenvolver um 

plano de tratamento.  
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GESTÃO DE EHNA 
• A perda de peso melhora a DHGNA e todas as suas comorbidades cardiometabólicas 

associadas, que então afetam favoravelmente o risco cardiovascular e de malignidade.  

 

• Há uma contribuição independente da EHNA para o risco cardiovascular e de CA, mas 

ainda não sabemos se as intervenções de tratamento direcionadas ao fígado irão reduzi-

los.  
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Otimizando a gestão com a terapêutica existente 
• Atualmente, não há terapia aprovada pela FDA ou Agência Europeia de Medicamentos 

(EMA) para EHNA.  
 

• No entanto, vários medicamentos que estão atualmente disponíveis para outras 

indicações foram estudados em ensaios de fase 2b para EHNA.  
 

 Ácido ursodesoxicólico 

 Ácidos graxos ômega-3 

 Metformina 
 

 Enquanto outras terapias, como: 

 vitamina E 

 pioglitazona  

 

  

não mostraram benefício histológico 

apresentaram e são endossadas pelas diretrizes atuais como 

possível tratamento em pacientes selecionados com EHNA.  
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Otimizando a gestão com a terapêutica existente 
• Em um ensaio clínico randomizado de pacientes com DM2 e EHNA atribuídos a 18 

meses de: 

 vitamina E sozinha (n=36), 

 terapia combinada de vitamina E com pioglitazona (n=37) ou; 

 placebo (n=32) 

 

 

 

• O uso de vitamina E deve ser considerado no contexto de seu potencial efeitos 

adversos, que incluem um risco aumentado de sangramento e sua associação entre 

doses mais altas  e desfechos cardiovasculares adversos.  

 

  

apenas aqueles atribuídos à terapia combinada alcançaram o 

desfecho histológico (ou seja, uma melhora de NASH em >2 

pontos sem agravamento de fibrose). 
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Otimizando a gestão com a terapêutica existente 

  

Embora as estatinas não tenham nenhum benefício histológico perceptível na EHNA, elas são 

seguras e devem ser usadas conforme apropriado para redução do risco cardiovascular 

Vários ensaios em pacientes com e sem DM2 mostraram que a pioglitazona melhora a 

atividade EHNA com uma melhora numérica, mas não estatisticamente significativa, na 

fibrose em ensaios de fase 2b.  

Embora o ganho de peso médio associado à pioglitazona (2,4-4,8kg) seja um efeito colateral, é 

menor que o ganho de peso médio associado à insulina (3-10kg).  

Outro fator que limita o uso generalizado de pioglitazona em EHNA é o risco de perda óssea 

relacionado aos efeitos negativos da ativação do PPAR-y na remodelação óssea.  
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Otimizando a gestão com a terapêutica existente 

  

Parece improvável nesse momento que a vitamina E ou a pioglitazona sejam 

estudadas em estudos de fase 3; entretanto, outras drogas que modulam o PPAR-

y e mecanismos complementares estão sendo desenvolvidos.  

Vários agonistas do receptor de GLP-1 e inibidores de SGLT2 estão atualmente 

sendo estudados na fase 2 e na fase 3 ensaios para avaliar sua eficácia em um 

dos dois estudos histológicos aprovados pela FDA (resolução EHNA sem piora da 
fibrose; ou uma melhora na fibrose de um estágio ou mais sem piora da EHNA) 

Esses agentes têm o benefício adicional de induzir a perda de peso 
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Otimizando a gestão com a terapêutica existente 

  

A semaglutida 0,4mg/dia administrada por via subcutânea foi mais eficaz que a 

liraglutida e resultou em uma perda de peso de 18% durante um período de 52 

semanas com tolerabilidade semelhante.  

A semaglutida 2,4mg por semana administrada por via subcutânea está sendo 

explorada em vários contextos para controlar a obesidade.  
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Otimizando a gestão com a terapêutica existente 
• Todas essas classes de medicamentos estão sendo avaliadas para o tratamento da EHNA.  
 

Tabela 1: Uso Potencial de terapia para EHNA 

  

Efeitos no 

fígado  

Qualidade da 

evidência  

Outros 

benefícios  

Principais eventos 

adversos 

Contra-indicações e cuidados 

Pioglitazona Melhora a 

esteatose 

hepática e a 

necroinflamação e 

pode melhorar a 

fibrose 

Vários 

pequenos a 

moderados 

ensaios clínicos 

randomizados 

de fase 2 

Melhora a 

sensibilidade 

à insulina e 

controle 

diabético 

Ganho de peso, 

retenção de líquidos, 

perda óssea e pode 

aumentar o risco de 

câncer de bexiga 

Contra-indicado em pacientes 

com insuficiência cardíaca classe 

III ou IV da NYHA;  dose máxima 

de 15 mg se usado em 

combinação com gemfibrozil ou 

outros inibidores fortes do 

CYP2C8 

Continua... 
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Tabela 1: Uso Potencial de terapia para EHNA 

  

Efeitos no fígado  Qualidade da evidência  Outros 

benefícios  

Principais eventos 

adversos 

Contra-indicações 

e cuidados 

Vitamina 

E 

Melhora a esteatose 

hepática e a 

necroinflamação; 

pode prevenir a 

descompensação e 

mortalidade hepática 

em pacientes com 

fibrose hepática 

avançada 

Vários pequenos a 

moderados ensaios 

clínicos 

randomizados;  dados 

sobre resultados clínicos 

com base em um estudo 

de coorte retrospectivo 

com correspondência de 

escore de propensão 

Efeitos 

metabólicos 

neutros 

Uma meta-análise sugere 

um pequeno aumento na 

mortalidade geral em altas 

doses;  pode aumentar o 

risco de sangramento, 

câncer de próstata, 

insuficiência cardíaca e 

acidente vascular cerebral 

hemorrágico 

Cuidado em 

pacientes com alto 

risco 

cardiovascular e 

aqueles com alto 

risco de 

sangramento 

Continua... 
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Tabela 1: Uso Potencial de terapia para EHNA 

  

Efeitos no 

fígado  

Qualidade da 

evidência  

Outros 

benefícios  

Principais eventos 

adversos 

Contra-indicações e 

cuidados 

Agonistas 

GLP-1 

Improves hepatic 

steatosis and 

necroinflammation 

Vários pequenos a 

moderados ensaios 

clínicos randomizados 

Melhora o 

controle do 

diabetes, 

reduz os 

principais 

eventos 

cardiovascular

es adversos e 

o peso 

Náusea, vômito, dispepsia, 

diarreia e prisão de ventre 

Suspenda os agonistas de 

GLP-1 imediatamente em 

caso de pancreatite 

aguda;  pode causar lesão 

renal aguda 

raramente;  semaglutida 

pode aumentar 

complicações de retinopatia 

diabética 

Continua... 
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Tabela 1: Uso Potencial de terapia para EHNA 

  

Efeitos no 

fígado  

Qualidade da 

evidência  

Outros benefícios  Principais eventos 

adversos 

Contra-

indicações e 

cuidados 

Inibidores 

SGLT2 

Melhora a 

esteatose 

hepática, 

necroinflamação 

e enzimas 

hepáticas 

Vários pequenos 

ensaios clínicos 

randomizados com 

testes não 

invasivos;  dois 

pequenos estudos não 

controlados de biópsia 

hepática pareada 

Melhora o controle do 

diabético;  redução de peso 

modesta;  pode ter 

benefícios 

renoprotetores;  canagliflozin

a e empagliflozina reduzem 

os principais eventos 

cardiovasculares adversos 

Infecção geniturinária, 

lesão renal aguda e 

cetoacidose diabética 

euglicêmica;  pode 

aumentar o risco de 

fraturas e amputações 

de membros 

Contra-indicado 

se a taxa de 

filtração 

glomerular 

estimada for 

inferior a 45 mL / 

min por 1.73 m2 

NYHA = New York Heart Association.  Pequeno foi definido como menos de 50 participantes no grupo ativo.  Moderado foi 

definido como 50–100 participantes no grupo ativo.  Por exemplo, liraglutide e semaglutide. §Por exemplo, canagliflozina, 

dapagliflozina e empagliflozina. 

Continuação... 
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Terapêutica emergente de EHNA 
• Vários medicamentos com diferentes mecanismos de ação, visando: 

 o metabolismo lipídico, 

 vias inflamatórias ou; 

 fibróticas,  
 

• Para obter a aprovação total da FDA, uma intervenção terapêutica é necessária para 

mostrar um benefício clinicamente significativo, definido como uma melhoria em como o 

paciente se sente, funciona ou sobrevive.  
 

• Uma vez que a maioria dos pacientes com EHNA tem poucos sintomas específicos do 

fígado, a aprovação total desses medicamentos exigirá que o medicamento reduza o 

desenvolvimento de eventos relacionados ao fígado ou mortalidade.  

  

estão em desenvolvimento 

como tratamento para EHNA.  
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Terapêutica emergente de EHNA 
• A FDA está considerando dois desfechos histológicos para aprovação condicional de 

agentes terapêuticos na EHNA. 
 

• Esses desfechos são:  

• resolução da EHNA sem agravamento da fibrose; 

• ou uma melhora na fibrose de um estágio ou mais sem piora da EHNA.  
 

  

REGENERATE, um estudo que comparou duas doses de ácido obeticólico (um potente 

agonista do receptor farnesoide X) com placebo, foi o primeiro estudo de fase 3 a atingir o 

desfecho primário de uma melhora na fibrose de um estágio ou mais sem agravamento de 

EHNA, , recapitulando os achados do estudo FLINT fase 2b.  
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Terapêutica emergente de EHNA 
• Embora estatisticamente significativa, a magnitude da resposta foi modesta, o que apoia 

a noção  de que a terapia combinada será necessária para tratar adequadamente a 

maioria dos pacientes.  

 

• O estudo REGENERATE foi o primeiro tratamento a atingir seu desfecho; no entanto, 

dois efeitos colaterais da droga reduziram o entusiasmo pela aprovação condicional.  

 

• No ensaio, prurido ocorreu em: 

• 51% dos pacientes que receberam 25mg de ácido obeticólico; 

• 28% daqueles que receberam 10mg de ácido obeticólico 

• 19% dos pacientes que receberam placebo. 
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Terapêutica emergente de EHNA 

• A decisão de 2020 do FDA de adiar a aprovação condicional do ácido obeticólico até que mais 

dados de eficácia e segurança estejam disponíveis pode refletir algumas dessas preocupações.  
 

• O FDA solicitou que o estudo continue para que os dados de resultados clínicos possam ser 

revisados no futuro.  
 

• O estudo ATLAS mostrou uma tendência para melhora da fibrose com 

• cilofexor (um agonista do receptor farnesóide X) e; 

• firsocostat (um inibidor da acetil-CoA carboxilase)  

 

• Os pacientes que receberam tratamento combinado também tiveram maior probabilidade de ter 

uma melhora de 2 pontos ou melhor no escore de atividade da DHGNA que aqueles que 

receberam monoterapia.  

 

  

que isoladamente (21% vs 12% de melhora) 

em pacientes com EHNA e fibrose F3-4.  
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS  
• A DHGNA é amplamente pouco reconhecida pelos profissionais de saúde e pela 

comunidade em geral.  
 

• A implementação de estratégias para identificar e gerenciar apropriadamente os 

pacientes em risco com fibrose avançada exigirá ação dos médicos na: 

• atenção primária; 

• clínicas de DM e; 

• outros especialistas  
 

• Há uma consciência cada vez maior da necessidade de uma resposta multifacetada de 

saúde pública para abordar os fatores de risco da DHGNA e o ambiente obesogênico 

subjacente.  

  

que tratam pacientes com fatores de risco metabólicos, 

embora obstáculos substanciais, como custo e o acesso a 

testes de segunda linha terá de ser abordado.  
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS  
• Existem várias barreiras para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas altamente 

eficazes. Um dos desafios mais importantes no campo é uma dependência contínua da biópsia 

do fígado para o diagnóstico.  
 

• Ainda não existe um biomarcador confiável que possa diagnosticar e estadiar com precisão a 

DHGNA em todo o espectro da doença.  
 

• Um biomarcador diagnóstico, em conjunto com um biomarcador prognóstico (do qual alguns 

atualmente são promissores), permitiria a identificação de indivíduos de alto risco em quem os 

recursos devem ser concentrados.  
 

• A capacidade de fenotipar os pacientes permitiria um prognóstico mais preciso, a seleção da 

terapia apropriada e a previsão da resposta ao tratamento do que é atualmente possível.  
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS  
• O refinamento das estratégias terapêuticas em abordagens de combinação ponderadas, 

adaptadas aos condutores de doenças individuais do paciente, são necessários para 

aumentar as taxas de resposta e uma mudança em nossa atitude em relação ao 

rastreamento.  
  

Finalmente, independentemente do progresso que foi, ou será feito, em testes de 

diagnósticos e tratamentos medicamentosos, um estilo de vida saudável e redução 

de peso continuam sendo cruciais para a prevenção e tratamento da DHGNA, uma 

vez que a obesidade é o principal motor dessa doença hepática comum e 

comorbidades metabólicas associadas.  
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