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RESUMO 
 
Vieira, TDR. O desempenho da tomografia computadorizada na quantificação 
da esteatose hepática. [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2010. 97p. 
 
INTRODUÇÃO: A esteatose hepática é uma doença metabólica caracterizada 
por acúmulo de gordura nos hepatócitos. Dentre suas causas, destacam-se o 
alcoolismo crônico, a obesidade, o diabetes mellitus do tipo II e a síndrome 
metabólica. O interesse pela detecção e quantificação da esteatose hepática 
tem crescido nos últimos anos devido à elevação da sua prevalência e aos 
avanços da técnica cirúrgica hepática. A quantificação da infiltração gordurosa 
hepática é importante para o acompanhamento do tratamento de pacientes 
com esteatose alcoólica e não alcoólica e para a avaliação pré-operatória de 
transplantes hepáticos com doadores vivos e de hepatectomias parciais. O 
diagnóstico pode ser feito por diversos estudos de imagem, como a 
ultrassonografia (US), a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância 
magnética (RM), mas o método consagrado para a sua quantificação é a 
biópsia hepática. Caso a TC se provasse um método confiável para a 
realização dessa quantificação, poderia ser utilizada como alternativa à biópsia, 
minimizando custos e eliminando os riscos inerentes a esse procedimento. 
OBJETIVO: O objetivo deste estudo é avaliar a confiabilidade da tomografia 
computadorizada na quantificação da esteatose hepática, comparando seus 
resultados com os achados histopatológicos. MÉTODOS: Foi realizado um 
estudo transversal prospectivo e retrospectivo com 64 pacientes submetidos à 
biópsia hepática e TC do abdome em intervalo de até seis meses. A esteatose 
hepática foi estratificada em graus 0 (ausente), 1 (de 1% a 33%), 2 (de 34% a 
66%) e 3 (superior a 66%) na análise histopatológica. A partir da avaliação dos 
exames de TC, foram obtidos três índices de atenuação hepática para cada 
paciente: a razão da atenuação hepática para a esplênica, a diferença da 
atenuação hepática da esplênica e a atenuação hepática livre do componente 
relacionado ao sangue, definidos como IF/B, IF-B e IPH. Esses índices foram 
correlacionados com o grau de esteatose hepática evidenciado na análise 
histopatológica, por meio do coeficiente de correlação de Spearman, do teste t-
Student, da curva de estatísticas operacionais (ROC), do teste de análise de 
variância (ANOVA), do teste de Bonferroni e do modelo de regressão ordinal. 
RESULTADOS: A análise estatística dos dados obtidos no presente estudo 
evidenciou uma relação moderada significativa e negativa entre os índices de 
esteatose calculados com os dados dos exames de TC e os graus de infiltração 
gordurosa hepática observados na análise histopatológica. Foi possível, ainda, 
determinar valores de corte dos índices que permitissem o diagnóstico de 
esteatose hepática graus 2 ou 3 (de 33% ou superior) com sensibilidade e 
especificidade adequadas. Entretanto, o desempenho dos índices não foi 
satisfatório para a discriminação de cada grau de infiltração gordurosa 
hepática. CONCLUSÔES: A TC é um método que permite a quantificação da 
esteatose hepática, desde que abaixo (graus 0 ou 1) ou acima de 33% (graus 2 
ou 3), mas não é adequada para a discriminação de cada grau isoladamente. 
 



O desempenho da tomografia computadorizada na quantificação da esteatose hepática                        

Thiago Dieb Ristum Vieira  
 

xv

Descritores: 1.Fígado gorduroso 2.Tomografia 3.Hepatectomia 4.Transplante 
de fígado   
  

SUMMARY 
 
 
 
Vieira TDR. The performance of computed tomography in quantifying hepatic 
steatosis. [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2010. 97p. 
 
INTRODUCTION: Hepatic steatosis is a metabolic disease characterized by 
accumulated fat in hepatocytes. Among its causes, chronic alcoholism, obesity, 
type II diabetes mellitus and syndrome metabolic. The interest in detecting and 
quantifying hepatic steatosis has grown in the past years due to higher 
prevalence and advances in hepatic surgical technical. Quantifying hepatic fat 
infiltration is important to follow up treatment of patients with alcoholic and non-
alcoholic steatosis and for preoperative assessment of living donor hepatic 
transplants and of partial hepatectomies. The diagnosis can be made by diverse 
imaging studies, such as ultrasonography (US), computed tomography (CT) 
and magnetic resonance (MRI), but the most used method for quantifying is 
hepatic biopsy. If CT proved to be a reliable method for quantification, it could 
be used as an alternative to biopsy, minimizing costs and eliminating the risks 
that are inherent to this procedure. OBJECTIVE: The purpose of this study is to 
assess reliability of computed tomography in quantifying hepatic steatosis, 
comparing its results with histopathological findings. METHODS: A prospective 
and retrospective cross-section study was carried out with 64 patients submitted 
to hepatic biopsy and abdominal CT in intervals of up to six months. Hepatic 
steatosis was stratified as grade 0 (absent), 1 (1 to 33%), 2 (34 to 66%) and 3 
(over 66%) upon pathological analysis. Based on CT evaluation, three liver 
attenuation indices were obtained for each patient: the liver to spleen 
attenuation ratio; the difference between hepatic and splenic attenuation and 
the blood-free hepatic parenchymal attenuation, defined as CTL/S, CTL-S and 
CTLP. These indices were correlated to the grade of hepatic steatosis shown on 
pathology by the Spearman correlation coefficient, Student’s t test, receiver 
operating characteristic (ROC) curve, analysis of variance (ANOVA), Bonferroni 
test and the ordinal regression model. RESULTS: The statistical analysis of 
data gathered in this study showed a significant moderate and negative relation 
between the steatosis indices, calculated with CT examination data and the 
hepatic fat infiltration grades observed upon pathological analysis. It was also 
possible to determine the cutoff values for the indices that enabled diagnosis of 
hepatic steatosis grades 2 or 3 (33% or over) with appropriate sensibility and 
specificity. However, the performance of the indices was not satisfactory to 
discriminate each grade of hepatic fat infiltration. CONCLUSIONS: CT is a 
method that allows quantifying hepatic steatosis if below (grades 0 or 1) or 
above 33% (grades 2 or 3), but it is not adequate to discriminate each grade 
separately. 
 
Keywords: 1.Fatty liver 2.Tomography 3.Hepatectomy 4.Liver transplantation 
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A esteatose é uma doença metabólica que compromete difusamente o 

parênquima hepático e se caracteriza pelo acúmulo de gordura nos 

hepatócitos1,2. Pode ser causada por uma grande variedade de insultos tóxicos, 

isquêmicos e infecciosos ao fígado, e sua etiologia pode estar relacionada à 

idade, à localização geográfica e às condições metabólico-culturais da 

população1,2.  

Trata-se da anormalidade mais frequentemente encontrada em biópsias 

hepáticas de alcoólatras, pode ser detectada em até 50% dos pacientes com 

diabetes mellitus e em 80% a 90% dos indivíduos obesos com índice de massa 

corpórea superior a 30 kg/m² 3,4,5. Além disso, é consideravelmente prevalente 

na população em geral, podendo ser observada em 20% a 30% dos adultos 

nos países ocidentais6. 

Browning et al. 7, em estudo que envolve uma amostra multiétnica de 

2287 indivíduos norte-americanos no qual a avaliação da esteatose foi feita 

pela espectroscopia por ressonância magnética (RM), verificou que um terço 

da população apresentava esteatose hepática. A frequência da infiltração 

gordurosa hepática variou com a etnia, ocorrendo em 45% dos hispânicos, 

33% dos caucasianos e 24% dos afro-americanos7. Variou, ainda, entre os 

sexos, tendo sido observada em 42% dos homens caucasianos e em 24% das 

mulheres da mesma etnia7. 

Embora a infiltração gordurosa isoladamente não seja lesiva, a 

esteatose hepática é uma alteração relevante, por se inserir num espectro de 

doenças que culmina com a falência hepática por cirrose, independentemente 

da sua etiologia8,9,10. 
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Dentre as causas, destacam-se o alcoolismo crônico, a obesidade, o 

diabetes mellitus do tipo II e a hiperlipidemia, estas três últimas componentes 

da síndrome metabólica e relacionadas à esteatose não alcoólica1,2,10. Existe, 

ainda, uma série de fatores nutricionais, metabólicos, genéticos e relacionados 

a drogas e infecções que podem causar esteatose hepática, dentre os quais 

merece menção o vírus da hepatite C (VHC)10 (quadro 1). 

 

Quadro 1 – Causas de esteatose hepática 
 
Nutricionais Drogas Metabólicas e Genéticas Outras 
Desnutrição 
proteinocalórica 

Glicocorticóides Lipodistrofia Infecção pelo VHC 

Fome Estrogênios 
sintéticos 

Disbetalipoproteinemia Doença inflamatória 
intestinal 

Nutrição parenteral 
prolongada 

AAS Doença de Weber-
Christian 

Diverticulose do 
intestino delgado 
com crescimento 
bacteriano 

Perda de peso 
rápida 

Bloqueadores de 
canais de cálcio 

Doença de Wolman Infecção pelo HIV 

Cirurgia 
gastrointestinal para 
obesidade 

Amiodarona Armazenamento de 
ésteres de colesterol 

Hepatotoxinas 
ambientais (fósforo, 
petroquímicas, 
cogumelos tóxicos, 
solventes 
orgânicos) 

 Tamoxifeno Esteatose hepática aguda 
da gestação 

Toxinas do Bacillus 
cereus 

 Tetraciclina   
 Metotrexate   
    
 Ácido valproico   
 Cocaína   
 Agentes antivirais 

(zidovudina, 
didanosina, 
fialuridina) 

  

NOTA: Adaptado de Angulo8. 

 

Apesar da grande variedade de fatores causais, cuja determinação é 

importante para tratamento e prognóstico, o aspecto da infiltração gordurosa 

hepática apresentado na análise histopatológica é sempre o mesmo, 

independentemente da etiologia2,10,11. 
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Os sinais e sintomas estão relacionados ao grau de infiltração 

gordurosa, à causa subjacente e ao tempo de exposição a ela1,2. Os indivíduos 

são, em geral, assintomáticos, e as provas de função hepática são normais ou 

evidenciam discretas elevações da fosfatase alcalina, das transaminases e das 

aminotransferases1. Entretanto, quando a infiltração gordurosa é mais 

pronunciada, pode haver hepatomegalia hipersensível, dor no hipocôndrio 

direito e quadro de insuficiência hepática1. 

O diagnóstico pode ser realizado com acurácia elevada por diversos 

métodos de imagem, como a ultrassonografia (US), a tomografia 

computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM)6,12-14. A avaliação é, 

entretanto, apenas qualitativa e, no caso da US, muitas vezes subjetiva, 

dependente do operador, do equipamento utilizado e das características físicas 

do paciente6,13,14. Estudos recentes demonstram que a RM pode ser utilizada 

para a quantificação da infiltração gordurosa hepática com alto índice de 

concordância com os achados histopatológicos, tanto pela técnica de duplo eco 

como pela espectroscopia11,12-14. Há, entretanto, uma série de limitações dessa 

modalidade, incluindo custo elevado, disponibilidade, impossibilidade de 

aplicação em pacientes com alguns implantes metálicos e marca-passos e, no 

caso da técnica de duplo eco, alteração de valores em pacientes com 

sobrecarga férrica hepática6,12-14.  

A biópsia hepática é o método de escolha para a quantificação da 

esteatose e para a caracterização da presença e do grau de atividade 

inflamatória associada, o que constitui aspecto de fundamental importância 

para o tipo de tratamento a ser proposto e para o prognóstico dos 

pacientes6,8,12. Há, no entanto, uma série de riscos e condições adversas 
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relacionadas a esse procedimento, por se tratar de método invasivo, como 

desconforto e dor abdominal, formação de hematomas, hemorragias intra-

abdominais mais importantes e fístulas biliares6. Além disso, muitos pacientes 

precisam repetir a avaliação regularmente, para monitoração quanto à melhora 

ou piora da infiltração gordurosa, o que é não é possível por meio da 

biópsia14,15. A biópsia hepática está, ainda, sujeita a erros de amostragem, uma 

vez que disponibiliza apenas uma fração inferior a 1/50000 do parênquima para 

análise histopatológica6. 

O interesse pela caracterização e pela quantificação da esteatose 

hepática tem crescido nos últimos anos em virtude da elevação de sua 

prevalência, relacionada ao crescimento da incidência global de obesidade e 

de diabetes mellitus do tipo II, e aos avanços na técnica cirúrgica hepática, o 

que determina importante aumento do número de transplantes hepáticos 

envolvendo doadores vivos e de hepatectomias parciais mais extensas para 

tratamento de lesões expansivas16-19.  

A quantificação da esteatose hepática, tanto em pacientes alcoólatras 

como nos que apresentam esteatose não alcoólica, é importante para o 

acompanhamento do tratamento, uma vez que o seu sucesso é avaliado dessa 

maneira11. No caso dos transplantes hepáticos com doadores vivos e das 

hepatectomias parciais e segmentectomias hepáticas, tanto o sucesso do 

enxerto quanto o do remanescente hepático dependem da qualidade do tecido; 

enxertos e remanescentes hepáticos com esteatose superior a 30% 

apresentam risco significativamente mais elevado de desenvolver quadros de 

insuficiência hepática16-19. Dessa forma, os dados fornecidos pelos métodos de 
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imagem não são suficientes, sendo necessária a realização da biópsia para a 

quantificação da infiltração gordurosa1,6,9,12,13, 16,17. 

Apesar disso, pacientes com suspeita de hepatopatia alcoólica e de 

esteatose não alcoólica são submetidos rotineiramente a US e/ou TC em 

avaliação inicial, uma vez que esses métodos fornecem dados, como a 

presença de alterações morfológicas e texturais que sugiram cirrose e 

eventuais lesões focais6,12,13, de grande importância para a orientação da  

conduta 6,12,13. Além disso, os protocolos de avaliação pré-operatória, tanto de 

doadores hepáticos quanto de pacientes que serão submetidos a 

hepatectomias parciais, envolvem, atualmente, a tomografia computadorizada, 

uma vez que se trata de um método de imagem que permite a avaliação 

adequada do parênquima hepático, do volume, morfologia e anatomia do 

fígado, bem como da anatomia vascular, informações indispensáveis para o 

planejamento cirúrgico6,12,13,16,17. A RM, pelas limitações previamente relatadas, 

fica frequentemente reservada a casos específicos, como pacientes alérgicos 

ao meio de contraste iodado utilizado na TC e aqueles portadores de lesões 

focais hepáticas inconclusivas por US e por TC20. 

Dessa forma, os pacientes com suspeita de esteatose hepática são 

rotineiramente submetidos a exames de imagem e, quando os resultados 

destes são positivos, à biópsia. Caso a TC, como a RM, se provasse um 

método confiável para a quantificação da infiltração gordurosa hepática, por 

sua disponibilidade e custo relativamente mais baixo, poderia ser utilizada 

como método único na avaliação desses pacientes, minimizando custos e 

tornando-se uma alternativa robusta à biópsia, por eliminar os riscos inerentes 

a esse procedimento.  
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3.1 Etiologia e patogenia da esteatose hepática 

  

Existe uma grande variedade de causas para a esteatose hepática, 

conforme já mencionado. O abuso do álcool e a síndrome metabólica são, 

entretanto, as mais frequentes, razão pela qual serão enfatizadas nesta seção. 

 

3.1.1 Esteatose alcoólica 

 

A ingestão crônica e excessiva de álcool é uma das principais causas de 

esteatose hepática, a qual faz parte de um espectro de doenças que inclui, 

ainda, a hepatite alcoólica e a cirrose10. A esteatose alcoólica está presente em 

mais de 90% dos alcoólatras, mas apenas 10% a 20% desses indivíduos 

desenvolverão hepatite alcoólica, considerada precursora da cirrose10,21. 

Fatores de risco para a lesão hepática mais grave pelo álcool incluem 

polimorfismos das enzimas metabolizantes do álcool, obesidade, exposição a 

outras hepatotoxinas e infecção pelo VHC21. Foi reportada mortalidade de 40% 

a 50% em um mês, em pacientes hospitalizados por descompensação aguda 

da doença hepática devido à esteato-hepatite alcoólica21. Além disso, metade 

dos sobreviventes desenvolveu cirrose hepática em até cinco anos21. A 

quantidade e a duração da ingestão do álcool são os fatores determinantes da 

doença hepática, e o tempo para o seu desenvolvimento está diretamente 

relacionado à quantidade ingerida10. A quantidade de álcool ingerido capaz de 

desenvolver a doença hepática é superior a 60 g/dia a 80 g/dia por 10 anos, em 

homens, e superior a 20 g/dia a 40 g/dia por 10 anos, em mulheres10. A 

ingestão de 160 g/dia ou mais está relacionada a um risco 25 vezes maior de 
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desenvolvimento de cirrose alcoólica10.  As diferenças relacionadas ao sexo 

resultam de efeitos ainda pouco compreendidos do estrógeno e do 

metabolismo do álcool10. A infecção crônica pelo VHC é uma comorbidade que 

desempenha papel importante na progressão da doença hepática alcoólica 

para a cirrose10,21. Alcoólatras infectados pelo VHC desenvolvem doença 

hepática descompensada mais precocemente e apresentam tempo de 

sobrevida global mais baixo10,21. A sobrecarga férrica hepática pode ocorrer 

como consequência da sobreposição de abuso de álcool e infecção pelo VHC e 

pode ter impacto sobre o diagnóstico da esteatose10.  

A patogênese da lesão hepática pelo álcool ainda não está 

completamente esclarecida10. Em condições normais, os lipídios do tecido 

adiposo absorvidos pelo trato gastrointestinal são transportados para o fígado 

na forma de ácidos graxos livres (AGL)22. A maior parte desses AGL que 

penetram o hepatócito é convertida em triglicerídeos. Alguns são 

transformados em colesterol e outros são oxidados nas mitocôndrias, em 

corpos cetônicos22. Além disso, AGL também são sintetizados pelos 

hepatócitos a partir do acetato22. O álcool é uma hepatotoxina direta que altera 

as funções mitocondriais e microssômicas, ocasionando maior síntese, maior 

absorção e menor oxidação de AGL, menor utilização de triglicerídeos, maior 

lipólise e bloqueio na secreção de lipoproteína, responsável pela secreção de 

triglicerídeos pelo fígado22. Essas alterações determinam, então, um acúmulo 

de lipídios no interior dos hepatócitos22. A ingestão alcoólica desencadeia, 

ainda, uma série de respostas metabólicas que influenciam a resposta 

hepatotóxica final10. O conceito inicial da desnutrição como mecanismo 

patogênico importante foi substituído pela ideia de que o metabolismo hepático 
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do álcool inicia um processo que envolve a liberação de citocinas pró-

inflamatórias e a produção de carreadores tóxicos de proteinaldeído, 

endotoxinas, estresse oxidativo e atividade imunológica10. A produção de fator 

de necrose tumoral α (TNF-α) desempenha papel importante na lesão 

hepatocelular, desencadeando a produção de outras citocinas que recrutam 

células inflamatórias, matam hepatócitos e iniciam uma resposta de cura que 

inclui a fibrogênese21. Há, ainda, uma alteração da resposta dos hepatócitos ao 

TNF-α, que, em condições normais, não levaria à morte celular21. Dessa forma, 

foi proposto um modelo de lesão hepatocelular em duas etapas: na primeira, há 

um aumento da exposição dos hepatócitos ao TNF-α e, na segunda, há uma 

interferência na habilidade de essas células se protegerem da morte induzida 

por essa citocina21. Além disso, a interação de células intestinais e hepatócitos 

é crucial para a lesão hepática mediada pelo álcool, uma vez que este aumenta 

a permeabilidade intestinal, permitindo uma translocação bacteriana da luz 

intestinal para a circulação mesentérica e para os vasos linfáticos, o que induz 

a produção regional e sistêmica de TNF-α10,21.  

A esteatose é a manifestação patológica mais precoce da lesão hepática 

pelo álcool10. O acúmulo de gordura ocorre, inicialmente, no interior dos 

hepatócitos perivenulares, coincidindo com a localização da desidrogenase 

alcoólica, principal enzima responsável pelo metabolismo do álcool10. A 

ingestão contínua do álcool resulta, posteriormente, no acúmulo de gordura em 

todo o lóbulo hepático10. Independentemente da extensão e do grau de 

infiltração gordurosa hepática, a interrupção da ingestão alcoólica leva à 

normalização da arquitetura hepática e do seu conteúdo gorduroso10,21. Dessa 

forma, a esteatose alcoólica foi tradicionalmente considerada benigna10. 
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Entretanto, o surgimento de alterações inflamatórias e de achados patológicos 

como mitocôndrias gigantes, fibrose perivenular e gordura macrovesicular pode 

estar relacionado à lesão hepática progressiva10. 

 

3.1.2 Esteatose não alcoólica 

 

A doença hepática não alcoólica foi primeiramente descrita na década 

de 1950, quando se caracterizou a esteatose hepática em um grupo de 

pacientes obesos23. Em 1980, Ludwig et al.24 descreveram 20 pacientes 

obesos, diabéticos e não alcoólatras que, na biópsia hepática, apresentavam 

achados semelhantes aos de pacientes com doença hepática alcoólica, e o 

termo esteato-hepatite não alcoólica foi introduzido.  

A doença não alcoólica é a alteração hepática mais comum, acometendo 

30% da população adulta e 90% dos obesos mórbidos que se apresentam para 

cirurgia bariátrica nos Estados Unidos da América (EUA)7-10,12,25.  Além disso, é 

a causa mais frequente de doença hepática crônica na América do Norte e de 

elevação persistente de enzimas hepáticas, excluídas causas virais8,26. Mofrad 

et al.27 demonstram, entretanto, que o espectro histológico completo da doença 

hepática não alcoólica pode existir sem que haja elevação das enzimas.  

Como na doença hepática alcoólica, a esteatose não alcoólica faz parte 

de um espectro que envolve, ainda, a esteato-hepatite não alcoólica e a 

cirrose7-10,12,25.  

A doença hepática não alcoólica está intimamente relacionada à 

síndrome metabólica, que é caracterizada por obesidade, diabetes mellitus, 

hipertensão e dislipidemia, sendo obesidade e resistência à insulina as 
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condições mais frequentemente associadas7-10,12,25. Angulo et al.28 

demonstraram que, quanto mais componentes da síndrome metabólica um 

indivíduo apresenta, maior é a probabilidade de que desenvolva esteato-

hepatite não alcoólica. Cheung et al.29, em outro estudo, avaliaram a relação 

entre a distribuição de gordura corpórea e os achados histopatológicos 

hepáticos na doença hepática não alcoólica e confirmam a importância da 

obesidade abdominal como marcador de esteatose e do grau da doença. Além 

disso, cerca de 28% dos indivíduos apresentavam aumento da gordura 

subcutânea cervicodorsal, que se correlacionou fortemente com a severidade 

histológica da doença29. Este fato sugere a possibilidade de haver alteração 

discreta no eixo hipofisário-adrenal, que pode ter papel no desenvolvimento da 

esteato-hepatite não alcoólica29.  

A resistência à insulina é o principal agente fisiopatológico da doença 

hepática não alcoólica e está relacionada à obesidade8. O tecido adiposo, além 

de conter adipócitos, apresenta células mesenquimais, endoteliais e 

macrófagos, que também aumentam em número com o ganho de massa 

adiposa8. Os adipócitos e macrófagos em número aumentado produzem 

citocinas pró-inflamatórias, dentre as quais o TNF-α e a leptina8-10. Os fatores 

que levam à ativação dos adipócitos e macrófagos ainda não estão 

completamente esclarecidos8-10. O principal efeito metabólico das citocinas é o 

aumento da atividade da lípase hormônio-sensível com qualquer concentração 

sérica de insulina, o que resulta em aumento da lipólise e, consequentemente, 

dos níveis de AGL na circulação8-10. Os AGL comprometem a sinalização da 

insulina na musculatura estriada e, assim, causam um decréscimo no 

clareamento metabólico da glicose8-10. O pâncreas responde aos níveis séricos 



O desempenho da tomografia computadorizada na quantificação da esteatose hepática                       15 
 

Thiago Dieb Ristum Vieira 

elevados de glicose e AGL com aumento da secreção de insulina8-10. Os AGL 

tóxicos são convertidos em uma forma inerte estocável de triglicerídeos pela 

diacilglicerol aciltransferase (DGAT), enzima sensível à leptina, e são 

armazenados nos hepatócitos8-10. A esteatose ocorre, então, pelo desequilíbrio 

entre o aporte de AGL e a capacidade de processamento e exportação pelos 

hepatócitos8-10. O processo inflamatório subsequente, que ocorre na esteato-

hepatite não alcoólica, está provavelmente relacionado à atividade 

imunomodulatória dos AGL, e a lesão hepatocelular está relacionada a uma 

série de mecanismos, incluindo a exposição a altos níveis circulantes de AGL, 

estresse oxidativo, citotoxicidade mediada pelo TNF-α e lesão mitocondrial8-10. 

O desenvolvimento da fibrose sinusoidal é mediado pela ativação de células 

hepáticas estreladas por citocinas pró-inflamatórias8-10. Com sua ativação, 

estas células produzem uma matriz colagenosa, num processo que é 

estimulado pela leptina e pela insulina8.  

 

3.2 Quadros clínico e laboratorial da esteatose hepática 

 

Conforme anteriormente descrito, os sinais e sintomas da esteatose 

hepática estão relacionados ao grau de infiltração gordurosa, à causa 

subjacente e ao tempo de exposição a ela1. Os indivíduos são, em geral, 

assintomáticos, mas podem apresentar hepatomegalia, fadiga, 

hipersensibilidade e dor no hipocôndrio direito e quadro de insuficiência 

hepática1,8,10.  Os níveis séricos de aspartato-aminotransferase (AST) e 

alanina-aminotransferase (ALT) estão normais ou elevados até duas a cinco 

vezes o seu limite superior8,10,11. A relação entre AST e ALT é, usualmente, 
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abaixo de um na doença hepática não alcoólica e acima desse valor na doença 

hepática alcoólica8,10,11. Essa relação tende a crescer com o aumento do grau 

de fibrose e, dessa forma, perde sua especificidade no diagnóstico da doença 

hepática não alcoólica8,10,11. Os níveis séricos de fosfatase alcalina (FA) e 

gama-glutamiltransferase (γGT) também podem estar normais ou elevados e 

são mais baixos na doença hepática não alcoólica10,30.  

 

3.3 Diagnóstico e quantificação da esteatose hepática 

 

 3.3.1 Ultrassonografia 

 

 A US é um estudo por imagem simples, não invasivo, amplamente 

disponível e de relativo baixo custo que explora a interação entre som e 

tecidos, ou seja, as propriedades mecânicas dos tecidos são avaliadas a partir 

da transmissão da onda sonora31. Um feixe sonoro é gerado em um transdutor 

a partir de impulsos elétricos, e suas ondas se propagam pelo organismo do 

indivíduo examinado, refletindo-se, em maior ou menor intensidade, de acordo 

com as propriedades individuais das estruturas nas quais incidem31. Essas 

ondas refletidas são recebidas de volta pelo mesmo transdutor, que as 

converte novamente em impulsos elétricos, os quais são transmitidos para um 

computador e convertidos por este em imagens31. As imagens são formadas 

em uma escala de cinza, de acordo com as propriedades refringentes das 

estruturas nas quais o feixe sonoro incidiu31. Estruturas mais ecogênicas, que 

refletem mais ondas sonoras e impedem maior penetração, aparecem mais 

claras, e o contrário ocorre com estruturas nas quais as ondas sonoras 
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penetram mais facilmente31. Além disso, quanto mais refringente uma estrutura, 

menos o feixe sonoro se propaga posteriormente a ela31. 

A US permite a identificação da esteatose hepática com acurácia 

relativamente elevada6,12. Palmentieri et al.32, em um estudo recente, avaliaram 

235 pacientes e demonstraram especificidade de 97% e sensibilidade de 64% 

da US na detecção de esteatose hepática, valores elevados para 100% e 

89,7% respectivamente, quando foram incluídos apenas pacientes com 

infiltração gordurosa de 30% ou mais. Em outro estudo, de Hamaguchi et al.33, 

foi utilizada uma escala de seis pontos baseada na ecogenicidade hepática, na 

atenuação do feixe sonoro em planos posteriores e na perda da definição das 

estruturas vasculares, tendo-se obtido especificidade de 100% e sensibilidade 

de 91,7% da US em comparação com a biópsia hepática. Nesse estudo, 

entretanto, os exames foram realizados somente em pacientes magros. Outro 

trabalho, no qual a US foi realizada em pacientes obesos, demonstrou 

sensibilidade 49,1% e especificidade de 75%34. Além disso, a sensibilidade da 

US diminui consideravelmente quando a esteatose se mostrou mais leve, 

notadamente abaixo de 30%, dado que é corroborado por outros estudos35. 

Os critérios utilizados para a caracterização da esteatose hepática por 

US são a ecogenicidade do parênquima hepático, o contraste entre o 

parênquima hepático e o parênquima renal ipsilateral, a atenuação do feixe 

sonoro em planos posteriores e a perda da definição das estruturas vasculares 

do fígado6,12,36,37. O fígado esteatótico apresenta aumento da sua 

ecogenicidade, o que traduz o aumento do conteúdo adiposo no 

parênquima6,12,35,36. Essa hiperecogenicidade determina atenuação do feixe 

sonoro em planos mais profundos, dificultando a caracterização de estruturas 
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mais distantes do transdutor, posteriores às porções do parênquima hepático 

que estão mais próximas a ele6,12,35,36. Uma forma de demonstrar a 

hiperecogenicidade do parênquima hepático é a comparação com o 

parênquima renal ipsilateral, uma vez que o fígado, em condições normais, 

apresenta ecogenicidade muito semelhante à do rim, diferentemente do que 

ocorre quando há infiltração gordurosa e sua refringência 

aumenta6,12,36,37(Figura 1). 

 

Figura 1 – Imagens de US do fígado demonstrando aumento difuso da ecogenicidade do 
parênquima por esteatose. Notar a relação com o parênquima renal direito, que apresenta 
menor refringência do que a do fígado esteatótico (B) 

A B 

 

Matsuoka38 avaliou recentemente a contribuição da ultrassonografia 

para o diagnóstico das alterações histopatológicas relacionadas à hepatite C 

crônica com ênfase na esteatose hepática, incluindo, como parâmetros 

ultrassonográficos, ecogenicidade e ecotextura do parênquima, atenuação do 

feixe sonoro, biometria da parede abdominal, dimensões e contornos 

hepáticos. Concluiu que os achados ultrassonográficos do fígado de pacientes 

portadores de hepatite C crônica apresentaram correlação com as alterações 

arquiteturais e com a esteatose hepática encontradas na análise 
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histopatológica. Verificou, ainda, que a utilização da ultrassonografia para o 

diagnóstico da esteatose hepática apresentou relação estatística com a 

espessura da parede abdominal, dimensões e contornos hepáticos, e que a 

atenuação do feixe sonoro foi o melhor parâmetro ultrassonográfico para o 

diagnóstico da esteatose hepática38. 

Na US, ainda, com base em critérios visuais, a esteatose hepática pode 

ser graduada em leve, moderada e acentuada35,39-42. Na esteatose leve, 

observa-se apenas aumento da ecogenicidade do parênquima hepático; na 

moderada, há hiperecogenicidade hepática associada à atenuação do feixe 

sonoro em planos posteriores e, na acentuada, caracterizam-se as alterações 

supracitadas mais a perda da definição das estruturas vasculares hepáticas e 

do diafragma35,39-42. Entretanto, estudos nos quais essa graduação foi utilizada 

concluíram que ela é subjetiva35,39-42. 

Outra forma de quantificar a infiltração gordurosa hepática por US foi 

proposta por Graif et al.43, tomando por base a correlação com a intensidade da 

atenuação do feixe sonoro em planos mais profundos e tendo a análise 

histopatológica como referência. Essa atenuação foi medida por programa 

específico e, por esse método, os autores obtiveram sensibilidade de 67%, 

especificidade de 77%, valor preditivo positivo de 77%, valor preditivo negativo 

de 67% e acurácia de 71%. Quando considerados pacientes apenas com 

esteatose, sem outras alterações parenquimatosas hepáticas, os valores 

aumentaram para 100%, 80%, 89%, 100% e 92%, respectivamente43.  

Assim, embora a ultrassonografia seja um bom método para o 

diagnóstico da esteatose hepática, apresenta limitações em pacientes obesos e 

não permite a quantificação adequada da infiltração gordurosa. 
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3.3.2 Tomografia computadorizada 

 

A tomografia computadorizada é um método de diagnóstico por imagem 

que utiliza uma fonte de radiação ionizante, a qual desenvolve um movimento 

circular ao redor do organismo do paciente examinado cuja radiação o 

atravessa e incide em uma fileira de detectores disposta de maneira 

diametralmente oposta44. Os equipamentos mais modernos empregam não 

apenas uma, mas múltiplas fileiras de detectores, de modo que o tempo de 

exame se torna consideravelmente mais curto, e as imagens são obtidas por 

aquisição volumétrica44. Os detectores medem quanto do feixe de raios X 

emitido pela fonte atravessou o organismo do paciente44. Essa informação é 

transmitida a um computador, onde é processada e convertida em imagens44. 

São adquiridas, dessa forma, imagens volumétricas baseadas na capacidade 

que as estruturas do organismo têm de atenuar o feixe de raios X, ou seja, na 

sua diferença de atenuação, traduzida em uma escala de cinza44. Quanto mais 

atenuante uma estrutura, mais clara ela aparece nas imagens, e o oposto 

ocorre quanto menor for a sua atenuação44. As imagens adquiridas de maneira 

volumétrica, ou seja, em equipamentos nos quais é utilizada mais de uma fileira 

de detectores para a sua produção, podem ser posteriormente processadas e 

reconstruídas com espessuras variáveis, o que permite uma análise minuciosa 

das estruturas do organismo e, em consequência, oferece diagnósticos mais 

precisos44.   

Os exames de tomografia computadorizada do fígado envolvem 

rotineiramente, na grande maioria dos centros, sequências obtidas antes e 

após a administração intravenosa de meio de contraste iodado, muito 
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importantes para a correta avaliação do parênquima hepático20. Após a injeção 

desse meio de contraste, são realizadas séries nas fases arterial e portal e, 

quando necessário, obtém-se sequência adicional numa fase de equilíbrio20. 

Dessa maneira, é possível a caracterização adequada de eventuais lesões 

focais hepáticas, como tumores primários e metástases, e alterações difusas 

do parênquima16. Entretanto, pacientes alérgicos ao iodo e com quadros de 

insuficiência renal não dialítica não podem receber esse meio de 

contraste6,12,13,20. Para a identificação da esteatose hepática, contudo, são 

utilizadas apenas as imagens obtidas sem a administração intravenosa do meio 

de contraste, uma vez que a infiltração gordurosa do parênquima traduz-se por 

uma redução do seu coeficiente de atenuação nessa fase6,12,20,45. Tal redução 

ocorre pelo acúmulo lipídico no interior dos hepatócitos, uma vez que a gordura 

apresenta coeficientes de atenuação inferiores6,12,20,46. Essa avaliação, no 

entanto, é qualitativa e baseia-se na medida da atenuação do fígado, tendo 

como parâmetro a atenuação do baço6,12,20. Em condições normais, o fígado 

apresenta atenuação de 50 a 75 unidades Hounsfield (UH), cerca de 8 a 10 UH 

mais alta que a do baço, provavelmente devido à sua alta concentração de 

glicogênio20. A esteatose hepática é diagnosticada quando o valor da diferença 

de atenuação entre os dois órgãos é inferior ao obtido em condições normais 

ou quando a atenuação do parênquima hepático é inferior a 48 UH6,12,14,20,47 

(Figura 2). O baço é utilizado como parâmetro porque dificilmente apresenta 

alterações difusas que ocasionem variação do seu coeficiente de atenuação e 

está situado no mesmo plano do fígado, sendo englobado nas mesmas 

imagens axiais14,20,47.  
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A B 
Figura 2 – Imagens de TC do abdome evidenciando fígados com atenuação normal (A) e com 
atenuação reduzida por esteatose (B) 

 

A sensibilidade e a especificidade da TC para o diagnóstico da esteatose 

hepática de 30% ou superior, quando se utilizam as relações de atenuação 

entre o fígado e o baço, são elevadas, variando de 82% a 95% e de 90% a 

100% respectivamente6,12,17,20,48,49,50. Limitações do método incluem a 

utilização de radiação ionizante e a eventual necessidade da utilização do meio 

de contraste iodado para esclarecimento de alterações além da esteatose 

hepática6,12,13. Além disso, condições como a sobrecarga férrica hepática e o 

uso de amiodarona podem elevar o valor da atenuação do parênquima e 

mascarar quadros de esteatose associados6,12,13,20.  Variações de parâmetros 

técnicos da aquisição das imagens como, por exemplo, a corrente elétrica na 

fonte de radiação não afetam os valores de atenuação dos tecidos. Contudo, o 

uso de correntes muito baixas pode causar um aumento significativo do ruído 

de fundo nas imagens, comprometendo sua qualidade e aumentado a margem 

de erro das medidas de atenuação51. 

O desenvolvimento recente de equipamentos de TC com dupla fonte de 

energia, ou seja, que utilizam duas fontes de radiação ionizante com potências 

de voltagem diferentes, motivou a publicação de alguns estudos relacionados 
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ao diagnóstico e quantificação da esteatose hepática e obtidos com a aplicação 

desses equipamentos14,52,53. Os autores basearam-se no princípio de que a 

variação de atenuação dos tecidos em níveis de energia diferentes pode 

auxiliar na caracterização da sua composição14,52,53. Dessa forma, verificaram 

que o aumento do conteúdo lipídico do fígado ocasiona redução da sua 

atenuação em níveis de energia menores14,52,53. Assim, calculando a diferença 

dos valores de atenuação do parênquima hepático em imagens obtidas pelas 

duas fontes de radiação, observa-se que ela é maior em fígados esteatóticos 

do que em fígados normais14,52,53. Wang et al.54 correlacionaram a medida 

dessa diferença com a intensidade da infiltração gordurosa hepática em 

fígados de coelhos e reportaram valores de 1,7 a 5,8 UH para fígados com 

esteatose leve, de 5,9 a 9,9 UH para fígados com esteatose moderada e 

superiores a 10 UH para fígados com esteatose acentuada. 

Estudos recentes procuraram avaliar a confiabilidade da TC na 

quantificação da esteatose hepática e obtiveram resultados conflitantes17,48,49.  

Limamond et al.17, em estudo retrospectivo duplo cego, reviram os 

resultados de tomografias computadorizadas e biópsias hepáticas de 42 

candidatos a doação hepática. Com a análise das tomografias 

computadorizadas, foi calculado o índice de atenuação hepática (IAH), definido 

pela diferença entre as atenuações médias hepática e esplênica17. Foi utilizada, 

então, análise de regressão linear para correlacionar o grau de esteatose 

hepática encontrado nas biópsias com o IAH17. O IAH definiu corretamente o 

grau de esteatose hepática em 38 (90%) dos 42 casos e, em quatro de quatro 

casos, o IAH inferior a -10 UH correlacionou-se com esteatose superior a 30%, 

contraindicando a doação17. Os autores concluíram, então, que a TC quantifica 
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corretamente a esteatose hepática, mas contraindica o transplante apenas em 

uma pequena porcentagem dos doadores potenciais17. Para os demais 

candidatos, a biópsia ainda seria necessária para identificar a eventual 

coexistência de esteatose com depósito de hemossiderina ou outras 

hepatopatias difusas ocultas nos estudos de imagem17. 

Park et al.48, em um estudo prospectivo, avaliaram 154 candidatos a 

doação hepática com TC e biópsias hepáticas. Foram calculados três índices 

de atenuação hepática baseados nos dados das tomografias 

computadorizadas: a razão da atenuação hepática para a esplênica, a 

diferença da atenuação hepática da esplênica e a atenuação hepática livre do 

componente relacionado ao sangue, denominados CTL/S, CTL-S e CTLP, 

respectivamente48. Os autores utilizaram equações de regressão para 

quantificar a esteatose hepática verificada por TC e calcularam limites de 

concordância entre a estimativa da esteatose hepática da TC e os resultados 

das biópsias, utilizados como referência48. Avaliaram, ainda, o desempenho de 

cada índice isoladamente e determinaram o valor de corte que proporcionou 

um balanço entre a sensibilidade e a especificidade do método48. Concluíram 

que a TC não é um método clinicamente aceitável para a quantificação da 

esteatose hepática, mas tem excelente desempenho no diagnóstico de 

infiltração gordurosa superior a 30%, que contraindicaria a doação48. 

Lee et al.49, em outro estudo retrospectivo recente, compararam a 

acurácia da graduação visual da esteatose hepática com a do índice CTL-S, 

determinado pela diferença entre as atenuações do fígado e do baço, utilizando 

a análise histopatológica como referência. Foram avaliados exames de TC e 

biópsias de 24 candidatos à doação hepática com esteatose superior a 30% e 
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de um grupo controle com esteatose inferior a 30%49. Dois radiologistas 

avaliaram a esteatose indicada por TC utilizando dois métodos: uma escala de 

cinco pontos, levando em consideração a atenuação do parênquima, em 

comparação com a dos vasos e o índice CTL-S, nesse estudo, definido pela 

diferença da atenuação hepática da esplênica49. Foi, então, avaliada a 

concordância entre os observadores e a acurácia da TC no diagnóstico de 

esteatose hepática de 30% ou superior, determinada utilizando uma análise de 

características operacionais49. Os autores concluíram que tanto a graduação 

visual quanto o índice CTL-S são confiáveis e possuem acurácia semelhante no 

diagnóstico da esteatose hepática de 30% ou superior49. 

 

3.3.3 Ressonância magnética 

 

A RM é um método de diagnóstico por imagem que utiliza um campo 

magnético elevado e pulsos de radiofrequência55,56. O campo magnético 

elevado atua sobre os prótons de hidrogênio componentes das estruturas do 

organismo, que oscilam randomicamente, e os orienta em uma direção 

predeterminada, e os pulsos de radiofrequência excitam esses prótons e os 

desviam uniformemente de sua posição inicial55,56. As imagens obtidas 

baseiam-se nos diferentes sinais que cada estrutura emite quando os prótons 

excitados retornam à sua orientação inicial, e o tempo de leitura desses sinais 

é pré-determinado55,56. As imagens podem ser obtidas em espessuras variadas 

e orientadas em diversos planos, além de apresentarem alta resolução e 

excelente contraste tecidual45,46. 
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Os exames de RM do fígado envolvem, rotineiramente, sequências 

específicas para a avaliação da esteatose hepática, baseadas nas diferentes 

frequências de oscilação dos prótons da água e da gordura6,12,57. São 

realizadas leituras dos sinais em tempos diferentes, denominados tempos de 

eco, quando os prótons da água e da gordura estão orientados na mesma 

direção ou em fase, somando-se os sinais por eles emitidos, e quando estão 

orientados em direções opostas ou fora de fase, situação na qual seus sinais 

se subtraem6,12,57. Tais sequências foram primeiramente descritas por Dixon 

em 1984, para a caracterização de gordura em tecidos e órgãos58. São 

denominadas em fase e fora de fase e podem ser obtidas em uma mesma 

aquisição6,12,20. Em fígados normais, o sinal do parênquima é o mesmo em 

ambas as sequências6,12,58. Quando há esteatose hepática, pela subtração do 

sinal da gordura, há redução do sinal do parênquima na sequência fora de 

fase, em relação à sequência em fase6,12,58 (Figura 3). 

 

A B 
Figura 3 - Imagens de ressonância magnética ponderadas em T1 demonstrando a perda de 
sinal do parênquima hepático na sequência fora de fase (B) em relação à em fase (A), o que 
caracteriza esteatose hepática 
 

A sensibilidade e a especificidade da RM também são elevadas para o 

diagnóstico da esteatose hepática. Pilleul et al.59, em estudo recente, obtiveram 
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sensibilidade de 80% e especificidade de 71% no diagnóstico de infiltração 

gordurosa superior a 10%.  

Outros estudos recentes demonstraram, ainda, que a RM pode 

quantificar a esteatose hepática com acurácia elevada, tanto pelo método de 

duplo eco, utilizando as sequências em fase e fora de fase, quanto pela 

espectroscopia6,12,13,18,59-62. 

Rinella et al.18 submeteram 22 potenciais doadores hepáticos a RM e a 

biópsias. Foi calculado um índice de esteatose baseado na redução do sinal do 

parênquima hepático na sequência fora de fase, em relação à sequência em 

fase14. Esse índice foi, então, comparado com o grau de esteatose obtido em 

biópsias, tendo sido demonstrada boa correlação entre ambos18.  

Bahl et al.60, em estudo prospectivo, investigaram a correlação entre a 

intensidade de sinal hepático nas sequências de RM ponderadas em T1 com 

duplo eco e ponderadas em T2 sem e com saturação do sinal da gordura, da 

medida de gordura visceral por RM e do IMC com o grau de esteatose 

hepática, em pacientes com doença hepática não alcoólica e com infecção pelo 

VHC e pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV, do inglês human 

immunodefficiency virus). Foi utilizada uma amostra de 52 pacientes 

submetidos a RM e a biópsias hepáticas60. Observaram boa correlação entre a 

perda de sinal do parênquima hepático, tanto nas sequências ponderadas em 

T1 quanto nas ponderadas em T2, com o grau de esteatose evidenciado nas 

biópsias49. Verificaram, ainda, boa correlação entre a medida de gordura 

visceral da RM com os resultados das biópsias60. O IMC, por outro lado, não 

apresentou correlação adequada com o grau de infiltração gordurosa 

identificado na análise histopatológica60. Os estudiosos concluíram, então, que 
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a perda de sinal do parênquima hepático e a medida de gordura visceral da RM 

podem ser utilizadas como marcadores para a presença de esteatose 

hepática60. 

Qayyum et al.61, em estudo preliminar retrospectivo, também procuraram 

determinar a acurácia das sequências de RM ponderadas em T1 com duplo 

eco e ponderadas em T2 sem e com saturação do sinal da gordura na 

quantificação da esteatose hepática, em uma amostra de 27 pacientes com e 

sem cirrose hepática, utilizando a análise histopatológica como referência. 

Concluíram que, em pacientes sem cirrose hepática, as sequências 

ponderadas em T2 com e sem saturação do sinal da gordura foram melhores 

na quantificação da esteatose hepática em relação às de duplo eco 

ponderadas em T1, e podem ser utilizadas com esse objetivo61. 

A espectroscopia de prótons de hidrogênio por RM é um estudo 

específico que permite a avaliação das frequências de ressonância de todos os 

prótons de hidrogênio dentro de uma região de interesse6,62-65. Essas 

frequências variam de acordo com a composição das moléculas existentes na 

área estudada, que podem, dessa forma, ser separadas e dispostas em um 

gráfico, de acordo com sua concentração6,62-65. Nesse gráfico, cada pico da 

curva corresponde a uma molécula, e sua altura representa a concentração6,62-

65. Pode-se, então, por esse método, avaliar a concentração de gordura em 

determinada região de interesse do parênquima hepático6,62-65. Nos espectros 

obtidos do parênquima hepático, a água é caracterizada em 4,7 partes por 

milhão (ppm), e a gordura, em 1 a 1,5 ppm6,62-65. Um aumento no pico de 

gordura representa esteatose hepática6,62-65. 
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A espectroscopia de prótons de hidrogênio por RM foi utilizada, em 

estudo recente de Szczepaniak et al.66, em 2349 pacientes com resultados 

acurados e reprodutíveis. 

Limitações da RM e, em especial, da espectroscopia incluem custo 

elevado, disponibilidade, impossibilidade de utilização em pacientes com 

implantes metálicos e marca-passos, além de alteração dos resultados em 

pacientes com sobrecarga férrica hepática12. 

 

3.3.4 Biópsia hepática 

 

A biópsia hepática percutânea é o método de escolha para a 

quantificação da esteatose hepática e tem fundamental importância na 

diferenciação da esteatose isolada da esteato-hepatite, aspecto de extrema 

relevância para a orientação terapêutica e para o prognóstico8-10,12. Quando a 

esteato-hepatite é identificada, a análise histopatológica permite também a 

graduação da inflamação, útil não só para o prognóstico como também no 

acompanhamento dos pacientes e em ensaios clínicos9,12. 

A biópsia hepática pode ser realizada às cegas, com uso de pontos 

anatômicos como referência, ou guiada por métodos de imagem, como US e 

TC (Figura 4). Atualmente, os métodos de imagem têm sido amplamente 

utilizados, principalmente a US, por sua disponibilidade, simplicidade, custo 

relativamente baixo e possibilidade de visualização contínua em tempo real de 

todo o procedimento67. A TC, isoladamente, não permite essa visualização, 

fazendo-se necessária a interrupção do procedimento para obtenção das 

imagens e controle do posicionamento da agulha68. Em vista disso, Katada et 
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al. e Kato et al. desenvolveram recentemente a técnica de fluoroscopia por TC, 

por meio da qual imagens contínuas são reconstruídas em tempo real por um 

processador de maior velocidade, de modo a permitir a visualização 

ininterrupta do procedimento68. 

 

Figura 4 – Biópsias hepáticas guiadas por US (A) e TC (B). Imagens que mostram as agulhas 
no parênquima hepático 

A B 

 

Os métodos de imagem proporcionam, dessa forma, maior segurança ao 

paciente e ao profissional responsável pelo procedimento, minimizando riscos e 

aumentando sua eficácia, uma vez que a esteatose tem, eventualmente, 

padrão de distribuição heterogêneo, e uma biópsia realizada às cegas pode 

não retirar amostra de uma área acometida9,67.  

A avaliação do fígado por US ou TC deve preceder a biópsia, a fim de 

determinar a área a ser amostrada e, de acordo com esta, orientar para o local 

a ser puncionado e o posicionamento adequado do paciente67. Além disso, 

imagens em tempo real podem ser continuamente obtidas durante a punção e 

a retirada do material, tanto pela US como pela técnica de fluoroscopia por TC, 

de modo a permitir a visualização da agulha e seu trajeto e possibilitar 

detecção precoce de eventuais complicações e tratamento mais rápido67. As 
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agulhas utilizadas em biópsias hepáticas são as de calibre mais grosso, de 14 

a 19G, com ponta cortante, para que sejam obtidos fragmentos de 

parênquima67. 

A biópsia hepática possui, entretanto, algumas limitações. A qualidade 

do material obtido é variável, problema que pode ser minimizado com a 

utilização de métodos de imagem para a orientação dos procedimentos, 

conforme anteriormente relatado9. Muitos pacientes precisam repetir a 

avaliação regularmente, para monitoração quanto à melhora ou piora da 

infiltração gordurosa, o que é impraticável com a biópsia14,15. Além disso, 

estudos demonstraram alguma variação intra e interobservadores na 

interpretação dos espécimes69,70. Problemas adicionais incluem desconforto e 

dor abdominal, risco de complicações como hematomas, hemorragias intra-

abdominais e fístulas biliares e custo elevado6,12. 

 

3.4 Aspecto histopatológico da esteatose hepática 

  

O aspecto histopatológico da esteatose hepática é sempre o mesmo, 

independentemente da sua etiologia2,10,71,72. No início do quadro, os lipídios 

acumulam-se em uma forma microvesicular no citoplasma dos hepatócitos, 

notadamente dos perivenulares ou centrolobulares, alteração que se denomina 

esteatose microvesicular2,71,72. Com a progressão da doença, esses vacúolos 

de gordura coalescem, e formam grandes espaços macrovesiculares que 

conferem à célula hepática um aspecto de adipócito cujo núcleo se mostra 

comprimido e deslocado perifericamente2,71,72. Nesse estágio, todo o lóbulo 

hepático é acometido2,71,72. Pode haver ruptura e coalescência de células 
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adjacentes, formando cistos adiposos2,71,72. A esteatose hepática pode ser 

quantificada em porcentagens que representam a quantidade de parênquima 

hepático infiltrado por vacúolos de gordura, e estratificada em graus 1, 2 e 3, 

que correspondem a infiltração gordurosa de até 33%, de 34% a 66% e 

superior a 66%2,71,72 (Figura 5). 

 

A B 

C D 

Figura 5 – Imagens microscópicas de parênquima hepático em lâminas preparadas com 
hematoxilina-eosina demonstrando fígado normal (A) e esteatose graus 1 (B), 2 (C) e 3 (D). 
Notar a quantidade crescente de parênquima hepático infiltrado por vacúolos de gordura 

 

Quando há progressão para esteato-hepatite, surge um infiltrado de 

células inflamatórias, caracterizado principalmente por neutrófilos e linfócitos 

mononucleares esparsos localizados ao redor de células hepáticas em 

degeneração, sobretudo aquelas que apresentam corpúsculos de Mallory2,71,72. 



O desempenho da tomografia computadorizada na quantificação da esteatose hepática                       33 
 

Thiago Dieb Ristum Vieira 

Os corpúsculos de Mallory, que também surgem na esteato-hepatite, são 

inclusões citoplasmáticas eosinofílicas em forma de gotas de vela ou de redes 

perinucleares coalescentes, compostas por filamentos de citoqueratina, 

encontradas em hepatócitos em degeneração ou balonizados2,71,72. Observa-

se, ainda, nessa fase, necrose de hepatócitos, com focos isolados de células 

hepáticas demarcadas por aglomerados de neutrófilos que sofrem necrose 

lítica ou coagulativa2,71,72. Caracterizam-se, na microscopia eletrônica, 

alterações hepatotóxicas na forma de mitocôndrias gigantes tumefeitas e 

hiperplasia do retículo endoplasmático liso2,71,72. Existe, ainda, fibrose 

perivenular e pericelular, caracterizada por esporões que se projetam para o 

parênquima hepático2,71,72. 

 

3.5 Tratamento e evolução dos pacientes com esteatose hepática 

  

A esteatose hepática é considerada uma doença benigna que regride 

com a retirada do fator causal6,9,10-12,23. Dessa forma, o tratamento baseia-se 

fundamentalmente nesse aspecto6,9,10-12,23. Existem, entretanto, outras medidas 

terapêuticas que dependem da etiologia da doença e que serão discutidas 

separadamente para a esteatose hepática alcoólica e não alcoólica. 

 

 3.5.1 Esteatose hepática alcoólica  

 

 Conforme previamente mencionado, apesar de a esteatose estar 

presente em mais de 90% dos alcoólatras, apenas 10% a 20% desses 

indivíduos desenvolverão hepatite alcoólica, considerada precursora da 



O desempenho da tomografia computadorizada na quantificação da esteatose hepática                       34 
 

Thiago Dieb Ristum Vieira 

cirrose10,21. Foi reportada, entretanto, mortalidade de 40% a 50% em um mês, 

em pacientes hospitalizados por descompensação aguda de doença hepática 

devida a esteato-hepatite alcoólica, e metade dos sobreviventes desenvolveu 

cirrose hepática em até cinco anos 21.  

A abstinência é, então, o aspecto central da terapêutica, não somente da 

esteatose hepática como de todo o espectro da doença hepática alcoólica11. A 

interrupção da ingestão alcoólica determina aumento da sobrevida e leva à 

normalização da arquitetura hepática e do seu conteúdo gorduroso, 

independentemente da extensão e do grau de infiltração10,11,21.  

Além disso, programas de aconselhamento, suporte nutricional e 

psicossocial podem ser necessários11. Corticosteroides também têm sido 

avaliados na terapêutica da doença hepática alcoólica, uma vez que dados 

sugerem que a liberação de citocinas está envolvida no mecanismo 

patogênico, e sua perpetuação se dá por processos imunológicos11. 

 

3.5.2 Esteatose hepática não alcoólica 

 

A expectativa de vida dos pacientes com esteatose hepática não 

alcoólica é a mesma da população geral10. Adams et al.73, em estudo com 103 

pacientes portadores de doença hepática não alcoólica submetidos a biópsias 

sequenciais, demonstraram que a fibrose progrediu em 37%, permaneceu 

estável em 34% e regrediu em 29%. Evidenciaram, também, associação do 

grau de fibrose inicial, do alto IMC e do diabetes com a progressão da fibrose73. 

Outro estudo, de Ekstedt et al.74, demonstrou que 15% dos pacientes com 

esteato-hepatite não alcoólica progrediram para cirrose em um período de 10 a 
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15 anos de seguimento. Além disso, esse estudo também confirmou aumento 

de mortalidade por condições cardiovasculares e hepáticas em pacientes com 

esteato-hepatite não alcoólica74. 

 O tratamento da doença hepática não alcoólica baseia-se na perda de 

peso e mudança do estilo de vida, com dietas específicas e exercícios físicos 

para sua manutenção a longo prazo6,9,10,12,23. Podem ser utilizadas, ainda, 

medicações que facilitam a perda de peso, como orlistat, rimonabant e 

análogos da incretina12.  

Outra alternativa para a potencialização da perda de peso é a cirurgia12. 

Um estudo recente com 22 pacientes obesos que apresentavam esteato-

hepatite não alcoólica, submetidos a cirurgia para colocação de banda gástrica 

ajustável, evidenciou perda média de 34 kg, bem como melhora significativa da 

esteatose hepática, da inflamação e da fibrose em biópsias realizadas mais de 

dois anos após o procedimento75. Barker et al.76 obtiveram perda média de 52 

kg em 19 pacientes submetidos à gastroplastia redutora e reconstrução do 

trânsito em Y de Roux, além de melhora significativa da esteatose, inflamação 

e fibrose em período de seguimento médio de 21,4 meses após a intervenção. 

Outro estudo, de Clark et al.77, que avaliou 70 pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica, evidenciou, 15 meses após a intervenção, perda de peso média de 

59%, além de melhora de 82% na esteato-hepatite e de 39% na fibrose.  

Existem, ainda, drogas que levam à melhora do perfil metabólico dos 

pacientes, como medicações insulino-sensibilizantes, dentre as quais se 

destacam as tiazolidinedionas, a metiformina e a terapia antioxidante12. Outras 

medicações incluem, ainda, agentes citoprotetores, como o ácido 

ursodeoxicólico, que previne a apoptose; a terapia com 3-hidroxi-3-metilglutaril-
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coenzima A redutase, que atua na melhora do perfil lipídico dos pacientes por 

meio da catalisação de um passo importante da biossíntese do colesterol; o 

ezetimibe, que age na redução dos níveis séricos de colesterol e triglicerídeos 

e bloqueadores do receptor de angiotensina, medicações que demonstraram 

ter efeito benéfico específico no fígado, com melhora dos níveis séricos de 

aminotransferases12.  

 

3.6 Potenciais aplicações clínicas para a quantificação da esteatose 

hepática 

 

 3.6.1 Diagnóstico e tratamento da esteatose alcoólica e não 

alcoólica 

  

 Conforme anteriormente mencionado, tanto a esteatose alcoólica quanto 

a não alcoólica são a manifestação inicial de um espectro de doenças que 

inclui, ainda, a esteato-hepatite, a cirrose hepática e o hepatocarcinoma10,14. 

Quando ocorre a progressão para a esteato-hepatite, os hepatócitos passam a 

sofrer danos irreversíveis e o diagnóstico precoce torna-se fundamental para a 

instituição do tratamento10,14. Além disso, a avaliação da resposta terapêutica é 

muito importante e pode ser feita pela quantificação da infiltração 

gordurosa10,14. 
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 3.6.2 Avaliação de obesidade e resistência à insulina 

  

 A quantificação de infiltração gordurosa hepática fornece informações 

sobre o metabolismo lipídico que podem ser úteis na avaliação de pacientes 

obesos e com resistência à insulina14,78. A infiltração gordurosa hepática, 

conforme previamente descrito, reflete o grau de atividade metabólica no tecido 

adiposo e está associada à hipertrigliceridemia e à resistência a insulina14,78. 

Seu diagnóstico e quantificação impõem-se, então, como muito úteis na 

avaliação inicial e no acompanhamento desses pacientes14,78. 

 

 3.6.3 Avaliação de doadores hepáticos 

  

 A esteatose hepática influencia diretamente o sucesso de transplantes 

hepáticos, tanto no caso do enxerto quanto do remanescente14,16. 

Remanescentes hepáticos com infiltração gordurosa de 5% ou menos 

apresentam regeneração significativamente melhor do que aqueles com 

esteatose de 5% a 30%14,16. Além disso, quanto maior o grau de esteatose em 

fígados transplantados, mais forte a possibilidade de desenvolvimento de 

quadros de insuficiência hepática e renal14,16. Taxas de mortalidade precoce e 

de lesões por isquemia-reperfusão também são maiores em receptores de 

fígados com esteatose acentuada14,16. 
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 3.6.4 Diagnóstico e acompanhamento de lipodistrofia associada ao 

vírus da imunodeficiência humana 

  

 Pacientes submetidos à terapia antirretroviral para tratamento de 

infecção ativa pelo HIV podem desenvolver uma síndrome caracterizada por 

hiperlipidemia, resistência à insulina e redistribuição de tecido adiposo, 

denominada lipodistrofia associada ao HIV14,79,80. Indivíduos com essa 

síndrome podem apresentar desde quadros de esteatose hepática leve até 

cirrose. Medicações redutoras dos níveis lipídicos e antidiabéticas são efetivas 

para o tratamento da lipodistrofia associada ao HIV14,79,80. Dessa forma, o 

diagnóstico precoce da infiltração gordurosa hepática facilita a prevenção de 

quadros mais graves, e sua quantificação é útil no acompanhamento dos 

pacientes em tratamento14,79,80.  

 

 3.6.5 Avaliação e acompanhamento de pacientes submetidos a 

ressecções hepáticas 

 

 A esteatose hepática é um fator importante relacionado a complicações 

pós-operatórias de ressecções hepáticas mais extensas, sobretudo por 

neoplasias primárias ou secundárias14,81-83. Como no caso de transplantes 

hepáticos que envolvem doadores vivos, a presença de infiltração gordurosa no 

parênquima remanescente pode determinar quadros de insuficiência14,81-83. 

Pacientes com neoplasias hepáticas primárias ou secundárias são 

frequentemente submetidos a quimioterapia pré e/ou pós-operatória, e muitas 

das drogas quimioterápicas favorecem o desenvolvimento de infiltração 
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gordurosa hepática e de esteato-hepatite14,81-83. Assim, o diagnóstico e a 

quantificação de esteatose hepática nesses indivíduos são fundamentais para 

prevenir quadros mais graves14,81-83.  
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética Para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 

 

4.1 População avaliada 

 

Foi desenvolvido um estudo transversal prospectivo e retrospectivo 

envolvendo 64 pacientes provenientes do Ambulatório de Esteato-Hepatite 

Não-Alcoólica do Serviço de Gastroenterologia do HCFMUSP, do Hospital-Dia 

do HCFMUSP e do Serviço de Cirurgia do Fígado e Hipertensão Portal do 

HCFMUSP. Tais pacientes foram submetidos a exames de TC que incluíram 

imagens sem a administração intravenosa de meio de contraste e a 

procedimentos que permitiram a avaliação histopatológica da esteatose 

hepática em intervalo inferior a seis meses, de junho de 2007 a julho de 2009. 

Não foram selecionados indivíduos de grupo etário, sexo ou etnia específicos e 

não foram excluídos sujeitos por qualquer doença concomitante.  

A população avaliada incluiu 24 pacientes do sexo masculino e 40 do 

sexo feminino, com idades variando de 27 a 77 anos, média de 53,7 anos, dos 

quais 59 foram submetidos a biópsias hepáticas e 5, a cirurgias.  

Existem cerca de 350 pacientes inscritos no ambulatório de Esteato-

Hepatite Não-Alcoólica do Serviço de Gastroenterologia do HCFMUSP e 

praticamente todos eles foram submetidos a biópsias hepáticas. Foram 

incluídos no estudo e avaliados retrospectivamente aqueles que, além das 

biópsias, realizaram TC num intervalo inferior a seis meses. Além disso, foram 

solicitadas tomografias computadorizadas para pacientes que compareciam às 
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consultas e cujas biópsias haviam sido procedidas no período acima 

mencionado, totalizando, assim, 34 indivíduos.  

São realizadas de duas a quatro biópsias hepáticas três dias por 

semana no Hospital-Dia do HCFMUSP. Os pacientes são encaminhados de 

diversos serviços ambulatoriais, com diferentes indicações clínicas, sendo mais 

frequente a hipótese de hepatite. Foram incluídos neste estudo 25 pacientes 

desse serviço, que realizaram TC no mesmo dia das biópsias, ao fim do 

período de observação.  

Além disso, foram incluídos pacientes do Serviço de Cirurgia do Fígado 

e Hipertensão Portal do HCFMUSP. Os profissionais desse serviço realizam de 

duas a três cirurgias por semana, e alguns dos pacientes submetem-se a 

exames de imagem, como TC. Cinco pacientes desse serviço preencheram os 

critérios de inclusão, tendo sido submetidos a procedimentos que permitiram a 

avaliação histopatológica de esteatose hepática e a TC com imagens obtidas 

sem a administração endovenosa de meio de contraste, em intervalos 

inferiores a seis meses. 

O estudo foi esclarecido para todos os pacientes avaliados 

prospectivamente com a TC, que assinaram termo de consentimento 

informado.   
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4.2 Exames de tomografia computadorizada 

 

 Os exames de TC foram realizados em equipamentos Brilliance de 10, 

16 e 40 canais (Philips, Best, Holanda) e Light Speed (GE, Waukesha, 

Wisconsin, EUA). As imagens obtidas foram analisadas em estações de 

trabalho específicas, tendo sido utilizado sistema de armazenamento, 

visualização e processamento de imagens iSite (Philips, Best, Holanda). 

 Todos os exames deste estudo incluíram uma fase sem a administração 

intravenosa de meio de contraste iodado com reconstrução de imagens axiais 

com 5 mm de espessura, para que pudessem ser feitas as medidas de 

atenuação do fígado, do baço, da veia porta e da artéria hepática. Tais 

medidas foram obtidas por delimitação de regiões de interesse de 5 cm²; 5 cm²; 

0,4 cm² e 0,07 cm², respectivamente (Figura 6). Cinco regiões foram 

delimitadas no fígado, três no baço, três na veia porta e três na artéria 

hepática, e foram calculadas atenuações médias dessas estruturas. As regiões 

de interesse do fígado foram delimitadas em sítios que coincidissem com as 

áreas avaliadas histopatologicamente e excluíram estruturas vasculares 

macroscópicas, que podem elevar a atenuação da região englobada. As 

regiões esplênicas de interesse foram dispostas nos terços superior, médio e 

inferior. Todas as medidas foram realizadas pelo mesmo examinador, médico 

assistente do Instituto de Radiologia do HCFMUSP com título de especialista 

em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e dez anos de experiência, não 

conhecedor dos resultados dos estudos histopatológicos. 
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A B 

C D 
Figura 6 – Exemplo de como as regiões de interesse foram delimitadas sobre o fígado (A, B, C 
e D), baço (A, B e D), artéria hepática (C) e veia porta (D) 
  

Calcularam-se três índices de atenuação hepática para cada paciente. O 

primeiro foi a razão da atenuação hepática média para a atenuação esplênica 

média (IF/B), calculado como F/B, em que F é a atenuação hepática média e B, 

a atenuação esplênica média. O segundo índice foi dado pela diferença entre a 

atenuação hepática média e a atenuação  esplênica  média  

(IF-B), calculado como F-B. O terceiro índice foi a atenuação do parênquima 

hepático, excluindo o componente relacionado ao suprimento sanguíneo (IPH), 

calculado como [F-0,3.(0,75P + 0,25A)]/0,7, em que P é a atenuação portal 

média e A, a atenuação arterial média.  
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 O terceiro índice foi originalmente calculado por Park et al.48 com base 

no fato de que a atenuação hepática total representa a combinação da 

atenuação do parênquima com a do sangue no interior dos sinusoides. O 

fígado contém cerca de 12% do volume sanguíneo total do organismo, e 25% a 

30% do seu volume corresponde a sangue, dos quais 75% são provenientes do 

sistema porta, e 25%, da artéria hepática48. Assim, assumiu-se que F = 0,7.IPH 

+ 0,3.atenuação hepática sanguínea, e a atenuação hepática sanguínea 

corresponderia a 0,75P + 0,25A48. 

 

4.3 Cirurgias, biópsias hepáticas e análise histopatológica 

 

Os procedimentos cirúrgicos consistiram em uma ressecção de 

segmento lateral esquerdo acompanhada de ressecção de três nódulos nos 

segmentos IV, V e VII, lesões diagnosticadas como adenocarcinoma 

metastático de cólon; uma ressecção de nódulo no segmento V, diagnosticado 

como carcinoma hepatocelular; uma ressecção de lobo esquerdo por lesão 

traumática e duas ressecções de lobo direito por carcinoma hepatocelular. 

Todos os produtos das ressecções apresentavam margens com parênquima 

não comprometido suficiente para a quantificação adequada de eventual 

infiltração gordurosa.  

As biópsias foram todas realizadas por cirurgião hepático com mais de 

dez anos de experiência e guiadas por US, tendo-se utilizado equipamento 

Sonix (Ultrasonix, Richmond, Canadá) e agulhas com pontas cortantes 14G x 

160 mm (Medax, Carpi, Itália). Foram obtidos fragmentos do lobo hepático 

direito de todos os pacientes submetidos a biópsia. 
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As lâminas para análise histopatológica foram preparadas com 

hematoxilina-eosina e avaliadas por patologistas experientes, todos eles 

médicos assistentes do Serviço de Anatomia Patológica do HCFMUSP. A 

esteatose hepática foi estratificada em graus 0, 1, 2 ou 3, que caracterizam 

ausência de infiltração gordurosa, infiltração gordurosa de até 33%, de 34% a 

66% e superior a 66%, respectivamente. Tais porcentagens representam a 

quantidade de parênquima hepático infiltrado por vacúolos de gordura. 

 

4.4 Análise estatística 

 

 4.4.1 Teste de correlação de Spearman 

 

Para verificar uma associação entre o grau de esteatose hepática 

identificado por análise histopatológica e cada índice calculado, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman. Este coeficiente é recomendado 

quando se deseja avaliar a relação entre duas medidas e quando as 

observações são ordinais, no caso, o grau de esteatose. O valor da estatística r 

indica a força da relação entre o grau de esteatose e o respectivo índice e o 

sinal, o seu sentido. O p-valor, por sua vez, indica a sua significância. 

 

4.4.2 Teste t-Student 

 

 As médias dos valores dos índices foram comparadas agrupando os 

pacientes sem esteatose e com esteatose grau 1, e os pacientes com 

esteatose graus 2 e 3. Os indivíduos foram agrupados dessa maneira, de forma 
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a separar aqueles com esteatose superior a 33%, que contraindica a doação e 

ressecções hepáticas mais extensas16-19,48,49. Essa comparação foi feita pela 

aplicação do teste t-Student, adequado para amostras independentes, uma vez 

que não há relação entre os pacientes pertencentes a cada grupo.  

 

 4.4.3 Curva de estatísticas operacionais 

 

A curva de estatísticas operacionais (ou curva ROC, do inglês receiving 

operating characteristic) foi empregada para a determinação e comparação do 

desempenho de cada índice no diagnóstico de esteatose hepática graus 2 e 3. 

Quanto maior a área calculada sob a curva do gráfico, melhor o desempenho 

do índice. Foram determinados, ainda, por esse método, valores de corte para 

cada índice que proporcionassem um balanço entre a sensibilidade e a 

especificidade do método no diagnóstico de infiltração gordurosa grau 2 ou 3. 

 

4.4.4 Teste de análise de variância (ANOVA) e teste de Bonferroni 

 

Os valores médios de cada índice para cada grau de esteatose hepática 

foram comparados de acordo com o teste de ANOVA, com o objetivo de 

investigar se havia diferença significativa entre eles. Não é possível, contudo, 

determinar, por esse método, se a diferença é significativa para todos os graus 

de esteatose ou se ela ocorre somente em determinados graus. Realizou-se, 

então, o teste de Bonferroni, por meio do qual os valores médios dos índices 

foram comparados pareando os graus de esteatose hepática. Foi possível 
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determinar, assim, em quais graus de infiltração gordurosa a diferença dos 

valores médios dos índices é significativa.  

 

4.4.5 Modelo de regressão ordinal 

 

O modelo de regressão ordinal foi utilizado para investigar a 

possibilidade de classificação do grau de esteatose com base nos índices. A 

partir desse modelo, determinaram-se intervalos que discriminassem os 

respectivos graus de esteatose por índice. A eficiência deste teste foi avaliada 

pelos acertos das predições para a amostra coletada.  
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5.1 Análise descritiva 

 

Dos 64 indivíduos avaliados, 18 não apresentavam esteatose hepática, 

16 apresentavam esteatose hepática grau 1, 19 apresentavam esteatose 

hepática grau 2 e 11 apresentavam esteatose hepática grau 3 na análise 

histopatológica (tabela 1).  

 
Tabela 1 – Graus de esteatose determinados nas análises histopatológicas e índices de 
esteatose obtidos para cada paciente – HCFMUSP – 2008 
 

Paciente Biópsia IF/B IF-B IPH 
AP Grau 0 1,1 6 58 
AMM Grau 0 1 2,3 57,2 
CLG Grau 0 1 4,1 49 
ELM  Grau 0 1,2 8,9 60,2 
EMR Grau 0 1,2 9,2 58,1 
LG Grau 0 1,2 9,8 64,2 
LMS Grau 0 1,1 5,2 59,7 
LCCB Grau 0 1,3 17,1 74,7 
MRS Grau 0 1 2,3 60,2 
MAC Grau 0 1,2 9,3 64,6 
MOP Grau 0 1,3 16,3 66 
MRS Grau 0 1 3 58 
MSB Grau 0 0,9 -1 52,7 
RRJ Grau 0 1 3,8 52,6 
SHY Grau 0 1,3 13 60,6 
SSS Grau 0 1,1 9,3 63,7 
VPR Grau 0 1,1 8,2 59,2 
YPAL Grau 0 1,1 7,6 55,2 
BFS Grau 1 1,1 5,5 53,5 
DFS Grau 1 0,9 -1,2 38,7 
ECS Grau 1 1 4 57,5 
GB Grau 1 1 4,1 52,4 
GSS Grau 1 0,7 -10,4 22,1 
MO Grau 1 1,2 14 74,5 
MABA Grau 1 1,2 10,1 56,5 
MJO Grau 1 1 3,6 52,7 
MR Grau 1 1 3,2 51,2 
MM Grau 1 1 3,8 55,8 
NNG Grau 1 1 2,8 53,7 
OR Grau 1 1,3 13,2 66,1 
PROB Grau 1 1 1,6 58,2 
RA Grau 1 1,1 5 57,4 
RFS Grau 1 1,2 9,2 60,8 
SH Grau 1 0,9 -1 60,8 
ASCA Grau 2 0,6 -17,3 25,8 
AAJC Grau 2 0,9 -1,7     34 (cont.)
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Tabela 1 – Graus de esteatose determinados nas análises histopatológicas e índices de 
esteatose obtidos para cada paciente – HCFMUSP – 2008 (continuação) 
 

Paciente Biópsia IF/B IF-B IPH 
     
BOD Grau 2 0,5 -20,6 23,2 
CF Grau 2 0,9 -0,1 57,9 
EFO Grau 2 1,1 7 58,1 
IMGAF Grau 2 1 2,5 51,4 
JBR Grau 2 0,8 -5,6 31,2 
JBS Grau 2 0,8 -5,4 41 
LBS Grau 2 1,6 25,2 76 
LS Grau 2 1 -0,2 52,1 
LEG Grau 2 0,7 -12 36,7 
MJAO Grau 2 0,4 -22,8 10,5 
MLOL Grau 2 1,2 12,2 67 
MOC Grau 2 0,5 -22,7 23,9 
RMFS Grau 2 0,8 -6,7 35 
RNR Grau 2 0,9 -4,1 40,2 
SSC Grau 2 0,9 -4,6 49,1 
TMB Grau 2 0,6 -13,8 22,4 
TJVPL Grau 2 0,9 -1,4 41,5 
AJS Grau 3 0,6 -19 26,2 
ALS Grau 3 0,5 -21,8 15,4 
CRW Grau 3 0,7 -10,5 34,6 
ECP Grau 3 0,7 -9 20,1 
EAO Grau 3 0,8 -5,9 23,7 
GC Grau 3 0,1 -41,8 -9,5 
IMG Grau 3 0,1 -32,6 -6,4 
IMC Grau 3 0,8 -7 36,2 
JMA Grau 3 0,9 -3,4 46,4 
MGS Grau 3 0,9 -2,7 40,1 
MAM Grau 3 -0,1 -40 -21,5 

 

  

  Os índices IF/B variaram de -0,10 a 1,60, com média de 0,92 ± 0,30; os 

índices IF-B variaram de -41,80 a 25,20, com média de -1,31 ± 13,04 e os 

índices IPH variaram de -21,50 a 76,00, com média de 45,75 ± 20,23 (tabela 2). 

 
Tabela 2 – Valores mínimos e máximos, médias e desvios padrões dos índices de esteatose 
hepática – HCFMUSP - 2008 
 
  IF/B IF-B IPH 
Média 0,92 -1,31 45,75 
Desvio Padrão 0,30 13,04 20,23 
Mínimo -0,10 -41,80 -21,50 
Máximo 1,60 25,20 76,00 
N 64 64 64 
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A tabela 3 apresenta os índices estratificados pelo grau de esteatose 

hepática identificado na análise histopatológica. Constatou-se uma correlação 

negativa dos índices em relação ao grau de esteatose, ou seja, há uma 

tendência decrescente dos primeiros com o aumento do segundo. Além disso, 

parece haver uma similaridade entre os índices calculados para os pacientes 

sem esteatose e com esteatose grau 1 e entre os índices calculados para os 

pacientes com esteatose graus 2 e 3. Esses aspectos estão também ilustrados 

nos gráficos 1, 2 e 3.  

 

Tabela 3 - Valores mínimos e máximos, médias e desvios padrões dos índices de esteatose 
hepática estratificados pelo grau de esteatose hepática – HCFMUSP – 2008 
 

  IF/B IF-B IPH 

Grau 0 

Média 1,12 7,47 59,66 
Desvio Padrão 0,12 4,83 5,82 

Mínimo 0,90 -1,00 49,00 
Máximo 1,30 17,10 74,70 

N 18 18 18 

Grau 1 

Média 1,04 4,22 54,49 
Desvio Padrão 0,15 5,88 11,46 

Mínimo 0,70 -10,40 22,10 
Máximo 1,30 14,00 74,50 

N 16 16 16 

Grau 2 

Média 0,85 -4,85 40,89 
Desvio Padrão 0,28 12,10 16,82 

Mínimo 0,40 -22,80 10,50 
Máximo 1,60 25,20 76,00 

N 19 19 19 

Grau 3 

Média 0,55 -17,61 18,66 
Desvio Padrão 0,35 14,59 22,18 

Mínimo -0,10 -41,80 -21,50 
Máximo 0,90 -2,70 46,40 

N 11 11 11 
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Gráfico 1 – Gráfico de dispersão evidenciando a distribuição dos índices IF/B em relação ao 
grau de esteatose hepática 
 

IF/B por Grau de esteatose

‐0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

‐1 0 1 2 3 4

Grau de Esteatose

Ín
di
ce

 

 

Gráfico 2 - Gráfico de dispersão evidenciando a distribuição dos índices IF-B em relação ao grau 
de esteatose hepática 
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Gráfico 3 - Gráfico de dispersão evidenciando a distribuição dos índices IPH em relação ao grau 
de esteatose hepática 
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5.2 Teste de correlação de Spearman 

 

O teste com o coeficiente de correlação de Spearman evidenciou uma 

relação moderada significativa e negativa entre os três índices e o grau de 

esteatose, ou seja, o grau de esteatose relaciona-se inversamente com os 

índices, corroborando a tendência constatada na análise descritiva 

apresentada na tabela 3 (tabela 4). Os gráficos 1, 2 e 3 também auxiliam na 

interpretação desses resultados, demonstrando que os valores dos índices 

apresentam uma tendência de decaimento quando o grau de esteatose 

aumenta. 

 
Tabela 4 – Coeficiente de correlação de Spearman evidenciando relação moderada 
significativa e negativa entre o grau de esteatose hepática e os índices calculados em cada 
paciente – HCFMUSP – 2009 
 

  IF/B IF-B IPH 
r -0,705 -0,716 -0,697 
p-valor <0,001 <0,001 <0,001 
N 64 64 64 
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5.3 Teste t-Student 

 

Uma análise preliminar quando os pacientes são separados em dois 

grupos - o primeiro incluindo aqueles com esteatose graus 0 e 1 e o segundo 

incluindo aqueles com esteatose hepática graus 2 e 3 - evidencia índices com 

valores menores neste último (gráficos 4, 5 e 6). 

 

Gráfico 4 - Gráfico de dispersão evidenciando a distribuição dos índices IF/B nos grupos de 
pacientes com esteatose graus 0 e 1 e com esteatose graus 2 e 3 
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Gráfico 5 - Gráfico de dispersão evidenciando a distribuição dos índices IF-B nos grupos de 
pacientes com esteatose graus 0 e 1 e com esteatose graus 2 e 3 
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Gráfico 6 - Gráfico de dispersão evidenciando a distribuição dos índices IPH nos grupos de 
pacientes com esteatose graus 0 e 1 e com esteatose graus 2 e 3 
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Esse aspecto foi confirmado com o teste t-Student, que evidenciou 

diferença significativa entre as médias dos índices dos dois grupos (p-valor 

inferior a 0,001), sendo aquelas do grupo de indivíduos com esteatose graus 2 

e 3 inferiores às do grupo com esteatose graus 0 e 1 (tabela 5). Os perfis de 

médias representam os resultados desta análise nos gráficos 7, 8 e 9.  

 
Tabela 5 – Teste de igualdade de médias dos índices para os pacientes separados em dois 
grupos, sem esteatose e com esteatose grau 1 e com esteatose graus 2 e 3 submetidos ao 
teste t para amostras independentes – HCFMUSP - 2009  
 

Graus de 
Esteatose 

  IF/B IF-B IPH 

0 ou 1 Média 1,08 5,94 57,23 
  Desvio 

Padrão 
0,14 5,52 9,16 

  Mínimo 0,70 -10,40 22,10 
  Máximo 1,30 17,10 74,70 
  N 34 34 34 

2 ou 3 Média 0,74 -9,53 32,74 
  Desvio 

Padrão 
0,34 14,26 21,54 

  Mínimo -0,10 -41,80 -21,50 
  Máximo 1,60 25,20 76,00 
  N 30 30 30 

p-valor - Teste t <0,001 <0,001 <0,001 

 

Gráfico 7 – Perfis de média do índice IF/B nos grupos de pacientes com esteatose graus 0 e 1 e 
com esteatose graus 2 e 3 
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Gráfico 8 – Perfis de média do índice IF-B nos grupos de pacientes com esteatose graus 0 e 1 e 
com esteatose graus 2 e 3 
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Gráfico 9 – Perfis de média do índice IPH nos grupos de pacientes com esteatose graus 0 e 1 e 
com esteatose graus 2 e 3 
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5.4 Curva ROC 

 

A área calculada sob a curva ROC para o diagnóstico de esteatose 

hepática grau 2 ou 3 foi de 0,878 para o IF/B, de 0,892 para o IF-B e de 0,869 

para o IPH (gráfico 10 e tabela 6). Este cálculo demonstra desempenho 

semelhante dos três índices, sendo o IF-B pouco, mas não significativamente 

melhor. 

 
 
Gráfico 10 – Curva ROC demonstrando o desempenho dos três índices na detecção de 
esteatose hepática graus 2 e 3 
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Tabela 6 – Cálculo das áreas de cada índice sob a curva ROC para a detecção de esteatose 
hepática graus 2 e 3 – HCFMUSP - 2009 

  Área sob a curva 
IF/B 0,878 
IF-B 0,892 
IPH 0,869 
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Os valores de corte recomendados para cada índice que permitem o 

diagnóstico de esteatose hepática grau 2 ou 3 com um balanço entre a 

sensibilidade e a especificidade são de 1,0 para o IF/B, com sensibilidade de 

83% e especificidade de 88%; -1,3 para o IF-B, com sensibilidade de 80% e 

especificidade de 97% e 50,2 para o IPH, com sensibilidade de 80% e 

especificidade de 91%. Esses valores, bem como os demais e suas respectivas 

sensibilidades e especificidades, estão demonstrados na tabela 7.  

 
Tabela 7 – Valores de cada índice com as respectivas sensibilidades e especificidades para a 
detecção de esteatose hepática graus 2 e 3. Os valores de especificidade são subtraídos de 1, 
e os valores de corte recomendados estão realçados em amarelo – HCFMUSP – 2009 
 

 Valor de Corte Especificidade Sensibilidade 
IF/B -1,1 0,00 0,00 

 0,0 0,00 0,03 
 0,3 0,00 0,10 
 0,5 0,00 0,13 
 0,6 0,00 0,23 
 0,7 0,00 0,33 
 0,8 0,03 0,43 
 0,9 0,03 0,60 
 1,0 0,12 0,83 
 1,1 0,47 0,90 
 1,2 0,68 0,93 
 1,3 0,88 0,97 
 1,5 1,00 0,97 
 2,6 1,00 1,00 

IF-B -42,8 0,00 0,00 
 -40,9 0,00 0,03 
 -36,3 0,00 0,07 
 -27,7 0,00 0,10 
 -22,8 0,00 0,13 
 -22,3 0,00 0,17 
 -21,2 0,00 0,20 
 -19,8 0,00 0,23 
 -18,2 0,00 0,27 
 -15,6 0,00 0,30 
 -12,9 0,00 0,33 
 -11,3 0,00 0,37 
 -10,5 0,00 0,40 
 -9,7 0,03 0,40 
 -8,0 0,03 0,43 
 -6,9 0,03 0,47 
 -6,3 0,03           0,50 (cont.) 
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Tabela 7 – Valores de cada índice com as respectivas sensibilidades e 
especificidades para a detecção de esteatose hepática graus 2 e 3. Os 
valores de especificidade são subtraídos de 1, e os valores de corte 
recomendados estão realçados em amarelo – HCFMUSP – 2009 
(continuação) 

 
 Valor de Corte Especificidade Sensibilidade 
 -5,8 0,03 0,53 
 -5,5 0,03 0,57 
 -5,0 0,03 0,60 
 -4,4 0,03 0,63 
 -3,8 0,03 0,67 
 -3,1 0,03 0,70 
 -2,2 0,03 0,73 
 -1,6 0,03 0,77 
 -1,3 0,03 0,80 
 -1,1 0,06 0,80 
 -0,6 0,12 0,80 
 -0,2 0,12 0,83 
 0,8 0,12 0,87 
 2,0 0,15 0,87 
 2,4 0,21 0,87 
 2,7 0,21 0,90 
 2,9 0,24 0,90 
 3,1 0,26 0,90 
 3,4 0,29 0,90 
 3,7 0,32 0,90 
 3,9 0,38 0,90 
 4,1 0,41 0,90 
 4,6 0,47 0,90 
 5,1 0,50 0,90 
 5,4 0,53 0,90 
 5,8 0,56 0,90 
 6,5 0,59 0,90 
 7,3 0,59 0,93 
 7,9 0,62 0,93 
 8,6 0,65 0,93 
 9,1 0,68 0,93 
 9,3 0,74 0,93 
 9,6 0,79 0,93 
 10,0 0,82 0,93 
 11,2 0,85 0,93 
 12,6 0,85 0,97 
 13,1 0,88 0,97 
 13,6 0,91 0,97 
 15,2 0,94 0,97 
 16,7 0,97 0,97 
 21,2 1,00 0,97 
 26,2 1,00 1,00 

IPH -22,5 0,00 0,00 
 -15,5 0,00 0,03 
 -8,0 0,00 0,07 
 2,1 0,00 0,10 
 13,0 0,00           0,13 (cont.) 
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Tabela 7 – Valores de cada índice com as respectivas sensibilidades e 
especificidades para a detecção de esteatose hepática graus 2 e 3. Os 
valores de especificidade são subtraídos de 1, e os valores de corte 
recomendados estão realçados em amarelo – HCFMUSP – 2009 
(continuação) 

 
 Valor de Corte Especificidade Sensibilidade 

 17,8 0,00 0,17 
 21,1 0,00 0,20 
 22,3 0,03 0,20 
 22,8 0,03 0,23 
 23,5 0,03 0,27 
 23,8 0,03 0,30 
 24,9 0,03 0,33 
 26,0 0,03 0,37 
 28,7 0,03 0,40 
 32,6 0,03 0,43 
 34,3 0,03 0,47 
 34,8 0,03 0,50 
 35,6 0,03 0,53 
 36,5 0,03 0,57 
 37,7 0,03 0,60 
 39,4 0,06 0,60 
 40,2 0,06 0,63 
 40,6 0,06 0,67 
 41,3 0,06 0,70 
 44,0 0,06 0,73 
 47,7 0,06 0,77 
 49,1 0,09 0,77 
 50,2 0,09 0,80 
 51,3 0,12 0,80 
 51,8 0,12 0,83 
 52,3 0,12 0,87 
 52,5 0,15 0,87 
 52,7 0,18 0,87 
 53,1 0,24 0,87 
 53,6 0,26 0,87 
 54,5 0,29 0,87 
 55,5 0,32 0,87 
 56,2 0,35 0,87 
 56,9 0,38 0,87 
 57,3 0,41 0,87 
 57,5 0,44 0,87 
 57,7 0,47 0,87 
 58,0 0,47 0,90 
 58,1 0,53 0,90 
 58,2 0,56 0,93 
 58,7 0,59 0,93 
 59,5 0,62 0,93 
 60,0 0,65 0,93 
 60,4 0,71 0,93 
 60,7 0,74 0,93 
 62,3 0,79 0,93 
 64,0 0,82 0,93 
 64,4 0,85           0,93 (cont.) 
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Tabela 7 – Valores de cada índice com as respectivas sensibilidades e 
especificidades para a detecção de esteatose hepática graus 2 e 3. Os 
valores de especificidade são subtraídos de 1, e os valores de corte 
recomendados estão realçados em amarelo – HCFMUSP – 2009 
(continuação) 

 
 Valor de Corte Especificidade Sensibilidade 
 65,3 0,88 0,93  
 66,1 0,91 0,93 
 66,6 0,94 0,93 
 70,8 0,94 0,97 
 74,6 0,97 0,97 
 75,4 1,00 0,97 
 77,0 1,00 1,00 

 

5.5 Teste de ANOVA e de Bonferroni 

 

O teste de ANOVA demonstrou diferença significativa entre os valores 

médios de cada índice para diferentes graus de esteatose, com p-valores 

inferiores a 0,001 (tabela 8).  

 

Tabela 8 – Teste de ANOVA demonstrando diferença significativa entre os valores médios de 
cada índice para os diferentes graus de esteatose hepática – HCFMUSP- 2009 
 

Índice IF/B IF-B IPH 
p-valor <0,001 <0,001 <0,001 

 

O teste de Bonferroni, por sua vez, não evidenciou diferença significativa 

entre os valores médios dos três índices para os pacientes sem esteatose 

hepática e com esteatose hepática grau 1 e para os pacientes com esteatose 

hepática graus 1 e 2. Os demais valores médios dos índices apresentaram 

diferença significativa de acordo com este teste, com p-valores inferiores a 0,01 

(tabelas 9, 10 e 11).  
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Tabela 9 - Comparação dos índices médios de IF/B dos grupos de diferentes graus de esteatose 
pelo teste de Bonferroni – HCFMUSP – 2009 
 

Grau 1 Grau 2 Diferença Média p-valor 
0 1 0,079 1,000 
  2 0,269 0,005 
  3 0,571 <0,001 
1 2 0,190 0,111 
  3 0,492 <0,001 
2 3 0,302 0,006 

 

Tabela 10 - Comparação dos índices médios de IF-B dos grupos de diferentes graus de 
esteatose pelo teste de Bonferroni – HCFMUSP – 2009 
 

Grau 1 Grau 2 Diferença Média p-valor 
0 1 3,248 1,000 
 2 12,314 0,002 
 3 25,076 <0,001 
1 2 9,066 0,048 
 3 21,828 <0,001 
2 3 12,762 0,006 

 

Tabela 11 - Comparação dos índices médios de IPH dos grupos de diferentes graus de 
esteatose pelo teste de Bonferroni – HCFMUSP – 2009 
 

Grau 1 Grau2 Diferença Média p-valor 
0 1 5,167 1,000 
  2 18,766 0,001 
  3 40,997 <0,001 
1 2 13,599 0,045 
  3 35,830 <0,001 
2 3 22,231 0,001 

 

5.6 Modelo de regressão ordinal 

 

 O modelo de regressão ordinal para cada índice está exposto nas 

tabelas 12, 13 e 14. Este modelo permitiu a determinação dos intervalos de 

valores de cada índice que discriminassem cada grau de esteatose, conforme 

demonstrado nas tabelas 15, 16 e 17. 
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Tabela 12 - Modelo de regressão ordinal para os graus de esteatose com IF/B – HCFMUSP – 
2009 
 

  Coeficiente Desvio Padrão p-valor 
IF/B -6,08 1,25 <0,001 

Grau 0 -7,06 1,32 <0,001 
Grau 1 -5,55 1,23 <0,001 
Grau 2 -3,25 1,07 0,002 

 

Tabela 13 - Modelo de regressão ordinal para os graus de esteatose com IF-B – HCFMUSP – 
2009 
 

  Coeficiente Desvio Padrão p-valor 
IF-B -0,15 0,03 <0,001 

Grau 0 -1,33 0,33 <0,001 
Grau 1 0,21 0,30 0,490 
Grau 2 2,61 0,50 <0,001 

 

Tabela 14 - Modelo de regressão ordinal para os graus de esteatose com IPH – HCFMUSP – 
2009 
 

  Coeficiente Desvio Padrão p-valor 
IPH -0,10 0,02 <0,001 

Grau 0 -6,32 1,13 <0,001 
Grau 1 -4,74 1,03 <0,001 
Grau 2 -2,19 0,82 0,007 

 

Tabela 15 - Classificação do grau de esteatose por IF/B pelo modelo de regressão ordinal – 
HCFMUSP – 2009 
 

  Intervalo 
Grau 0 1,07 1,60 
Grau 1 0,98 1,07 
Grau 2 0,58 0,98 
Grau 3 -0,10 0,58 

 

Tabela 16 - Classificação do grau de esteatose por IF-B pelo modelo de regressão ordinal – 
HCFMUSP – 2009 
 

  Intervalo 
Grau 0 5,30 25,20 
Grau 1 1,10 5,30 
Grau 2 -16,60 1,10 
Grau 3 -41,80 -16,60 
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Tabela 17 - Classificação do grau de esteatose por IPH pelo modelo de regressão ordinal – 
HCFMUSP – 2009 
 

  Intervalo 
Grau 0 58,5 76,0 
Grau 1 -4,5 58,5 
Grau 2 -16,5 -4,5 
Grau 3 -21,5 -16,5 

 

A eficiência dos índices foi avaliada pelos acertos das predições da 

amostra coletada, conforme exposto nas tabelas 18, 19 e 20. As proporções de 

acerto não foram elevadas para nenhum índice, variando de 36% a 67% para o 

IF/B, de 45% a 61% para o IF-B e de 44% a 78% para o IPH. As maiores foram 

aquelas relacionadas às predições da ausência de esteatose hepática, 

seguidas das predições de esteatose hepática grau 2. 

 

Tabela 18 – Desempenho do IF/B no diagnóstico dos diferentes graus de esteatose hepática – 
HCFMUSP – 2009 
 

IF/B Predito     
Grau de 

esteatose 
0 1 2 3 Total Proporção 

de acerto 
0 12 5 1 0 18 0,67 
1 6 7 3 0 16 0,44 
2 3 2 11 3 19 0,58 
3 0 0 7 4 11 0,36 

Total 21 14 22 7 64 0,53 

 

Tabela 19 – Desempenho do IF-B no diagnóstico dos diferentes graus de esteatose hepática – 
HCFMUSP – 2009 
 

IF-B Predito     
Grau de 

esteatose 
0 1 2 3 Total Proporção 

de acerto 
0 11 6 1 0 18 0,61 
1 5 8 3 0 16 0,50 
2 3 1 11 4 19 0,58 
3 0 0 6 5 11 0,45 

Total 19 15 21 9 64 0,55 
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Tabela 20 – Desempenho do IPH no diagnóstico dos diferentes graus de esteatose hepática – 
HCFMUSP – 2009 
 

IPH Predito     
Grau de 

esteatose 
0 1 2 3 Total Proporção 

de acerto 
0 14 3 1 0 18 0,78 
1 7 7 1 1 16 0,44 
2 4 2 11 2 19 0,58 
3 0 0 6 5 11 0,45 

Total 25 12 19 8 64 0,58 
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6 DISCUSSÃO 
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Desde o final da década de 1970, está bem estabelecido que a TC 

possibilita o diagnóstico da esteatose hepática com excelente 

acurácia6,12,17,20,52,84. Entretanto, até recentemente, não houve esforços na 

tentativa de avaliar o potencial do método na quantificação da infiltração 

gordurosa, o que seria útil, sobretudo, para o acompanhamento de pacientes 

com esteatose alcoólica e não alcoólica e para a avaliação pré-operatória de 

doadores hepáticos e de pacientes indicados para realização de hepatectomias 

parciais11,16-19,48,49. Os principais estudos que procuraram avaliar o desempenho 

da TC na quantificação da esteatose hepática foram os de Limamond et al.17, 

de Park et al.48 e de Lee et al.49, já descritos anteriormente.  

A amostra do presente estudo, que incluiu 64 pacientes, foi maior do que 

as de Limamond et al.17 e de Lee et al.49 , que avaliaram 48 e 42 indivíduos, 

respectivamente. Embora o estudo de Park et al.48 tenha envolvido 154 

indivíduos, sua amostra foi mais heterogênea, tendo sido observado um 

número consideravelmente maior de sujeitos sem esteatose hepática do que 

com esteatose acentuada. No presente trabalho, foram avaliados 18 pacientes 

sem esteatose hepática, 16 com esteatose hepática grau 1, 19 com esteatose 

hepática grau 2 e 11 com esteatose hepática grau 3. Esta amostra mais 

equilibrada permite análises comparativas mais precisas entre os grupos.  

A quantificação da esteatose hepática pela análise histopatológica dos 

estudos de Limamond et al.17, de Park et al.48 e de Lee et al.49 foi feita em 

porcentagens. No presente trabalho, esta quantificação foi dada em graus, 

como é feito rotineiramente no Serviço de Anatomia Patológica do HCFMUSP. 

A diferença aqui observada, entretanto, não comprometeu a comparação dos 

resultados, uma vez que os três estudos previamente mencionados procuraram 
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avaliar o desempenho da TC na quantificação de esteatose hepática de 30% 

ou superior e, como neste trabalho, intervalos de valores dos índices por eles 

calculados refletiram intervalos de porcentagem de infiltração gordurosa.  

O teste com o coeficiente de correlação de Spearman evidenciou, no 

presente estudo, uma relação significativa moderada e negativa entre os três 

índices e o grau de esteatose, com valores de r de -0,705 para o IF/B, de -0,716 

para o IF-B e de -0,697 para o IPH. Esse resultado foi muito semelhante ao 

obtido pelos três grupos acima mencionados, embora a correlação tenha sido 

pouco mais fraca que nos estudos de Park et al.48 e de Limamond et al.17. Park 

et al.48, que também avaliaram os três índices, obtiveram valores de r de 0,777 

para o índice CTL/S, calculado da mesma forma que o IF/B; de 0,811 para o CTL-

S, calculado como o IF-B, e de 0,812 para o CTLP, calculado como o IPH. 

Limamond et al.17, que avaliaram apenas o IAH, calculado como o IF-B, 

obtiveram valor de r de 0,92. Lee et al.49, que também avaliaram somente o 

índice CTL-S, verificaram correlação mais fraca, com valor de r de 0,564.  

O teste t-Student evidenciou diferença significativa entre as médias dos 

índices dos pacientes separados em dois grupos: o primeiro, compreendendo 

aqueles sem esteatose hepática e com esteatose hepática grau 1, e o 

segundo, compreendendo aqueles com esteatose hepática graus 2 e 3. 

Conforme previamente mencionado, os indivíduos foram agrupados assim, de 

forma a separar aqueles com esteatose de 33% ou superior, que contraindica a 

doação e ressecções hepáticas mais extensas16-19,48,49. As médias dos índices 

do segundo grupo foram mais baixas que as do primeiro. Dessa forma, foram 

calculadas as áreas sob a curva ROC para a avaliação do desempenho de 

cada índice no diagnóstico de esteatose hepática graus 2 e 3. Essas áreas 
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foram de 0,878 para o IF/B, de 0,892 para o IF-B e de 0,869 para o IPH, o que 

demonstra desempenho bom e semelhante dos três índices, sendo o IF-B 

pouco, mas não significativamente melhor. Os resultados da mesma análise do 

estudo de Park et al.48 foram semelhantes, com valores de 0,991 (95%, com 

intervalo de confiança de 0,960 a 0,999) para o CTL/S e para o CTL-S e de 0,995 

(95%, com intervalo de confiança de 0,966 a 0,999) para o CTLP. Lee et al.49 

obtiveram área de 0,962 (95%, com intervalo de confiança de 0,893 a 0,983).  

Os valores de corte recomendados para cada índice que permitem o 

diagnóstico de esteatose hepática grau 2 ou 3 com um balanço entre a 

sensibilidade e a especificidade, também obtidos pela análise da curva ROC, 

são de 1,0 para o IF/B, com sensibilidade de 83% e especificidade de 88%; -1,3 

para o IF-B, com sensibilidade de 80% e especificidade de 97% e 50,2 para o 

IPH, com sensibilidade de 80% e especificidade de 91%. Os valores obtidos por 

Park et al.47 foram de 0,9 para o CTL/S, -7 para o CTL-S e 58 para o CTLP, com 

sensibilidades e especificidades semelhantes, pouco mais elevadas, de 91% e 

97%, 91% e 99% e de 100% e 95%, respectivamente. 

Entretanto, os estudos de Limamond et al.17, de Park et al.48 e de Lee et 

al.49 avaliaram o desempenho da TC apenas para a quantificação de esteatose 

hepática de 30% ou superior, uma vez que a população avaliada era de 

doadores hepáticos, e indivíduos com esse grau de infiltração gordurosa não 

podem ser submetidos ao procedimento16-19,48,49. O presente estudo, por sua 

vez, buscou avaliar o desempenho da TC para quantificar qualquer grau de 

esteatose hepática, contemplando não só doadores hepáticos, mas também 

indivíduos com outras doenças cujo sucesso ou insucesso do tratamento é 

determinado dessa forma.  
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Com esse objetivo, foram utilizados os testes de ANOVA e Bonferroni, 

por meio dos quais se procurou avaliar a significância da diferença entre os 

valores médios de cada índice para os diferentes graus de esteatose. A 

aplicação desses testes não evidenciou diferença significativa entre os valores 

médios dos três índices para os pacientes sem esteatose hepática e com 

esteatose hepática grau 1 e para os pacientes com esteatose hepática graus 1 

e 2. Os demais valores médios dos índices apresentaram diferença 

significativa. 

Além disso, embora tenha sido possível a determinação de intervalos de 

valores de cada índice que discriminassem os diferentes graus de esteatose 

pelo modelo de regressão ordinal, sua porcentagem de acertos foi 

relativamente baixa. Diante de tais resultados, a TC não foi considerada um 

método adequado para a discriminação do grau de esteatose.  

Apesar disso, além de possibilitar o diagnóstico, a TC foi considerada 

um método capaz de determinar com sensibilidade e especificidade adequadas 

se a esteatose hepática é superior ou inferior a 33%. Para essa quantificação, 

recomenda-se a utilização do índice IF-B, cujo cálculo é mais simples e cuja 

sensibilidade e especificidade, embora não de modo significativo, são pouco 

melhores que as dos índices IF/B e IPH. O valor de corte recomendado é de -1,3, 

que proporciona sensibilidade de 80% e especificidade de 97%. Conforme 

previamente mencionado, esse aspecto é especialmente útil para a avaliação 

de candidatos à doação hepática e de pacientes indicados à realização de 

hepatectomias mais extensas. Assim, a TC poderia ser empregada para 

contraindicar os procedimentos em pacientes com infiltração gordurosa 

hepática graus 2 ou 3, evitando que fossem submetidos à biópsia. Para tanto, é 



O desempenho da tomografia computadorizada na quantificação da esteatose hepática                       73 
 

Thiago Dieb Ristum Vieira 

conveniente que o valor de corte do índice seja ajustado de forma a obter uma 

especificidade mais elevada, a fim de que haja um número menor de 

resultados falsos positivos e, consequentemente, para que o menor número 

possível de pacientes seja descartado. A biópsia seria, no entanto, 

recomendada nos demais casos, uma vez que esses indivíduos ainda 

poderiam apresentar outras alterações hepáticas não detectáveis em exames 

clínicos, laboratoriais e de imagem, que inviabilizariam as cirurgias17,48,49,85,86. 

Dentre essas alterações, merece destaque a hemocromatose, que pode 

mascarar quadros de esteatose hepática grau 2 ou 3 à TC17,48,49,85,86. 

Por outro lado, de acordo com os resultados deste estudo, a TC não 

pode ser considerada método adequado para o acompanhamento de pacientes 

com esteatose hepática, submetidos a tratamento ou não, uma vez que seu 

desempenho na discriminação do grau de infiltração gordurosa não é bom. 

Para esses indivíduos, a espectroscopia por RM, quando disponível, ou a 

biópsia hepática seriam métodos mais apropriados. Deve-se salientar, contudo, 

que a amostra pode ter sido uma limitação deste trabalho; um número maior de 

pacientes poderia elevar a porcentagem de acertos dos índices no modelo de 

regressão ordinal. 

Outra limitação do presente estudo foi ter desconsiderado, na seleção da 

amostra, alterações que acometem difusamente o parênquima hepático e que 

podem elevar o valor da sua atenuação. Tais alterações, como a 

hemocromatose e o uso de amiodarona, embora raras, podem mascarar ou 

atenuar quadros de esteatose hepática, quando avaliados por TC6,12,13,20. Duas 

pacientes apresentavam quadro de hemocromatose na análise histopatológica; 

em uma delas, foi observada esteatose hepática grau 1 e, na outra, esteatose 
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hepática grau 2. A paciente com esteatose hepática grau 1 não seria 

corretamente diagnosticada por nenhum índice, e a paciente com esteatose 

hepática grau 2 seria corretamente diagnosticada pelos índices IF/B e IF-B. 

Entretanto, esses dois casos não foram, isoladamente, o fator determinante 

para o comprometimento do desempenho dos índices na determinação do grau 

de esteatose hepática. Além disso, este estudo pretendeu investigar a 

aplicabilidade clínica dos índices para a quantificação da esteatose hepática, e 

pacientes com sobrecarga férrica seriam, eventualmente, avaliados na prática 

diária. 

Uma terceira limitação deste estudo foi a utilização da biópsia hepática 

como referência para a quantificação da esteatose. A distribuição da infiltração 

gordurosa pode ser heterogênea, e este procedimento fornece apenas uma 

pequena fração de parênquima hepático para análise histopatológica, o que o 

torna suscetível a erros de amostragem87. Entretanto, a biópsia hepática é 

atualmente considerada o método mais adequado para a quantificação da 

infiltração gordurosa do parênquima e, para que a comparação entre esta e os 

exames de TC fosse mais precisa, procurou-se fazer coincidir os locais onde 

foram delimitadas as regiões de interesse com os sítios de onde foram 

retiradas as amostras8-10,12,17,48,49,88.  Além disso, os procedimentos foram todos 

guiados por US, o que também minimizou esses erros de amostragem. 
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7 CONCLUSÃO 
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Ao final do presente estudo, concluímos que: 

 

A) A TC é um método confiável para a quantificação de esteatose 

hepática de até 33% ou acima desse valor. 

 

B) A TC não permite a discriminação de cada grau de esteatose 

hepática individualmente.  
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Anexo A – Pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Termo de consentimento livre e esclarecido utilizado no presente 
estudo 

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 

1. NOME: .:............................................................................. .......................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO.................................................................................Nº........... 
APTO:..................BAIRRO:........................................................................ 
CIDADE  ............................................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 
.............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO:.............................................................................................Nº...................APTO:........................ 
BAIRRO:................................................................................CIDADE:............................................................... 
CEP:..............................................TELEFONE:DDD (............)........................................................................... 

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: O desempenho da tomografia computadorizada na 
quantificação da esteatose hepática. 

PESQUISADOR : Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri 

CARGO/FUNÇÃO: Professor titular e diretor do Instituto de Radiologia do HCFMUSP  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 28697 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto de Radiologia (InRad) 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: Pesquisa sem risco 

      

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 25 (vinte e cinco) meses 
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REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNADO: 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s) “essas informações estão sendo fornecidas para 

sua participação voluntária neste estudo, que visa.......”; ou “o objetivo deste estudo 

é.....”; 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros; 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de sangue 

por punção periférica da veia do antebraço; exames radiológicos; 

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

5 – Benefícios para o participante (Por exemplo: Não há benefício direto para o 

participante... Trata-se de estudo experimental testando a hipótese de que....... 

Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício...; 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar; 

A presença de gordura no fígado é chamada esteatose hepática e pode estar 

associada a outras doenças como a cirrose e o câncer. A quantificação da esteatose 

hepática é importante para que um tratamento adequado seja instituído e para o 

acompanhamento do sucesso ou não desse tratamento. Além disso, a quantificação é 

importante para pacientes que vão ser submetidos a cirurgias para retirada de parte do 

fígado para doação ou por qualquer doença, uma vez que o risco do fígado 

transplantado e/ou do fígado remanescente não funcionar adequadamente em casos 

de esteatose acima de 30% é grande. A quantificação da esteatose hepática só é feita, 

atualmente, através da biópsia, procedimento no qual é colocada uma agulha no 

fígado e retirados pequenos fragmentos para análise.  

Neste estudo, tentamos verificar se é possível realizar a quantificação da esteatose 

hepática pela tomografia computadorizada, um exame de alta tecnologia que utiliza 

raios X para a formação de imagens. Muitos pacientes que são submetidos à biópsia 

do fígado para quantificar a esteatose realizam, rotineiramente, esse exame. Os 

resultados dos exames de tomografia computadorizada serão comparados com os das 

biópsias e das análises dos produtos de ressecção cirúrgica. Se esses resultados 

forem concordantes, a biópsia do fígado não será necessária futuramente, tornando 

mais rápida, mais confortável e menos arriscada a avaliação dos pacientes com 

esteatose hepática. 
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Para que esse estudo seja realizado, é necessária a autorização do paciente ou do 

seu responsável legal para que os médicos pesquisadores possam realizar os exames 

de tomografia computadorizada e utilizar as imagens para processamento em um 

computador específico. Não será necessário nenhum outro procedimento, como 

punção venosa ou injeção de contraste. 

 

ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 

 

Os exames de tomografia computadorizada do fígado não têm riscos, uma vez que a 

dose de radiação utilizada é muito baixa. Mesmo assim, todas as dúvidas das pessoas 

serão esclarecidas a qualquer hora. Para esclarecer qualquer dúvida, as pessoas 

podem entrar em contato com os pesquisadores responsáveis pelo projeto. 

Todos os benefícios desta pesquisa serão informados ao paciente antes de cada 

exame. É importante ressaltar que a tomografia computadorizada do fígado seria 

solicitada a muitos dos pacientes envolvidos, independentemente de participarem do 

projeto. 

Os resultados dos exames serão entregues apenas às pessoas envolvidas na 

pesquisa ou a seus responsáveis legais. Todo o processo terá sigilo absoluto. 

A pessoa que participa da pesquisa pode suspender sua participação quando quiser, 

sem que este fato implique em qualquer forma de constrangimento. Se ela desejar sair 

do estudo, não haverá nenhum prejuízo à assistência prestada. 

Se alguma pessoa apresentar qualquer problema durante a realização do exame, 

receberá prontamente assistência da equipe do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é o Dr Thiago Dieb Ristum Vieira, que pode ser encontrado à 

Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255. Telefone(s): 3069-7065 ou 9655-2465. 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 

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; 
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09 – 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 ”O desempenho da tomografia 

computadorizada na quantificação da esteatose hepática”. 

Eu discuti com o Dr. Thiago Dieb Ristum Vieira sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade 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       /       /         
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-------------------------------------------------------------------------  

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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