FÍGADO GORDO NÃO ALCOÓLICO
O QUE É O FÍGADO GORDO NÃO ALCOÓLICO (FGNA)?
FGNA é o termo usado para descrever a acumulação excessiva de gordura no fígado
(esteatose hepática) em pessoas que não bebem álcool ou que bebem em pequenas
quantidades.

QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO PARA TER O FÍGADO GORDO?
Quem tem maior risco de ter o FGNA são as pessoas que têm excesso de peso, ou
obesidade, sobretudo quando este excesso de gordura se deposita à volta da cintura,
dado que essa é a gordura que se associa a maior risco metabólico.
A diabetes é também um fator de risco muito importante. Por vezes, a diabetes ainda não
está completamente estabelecida, mas já existe resistência à insulina, e em alguns casos o
aparecimento do FGNA, pode ser um alerta para uma possibilidade aumentada de vir a
desenvolver diabetes no futuro.
Outro fator de risco é o excesso de triglicéridos e/ou colesterol no sangue, que se associa
a um risco aumentado de fígado gordo.
Como na maioria das doenças, poderá por um lado haver uma predisposição genética ou
herdada para esta situação, que é depois modulada pelo estilo de vida. Em relação ao
estilo de vida, os principais determinantes são a reduzida atividade física regular e
determinados tipos de dieta. Não existe um padrão claro de dieta que se associe ao FGNA,
sendo no entanto evidente que dietas com calorias em excesso são fator de risco. Outra
associação importante tem sido às gorduras e ao uso exagerado de refrigerantes, que
contêm de uma forma geral quantidades excessivas de açucares simples e de frutose,
estando esta ultima muito implicada no fígado gordo. Também a carência de fibra na dieta
parece ser um risco.

E AFINAL QUE IMPORTÂNCIA TEM O FGNA?
O FGNA é uma situação extremamente comum nos países ocidentais, com uma
prevalência estimada de 20 a 30%, sendo também em Portugal cerca de 30%. Na larga
maioria dos casos, a acumulação de gordura no fígado, não causa nenhum problema, mas
para alguns, a presença a longo prazo de gordura no fígado leva à inflamação e morte
celular (esteatohepatite não-alcoólica (EHNA), que por sua vez pode evoluir para cirrose
hepática e/ou carcinoma hepatocelular (cancro do fígado). Assim, a esteatose hepática e
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a EHNA são apresentações diferentes do FGNA, sendo que a primeira pode evoluir para a
segunda. O problema no momento atual, é que não conseguimos prever quem são os
indivíduos que vão progredir para a EHNA, e destes quais vão evoluir para cirrose. Além
disso também temos dificuldade em saber quem são os que têm a forma mais ligeira ou
mais grave do FGNA.
Por outro lado, o FGNA acarreta um risco aumentado de morte relacionado com a doença
cardiovascular. Assim, deverá constituir um sinal de alarme, obrigando ao despiste da
diabetes e das outras manifestações da síndrome metabólica, nomeadamente
hipertensão e dislipidémia. A identificação do FGNA, deveria constituir uma chamada de
atenção e um estímulo para uma alteração do estilo de vida.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
A maioria dos indivíduos com FGNA não apresenta sintomas. O aparecimento de sintomas
está associado a doença mais avançada, nomeadamente EHNA e cirrose hepática. Os
sintomas podem então incluir fadiga, perda de peso, mal-estar geral e desconforto
abdominal, sobretudo do lado direito do abdómen.
QUANDO SUSPEITAR?
O FGNA deve ser suspeitado quando se identifica numa ecografia abdominal, gordura no
fígado, ou quando se verifica uma elevação das aminotransferases (AST e ALT) em análises
de sangue ou na presença de fatores de risco, como a obesidade, diabetes ou dislipidémia.

COMO SE TRATA?
Não existe atualmente, um tratamento específico para o FGNA, nomeadamente com
medicamentos. O tratamento consiste em modificações do estilo de vida, incluindo uma
dieta saudável e atividade física regular, pretendendo-se nos indivíduos com excesso de
peso, que esta dieta leve à perda de peso.
O tipo de exercício físico não interessa tanto, desde que seja moderado a vigoroso,
durante 30 a 60 minutos por dia, e preferencialmente 3 a 4 vezes por semana, de forma a
perder pelo menos 400 kcal por sessão. A marcha pode ser o exercício preferido, podendo
ser incluído nas rotinas diárias. No entanto cada pessoa deve tentar perceber qual o
exercício mais adequado para si. Para alguns poderá ser a natação, para outros a dança,
ou os exercícios do ginásio. Deve no entanto ter-se em conta, regras simples, como
sempre que possível usar escadas em vez de elevador, ou fazer pequenos trajetos a pé,
em vez de usar o carro.
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No que diz respeito ao padrão alimentar, deve tentar reduzir-se a quantidade total do que
se ingere, para se conseguir perder peso, sobretudo se existir sobrecarga de peso ou
obesidade. Deve reduzir-se ou mesmo abolir o consumo de refrigerantes e de açucares
simples. Quanto às gorduras a usar, deve preferir-se o azeite a outras gorduras. Deve
reduzir-se o consumo de carnes vermelhas, e dar grande preferência ao consumo de
vegetais. As calorias totais devem ser moderadamente aumentadas de acordo com o grau
de atividade física diária.
No que diz respeito à terapêutica farmacológica, não existe um tratamento “curativo”
para o FGNA. Contudo, devem ser tratados os fatores de risco associados, como o excesso
de gorduras no sangue, a diabetes ou hipertensão arterial. No tratamento da diabetes são
preferíveis os sensibilizadores da insulina, nomeadamente a metformina, a rosiglitazona e
a pioglitazona. No tratamento da dislipidémia é preferível o uso da estatina e no
tratamento da hipertensão o uso de ARAII, sobretudo o telmisartan.
Estão em estudo vários medicamentos mais específicos para esta situação, mas não estão
ainda disponíveis.
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