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CUIDADOS INTERMÉDIOS
 EM PERSPECTIVA

EDITORIAL

O tipo e o padrão de consumo de álcool varia de acordo 
com a região geográfica do globo e com a mobilidade 
e o fluxo migratório das pessoas e comunidades.
[1] Em Portugal, o álcool é responsável por 3,8% da 
mortalidade global e 4% dos anos de vida perdidos 
ajustados por incapacidade (DALYs), estando o 
encargo económico relacionado à doença induzida 
pelo álcool estimado em 191 milhões de euros anuais 
(95,1 milhões de euros atribuíveis a internamentos e 
95,9 milhões a custos imputados ao ambulatório), o 
que corresponde a 0,13% do PIB e 1,25% do total das 
despesas relacionadas com a saúde.[2] 

Os padrões relativos ao consumo do álcool também 
se estão a modificar, nomeadamente com o tipo 
binge drinking: consumo de 5 ou de 4 bebidas num 
espaço de 2 horas para os homens e mulheres, 
respectivamente.[3] É um padrão visível e “socialmente 
aceite” e que corresponde, por exemplo, às saídas de 
fins-de-semana ou a eventos académicos, em faixas 
etárias por norma mais jovens. Contudo, além de 
aumentar a probabilidade de adicção, acidentes de 
viação, envolvimento em crimes, absentismo laboral e 
violência familiar[4], pouco se sabe relativamente ao 
dano orgânico que causa, nomeadamente o seu papel 
no desenvolvimento de doença hepática alcoólica 
(DHA).

O risco de desenvolver DHA parece ser proporcional 
à quantidade de álcool ingerida e tempo de ingestão, 
sendo que a quantidade de álcool ingerida diariamente 
para promover o desenvolvimento de cirrose está 
estimada, de acordo com uma meta-análise, em 25gr/
dia, a qual parece ser bem inferior ao anteriormente 
julgado.[5]
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A esteatohepatite alcoólica (anteriormente designada 
hepatite aguda alcoólica) é um dos vários espectros 
da DHA e que surge em até 35% dos alcoólicos 
não abstinentes.[6] Pode complicar uma cirrose já 
existente ou, por outro lado, surgir em doentes sem 
cirrose. Promove alterações clínico-analíticas agudas, 
exigindo um reconhecimento rápido e um tratamento 
adequado.

Desde 2010 que existe no Centro Hospitalar do Porto 
um protocolo de actuação para a esteatohepatite 
alcoólica, aprovado pelas equipas da Unidade de 
Cuidados Intermédios e de Transplante Hepático-
Pancreático, e que veio uniformizar claramente a 
forma de actuação.

O interrogatório inicial é de extrema importância, 
devendo ser inquirido o doente e os elementos 
que constituem o seu ambiente familiar e social. O 
objectivo é não só o de fazer o diagnóstico clínico 
como, também, o de fornecer elementos à equipa 
médica e nomeadamente de adictologia, por forma 
a promover a abstinência etílica do doente uma vez 
tendo alta hospitalar como, também, para reconhecer 
potenciais candidatos para transplante hepático.

Uma vez feito o diagnóstico, um score da Maddrey 
modificado ≥32, e/ou o de Glasgow ≥9 e/ou a 
existência de encefalopatia concomitante, implicam 
um internamento em ambiente de cuidados 
intermédios, já que se tratam de doentes graves e que, 
sem tratamento (corticoterapia) e suporte adequados 
têm uma sobrevida aos 28 dias de 65,7%[7] ou 52%[8] 
respectivamente (dependendo de qual o score 
aplicado). A existência de infecção não é contra-
indicação para iniciar a corticoterapia e a mesma 
não está associada a um maior risco de infecção.[9] 
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Contudo, é a própria não reposta ao tratamento com 
corticoides (verificada ao sétimo dia de tratamento com 
a aplicação do score de Lille) o factor mais importante 
que predispõe ao desenvolvimento da infecção.[9] 
Porém, a todos os doentes deverá ser efectuado um 
rastreio séptico adequado (líquido peritoneal para 
excluir peritonite bacteriana espontânea, urocultura, e 
as culturas de produtos biológicos que se adequem 
à situação clínica) e, se suspeita ou confirmação de 
infecção, uma antibioterapia adequada deverá ser 
iniciada.

Aos doentes admitidos por esteatohepatite alcoólica 
com critérios de gravidade que iniciem terapêutica 
com corticoide (prednisolona 40mg/dia por via oral 
ou equivalente intravenoso), é-lhes associada uma 
perfusão de acetilcisteína, nas doses recomendadas 
para a intoxicação por paracetamol (150mg/Kg em 
250cc de SG5% em 60 minutos, seguido de 50mg/
Kg em 500cc de SG5% em 4h, seguido de 100mg/
Kg em 1000cc de SG5% em 16h, e a renovar esta 
última prescrição até 3 a 5 dias de tratamento). A 
acetilcisteína em associação com a corticoterapia 
influencia positivamente o outcome, com melhoria da 
sobrevida ao 1º mês (e tendencialmente ao 6 mês), ao 
que se relaciona uma menor incidência de síndrome 
hepatorenal e de complicações infecciosas.[10]

Durante a sua permanência em cuidados intermédios, 
outras medidas, como o suporte nutricional e a evicção 
de síndrome de abstinência têm de ser tidas em conta.

Ao sétimo dia de tratamento com corticoides, é 
aplicado o score de Lille (aplicação de seis variáveis), 
o qual é sensível e específico na identificação dos 
doentes com alto risco de morte aos 6 meses, sendo 
aqueles com score ≥0,45 os considerados não 
respondedores (e que ocorre em cerca de 40% dos 
casos).[11]

No logaritmo aprovado pelos dois grupos de trabalho 
suprarreferidos do CHP, os doentes respondedores 
à terapêutica com corticóides (score de Lille<0,45) 
são transferidos para ambiente de enfermaria geral 
e deverão continuar a corticoterapia até finalizar 4 
semanas de tratamento. Para os restantes, os não 
respondedores, sabe-se que o prolongar o tratamento 
com corticoides, além de ineficaz, aumenta o risco de 
infecção. Nestes doentes, o switch para pentoxifilina 
não está igualmente recomendado (documentado 
retrospectiva e prospectivamente)[12, 13] e a sua 
associação inicial aos os corticóides não acrescenta 
qualquer benefício em termos de sobrevida.[14] 
Este fármaco (pentoxifilina) é um inibidor das 
fosfodiesterases não selectivo e diminui a síntese do 
TNF-α, o qual está aumentado na esteatohepatite 
alcoólica. Alguns estudos realizados mostraram 
algum efeito benéfico da pentoxifilina no tratamento 

da esteatohepatite alcoólica. Contudo, são estudos de 
cariz essencialmente retrospectivo, mal desenhados 
e sem documentação histológica. Uma revisão da 
Cochrane não mostra benefício nem prejuízo na sua 
utilização.[15] Contudo, uma das críticas que é feita 
à pentoxifilina é que o potencial inibidor do TNF-α 
impede, ele próprio, a regeneração hepatocelular.
[16, 17] Face à falta de evidência da pentoxifilina no 
tratamento da esteatohepatite alcoólica e ausência 
de estudos prospectivos, não recomendamos a sua 
utilização no fluxograma de actuação.

E então, o que fazer aos doentes não respondedores 
aos corticoides? Doentes estes sobejamente 
conhecidos como tendo prognóstico sombrio com 
morbimortalidade elevada a curto termo?

A transplantação hepática (TH) é uma técnica 
efectuada desde há 50 anos. O primeiro doente 
transplantado (em 01.03.1963), por atrésia das vias 
biliares, tinha 3 anos de idade e veio a falecer no 
próprio dia. Desde então, a evolução quer da técnica 
quer do tratamento imunossupressor veio a aumentar 
a esperança de vida nos doentes transplantados, com 
taxas de sobrevida aos 5 anos que rondam os 75-80%. 
Contudo, a escassez de órgãos disponíveis leva a que 
tenha de haver uma selecção de doentes de acordo 
com a patologia de base e gravidade da mesma.

O que dizer da transplantação hepática para doentes 
com esteatohepatite alcoólica? Doentes esses que 
mantiveram o consumo de álcool até dias antes do 
internamento, que se autoinfligiram e que geraram em 
si a sua própria doença?

Eticamente temos de concordar que não é fácil, numa 
altura com alta contenção de custos e escassez de 
órgãos, “oferecer” um fígado a um doente com uma 
doença aguda infligida pelo álcool e que mantém o 
consumo.

E, por outro lado, enquanto médicos, o que propor a um 
doente que, não tendo respondido à terapêutica com 
corticoides, não temos outra alternativa terapêutica a 
oferecer? Doente esse que tem uma probabilidade de 
estar morto aos 6 meses de cerca de 28%?

Um estudo multicêntrico francês mostrou clara 
vantagem em termos de sobrevida em doentes 
com esteatohepatite alcoólica, não respondedores, 
e que foram submetidos a TH face aos que não o 
foram (77±8% vs 23±8%). Verificaram igualmente 
uma pequena percentagem de recidiva do consumo 
de álcool após o TH, não superior aos doentes 
transplantados electivamente por cirrose alcoólica 
abstinentes, e de uma forma moderada.[18] Contudo, 
é apenas uma pequena percentagem de doentes que 
são considerados elegíveis para TH (<2% dos não 
respondedores), e que carecem de reunir uma série 
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de características: ser o primeiro episódio declarado 
de doença hepática, existência de bom apoio familiar 
e social, inclusão social, ausência de co-morbilidades 
graves ou psiquiátricas, concordância do doente (e 
dos seus familiares) para um projecto de abstinência 
para a vida e concordância de toda a equipa de 
saúde envolvida no processo, nomeadamente após 
avaliação pela equipa psiquiátrica/adictologia com 
acuidade.[18] 

A transplantação hepática está, assim, incluída no 
fluxograma de actuação da esteatohepatite alcoólica 
do CHP (centro terciário de referência com programa 
de transplantação hepática) para os doentes graves 
e não respondedores, que cumpram os critérios de 
selecção supramencionados.

Cabe a cada centro hospitalar estipular as suas 
recomendações/ orientações relativamente a esta 
temática, sabendo que cada caso é um caso e que 
deve ser avaliado individualmente, mas que as 
Unidades de Cuidados Intermédios devem estar 
conscientes desta patologia, do tratamento eficaz a 
propor e da forma como se deve relacionar com outros 
centros.
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