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RESUMO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são caracterizadas pelos agravos nas condições de saúde dos indivíduos sendo enquadrada nesse 
grupo a esteatose hepática não alcoólica (EHNA) ou Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA). Esta é uma condição clínica-patológica 
definida pelo acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos correspondendo, pelo menos, 5% do peso total do fígado. A DHGNA é uma das doenças 
hepáticas mais prevalentes no mundo e de ampla distribuição, sendo sua prevalência entre 10 a 24% entre a população mundial, com grande 
potencial de evolução. Sua prevalência se dá em indivíduos não consumidores de um volume de álcool considerado danoso ao fígado. É 
considerada umas das causas mais comuns de doenças hepáticas crônicas. O aparecimento da EHNA está relacionada ao excesso de peso e à 
obesidade, ao Diabetes Mellitus tipo 2 e inatividade física. A prática regular de atividade física tem sido uma importante estratégia para 
prevenção da EHNA e de comorbidades associadas. O objetivo do presente estudo é relatar um caso clínico de EHNA em paciente obesa, sem 
comorbidades associadas que insiste em afirmar que seu organismo é capaz de se organizar, independente de seus hábitos, evidenciando, assim, 
a importância de estratégias terapêuticas, preventivas, educativas e de promoção da saúde na população, a fim de conscientizar a importância da 
realização de atividade física e da alimentação saudável, pois a persistência da obesidade na vida adulta pode resultar em formas mais graves da 
obesidade, acompanhadas de elevadas taxas de morbimortalidade, devido à diversas complicações que esse distúrbio metabólico traz ao 
organismo. Relato de caso: Paciente M.C.S, 53 anos, sexo feminino, psicóloga, mas atualmente é do lar, obesidade grau II, circunferência 
abdominal 105 centímetros, hábitos alimentares pouco saudáveis, foi tabagista durante 10 anos (carga tabágica 2,5 maços/ano) e não exerce 
nenhuma atividade física. Realizou colecistectomia videolaparoscópica há 17 anos e relata história familiar de cirrose e colelitíase. Apresentou-se 
para consulta por sentir náuseas e episódios de emese sem causa aparente. No exame físico o fígado apresentou-se doloroso à palpação. No 
exame complementar apresentou elevação dos níveis séricos de colesterol e transaminases hepáticas e na tomografia complementar evidenciou-
se infiltração gordurosa no fígado. Todos os resultados demonstraram afecção hepática. Porém, a paciente afirma que seu organismo é capaz de 
se reorganizar, independente de seus hábitos. Torna-se fundamental a necessidade de projetos com estratégias em ensino na saúde, que venham 
a conscientizar a população sobre como as escolhas alimentares podem influenciar a qualidade de vida do indivíduo.
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