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Resumo
A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é caraterizada por diversas alterações morfológicas e metabólicas, ocasionada
por uma dieta rica em gordura saturada, com carboidratos simples e pobre em fibras, induzindo a peroxidação lipídica nas mitocôndrias
dos hepatócitos e na produção de diversas Espécies Reativas de Oxigênios (EROs), resultando em lesões, apoptoses e necroses hepato-
celular. Os compostos alimentares ricos em antioxidantes vêm demonstrando efetiva ação contra as EROs, em especial os polifenóis,
mais especificamente o resveratrol, encontrado em amoras, amendoins e nas uvas vermelhas, além da suplementação de forma isolada
e encapsulada para atingir doses significativamente terapêutica. Deste modo, o objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar os efeitos da
suplementação de resveratrol sobre a DHGNA. As bases de dados usadas foram: Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO), National
Library of Medicine (PUBMED), Literatura Latino-Americana, Caribe e Ciências da Saúde (LILACS) e as palavras-chave empregadas foram:
“fígado gorduroso” (“fatty liver”), “resveratrol”, “antioxidante” (“antioxidant”) e “polifenól” (“Polyphenols”), com data de publicação entre
os anos de 2013-2020. Das 11 pesquisas selecionadas, 4 foram realizadas em humanos e 7 realizadas em animais, nos humanos foram
utilizadas as maiores doses (50mg-600mg), enquanto que nos animais as menores (25mg-100mg). De forma geral, nota-se que a inter-
venção com os animais deram maiores resultados. Conclui-se que o efeito do resveratrol na DHGNA possui maior benefício em modelos
animais do que em humanos, fato que pode ser explicado através do melhor controle sobre a suplementação.

Descritores: Hepatopatia gordurosa não alcoólica; Fígado gorduroso; Resveratrol; Polifenois; Antioxidantes

Abstract
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) is characterized by several morphological and metabolic alterations, caused by a diet rich
in saturated fat, with simple carbohydrates and low in fibers, inducing lipid peroxidation in the mitochondria of hepatocytes and in
the production of several Reactive Species of Oxygen (ROS), resulting lesions, apoptosis, and hepatocellular necrosis. Food compounds
rich in antioxidants have been showing effective action against ROSs, especially polyphenols, more specifically resveratrol, found in
blackberries, peanuts, and red grapes, in addition to supplementation in an isolated and encapsulated form to achieve significantly
therapeutic doses. Thus, the objective of this systematic review was to assess the effects of resveratrol supplementation on NAFLD.
The databases used were: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), National Library of Medicine (PUBMED), Latin American Li-
terature, Caribbean and Health Sciences (LILACS) and the keywords used were: “fatty liver” (“ fatty liver ”),“ resveratrol ”,“ antioxidant
”(“ antioxidant ”) and“ polyphenol ”(“ Polyphenols ”), with a publication date between the years 2013-2020. Of the 11 selected studies,
4 were carried out in humans and 7 carried out in animals, in humans the highest doses (50mg-600mg) were used, while in animals
the smallest (25mg-100mg). In general, it is noted that the intervention with the animals gave greater results. It is concluded that the
effect of resveratrol on NAFLD has a greater benefit in animal models than in humans, a fact that can be explained by better control
over-supplementation.

Descriptors: Non-alcoholic fatty liver disease; Fatty liver; Resveratrol; Antioxidants; Polyphenols

Introdução
De acordo com a pesquisa de Vigilância de Fatores

de Risco e Proteção para Doenças crônicas por Inqué-
rito Telefônico (VIGITEL) de 2018, nota-se que a quan-
tidade de pessoas obesas no Brasil, aumentou em até
67,8%, entre os anos de 2006 a 2018. A pesquisa indica
que a maioria dos obesos no Brasil são, adultos com
idade entre 25 e 34 anos e que as mulheres apresentam
maiores percentuais em relação aos homens, 20,7%
contra 18,7% respectivamente1. A estimativa é que,
em 2025, a obesidade irá atingir 700 milhões de adultos
ao redor do mundo, conforme o relatório da Organiza-
ção Mundial da Saúde2. 
Cuppari3 ressalta que a obesidade compromete o in-

divíduo por ser uma doença crônica e inflamatória,
com o acúmulo excessivo de tecido adiposo prove-
niente de origens multifatoriais acaba se associando a

outros distúrbios da síndrome metabólica como, as dis-
lipidemias, as doenças coronarianas, hipertensão arte-
rial sistêmica (HAS), resistência à insulina (RI) e a dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2). 
A literatura aponta que as doenças crônicas como a

obesidade, RI e a DM2, encontram-se interligadas no
processo de desenvolvimento da Doença Hepática Gor-
durosa Não Alcoólica (DHGNA), pois as moléstias com-
partilham as mesmas vias patogênicas4. Estudos indicam
que cerca de 74% dos obesos tem a DHGNA5, e os
valores aumentam em 80% nos indivíduos que, além
de obesos, são portadores de DM2. Considerada como
uma epidemia da atualidade, a DHGNA é a manifesta-
ção hepática que mais acomete portadores da síndrome
metabólica6, estima-se que em 2030 ela seja a maior
causa de transplante de fígado especialmente em países
ocidentais7.
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O tratamento não farmacológico mais indicado para
a DHGNA envolve dietas hipocalóricas e hipolipídicas,
associadas a alimentos ricos em fibras e vitaminas, uma
vez que parecem atenuar o estresse oxidativo causado
pela peroxidação lipídica8. Além da alimentação, a
prática de exercícios físicos também parece beneficiar
o estado inflamatório dos hepatócitos, diminuindo as
concentrações lipídicas no plasma e auxiliando na
perda de peso9.
A literatura descreve que algumas abordagens tera-

pêuticas utilizando compostos alimentares ricos em an-
tioxidantes vêm demonstrando efetiva ação contra os
danos encontrados no fígado, em especial os polifenóis,
pois a sua ação antioxidante auxilia na sobrevivência
da célula e, como pró-oxidante, leva a apoptose celular
impedindo o crescimento neoplásico10.
Entre as classes dos polifenóis, encontram-se os es-

tilbenos, sendo que o principal membro desse grupo é
o resveratrol11. Sabe-se que esse composto é encontrado
em amoras, amendoins e nas cascas das uvas vermelhas
e sua concentração no alimento dependerá da quanti-

dade de ataques de fungos, danos mecânicos e irradia-
ção solar que sofreu durante a maturação12. Na dieta é
necessário que seja introduzido de forma isolada e en-
capsulada, pelo fato dos alimentos fontes necessitarem
de uma ingestão maior para conseguir doses significa-
tivas da terapêutica13.
Diante do exposto, o objetivo desta revisão foi avaliar

os efeitos da suplementação do resveratrol sobre a
DHGNA, assim como investigar a influência da suple-
mentação na RI, na atenuação dos marcadores inflama-
tórios da doença, bem como no apoptose hepatocelular. 

Revisão da literatura
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, onde

utilizou-se as bases de dados, Scientific Eletrônic Library
Online (SCIELO), National Library of Medicine (PUB-
MED), Literatura Latino-Americana e Caribe e Ciências
da Saúde (LILACS). As palavras-chave empregadas na
busca foram “fígado gorduroso” (“fatty liver”), “resve-
ratrol”, “antioxidante” (“antioxidant”) e “polifenol” (“Po-
lyphenols”). As buscas foram limitadas aos artigos es-
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Autor Objetivo
Nº de pacientes/
Faixa de idade

Método
Dosagem administrada e
tempo de intervenção

Resultados

Asghari et
al, 201814.

Avaliar os efeitos da dieta
com RC sobre parâmetros
metabólicos e investigar se
a suplementação com RSV
tem efeitos semelhantes à
dieta RC em pacientes com
DHGNA.

90 pacientes
ambos os sexos,
com média de
idade 20 - 60.

Estudo randomi-
zado, controlado
por placebo, en-
saio clínico par-
cialmente cego.

A dosagem foide 600/mg,
sendo que a dose foi divi-
dida em duas cápsulas
contendo 300/mg de trans-
RSVe o estudo perdurou
por 12 semanas.

↓Peso corporal;
↓IMC.

Chen et al,
201515.

Avaliar o efeito do RSV na
RI, no metabolismo de gli-
cose e dos lipídios em pa-
cientes com DHGNA.

57 pacientes am-
bos os sexos, com
média de idade
20 - 60.

Estudo randomi-
zado, duplo-
cego, controlado
por placebo.

A dose do suplemento foi
de 300/mg /dia, onde foi
dividida em duas capsulas
de 150mg. O estudo per-
durou por cinco meses.

↓AST, ALT;
↓Glicose sérica; 
↓Colesterol total; 
↓LDL-C; 
↓TNF-α; 
↓CK-18; 
↓FGF21.

Faghihza-
deha et al,
201416.

Avaliar os efeitos da suple-
mentação de RSV sobre as
enzimas, índices inflamató-
rios, elasticidade hepática e
na ecogenicidade do fígado
em pacientes com doença
DHGNA.

49 pacientes am-
bos os sexos, com
média de idade
18 – ou mais.

Estudo clínico
randomizado,
duplo-cego,
controlado por
placebo.

O grupo do RSV recebeu
500 mg/dia de Trans– RSV,
enquanto que o grupo pla-
cebo recebeu 500mg de tri-
glicerídeos de cadeia mé-
dia, ambos tomados uma
vez ao dia. A duração do
estudo foi de 12 semanas.

↓ALT; 
↓TNF-α;
↓CK18;
↓Gordura hepática. 

Theodotou
et al,
201917.

O principal objetivo do es-
tudo foi investigar o efeito da
formulação micronizada de
trans-RSV em humanos com
DHGNA avaliando a conta-
gem de enzimas hepáticas, a
RI e a gordura hepática.

44 pacientes am-
bos os sexos, com
média de idade
29 - 70.

Estudo de 
Comparação.

O grupo A foi tratado com
micronização de trans-
RSV de 50 mg e o grupo B
foi tratado com  microni-
zação de trans- RSV de
200 mg. O estudo durou
um ano.

↓Gordura hepática;
↓ALT e g-GT;
↓RI.

Tabela 1 Aspectos gerais dos estudos revisados em humanos

↓: Diminuiu; ↑: Aumentou; DHGNA = Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica; RSV= Resveratrol; RC= Restrição Calórica; RI =
Resistência à Insulina; IMC = Índice de Massa Corporal; AST= aspartato aminotransferase; ALT= alanina aminotransferase sérica; LDL-
c= Colesterol de lipoproteína de baixa densidade; 21; CK18= citoqueratina-18
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critos em português, espanhol e inglês, com data de
publicação entre os anos de 2013 a 2020.
Foi definido como critério de inclusão: pesquisas rea-

lizadas em humanos, ratos e camundongos, nos quais
foram associados com diagnósticos confirmados de
DHGNA, identificados por biópsia hepática, ultrasso-
nografia e ressonância magnética; Também foi consi-
derado como critério de inclusão que os artigos tives-
sem feito à suplementação em cápsulas de resveratrol. 
De início, a busca de artigos científicos que se ade-

quassem aos critérios se deu apenas na base PUBMED
com os descritores “fatty liver AND resveratrol” AND
“Polyphenols”. Os resultados obtidos foram de 122 ar-
tigos no PUBMED, dos quais foram selecionados 22
artigos para a leitura do resumo e excluídos aqueles
que não se relacionavam aos objetivos desta revisão.

Após a seleção, foi realizada uma leitura exploratória,
excluindo os artigos de revisão de literatura, resultando
em 11 artigos selecionados, sendo que 414-17 foram
realizadas em humanos e 718-24 foram realizados nos
animais. O tempo de intervenção mais utilizado dentre
os estudos foi de 12 semanas21,23,25,26,28, enquanto
que a dose de resveratrol foi maior em humanos (de
50mg a 600mg), que nos animais (de 25mg a 100mg).
A Tabela 1 apresenta os dados dos estudos realizados

em humanos, descrevendo os autores, ano em que o
estudo foi realizado, os objetivos, a quantidade de pa-
cientes e faixa etária, a metodologia do estudo, dosa-
gem de administração, tempo que perdurou a inter-
venção e os resultados encontrados.
A partir da análise dos resultados é possívél observar

que dentre os quatro14-17 estudos realizados em hu-

Autor Objetivo
Nº de pacientes/
Faixa de idade

Método
Dosagem administrada e
tempo de intervenção

Resultados

Miguel et al,
201618.

Avaliar os efeitos da suple-
mentação de RSV na fun-
ção hepática de ratas indu-
zidas esteatose hepática.

64 Ratas Wistar
pesando 
200-250g.

Estudo clínico
randomizado.

A dosagem de RSV foi de
30 mg/kg/dia, o estudo foi
de 12 semanas.

↓ AST; 
↓ FA.

Pan et al,
201519.

Determinar se o RSV pro-
tege o fígado a indução da
esteatose hepática e se o
mesmo regula os genes en-
volvidos na DHGNA.

30 Ratos Sprague
Dawley, pesando
190g.

Estudo clínico
randomizado.

A dose de RSV utilizada no
estudo foi de 100 mg/kg
/dia, o placebo foi de 100
mg/kg/dia de solução sa-
lina, o estudo perdurou por
12 semanas.

↓ TNFα
↓ IL-1β;
↑ PPARα. 

Andrade et
al, 201320.

Avaliar os efeitos do RSV
na DHGNA incluindo os
mecanismos de lipogênese,
inflamação e modulação
dos marcadores da doença.

18 Camundon-
gos, o peso não
informado.

Estudo Contro-
lado.

A dose utilizada no estudo
foi de 30 mg/kg/dia, o es-
tudo perdurou por 2 meses.

↓ Peso corporal;
↓ Peso do fígado;
↓Colesterol total, 
↓ Triglicerídeos;
↓ ALT, AST, PPAR-γ, 
↓ Expressão IL-6;
↑ SIRT1.

Li et al,
201321.

Pesquisar a influência do
efeito do RSV na DHGNA
em camundongos.

28 Camundon-
gos murinos, pe-
sando 20g.

Estudo clínico
randomizado.

A dose utilizada de RSV foi
de 50 mg/kg/dia. A duração
do estudo foi de 12 sema-
nas.

↓ Peso corporal;
↓ RI;
↓ TNF-α.

Hajighasem
et al,
201822.

Avaliar os efeitos do RSV
isoladamente e combinado
com exercícios físicos.

56 Ratos Wistar,
pesando 250-
300g.

Estudo clínico
randomizado.

A dose de RSV foi de 25
mg/kg/ dia. O tempo de du-
ração do estudo foi de 6 se-
manas.

↓ TNF-α;
↓ Peroxidação lipí-
dica;

↓ Células apoptóticas;

Hosseini et
al, 201923.

Avaliar o efeito do RSV na
regulação da via Nrf2-
Keap1 em modelo in vivo.

30 Ratos, pe-
sando 15-18g.

Estudo clínico
randomizado.

O estudo durou 16 sema-
nas, com a suplementação
de 0,4% de RSV referente à
quantidade de ração dos
animais.

↓ Peso corporal; 
↓ Glicose em jejum;
↓ Triglicerídeos 
intracelulares;

Zhou  et al,
201824.

Determinar se o RSV ate-
nua o acúmulo de LDLs
nas células do fígado in
vivo e in vitro.

25 camundon-
gos, o peso não
foi informado. 

Estudo clínico
randomizado
in vivo e In vi-
tro.

O tempo do estudo foi de 4
semanas. A dose utilizada
nos animais foi de 400
mg/kg/dia. 

↓ LDLs;
↑ SIRT1.

Tabela 2 Aspectos gerais dos estudos revisados em ratos e camundongos

↓: Diminuiu; ↑: Aumentou;  SIRT1=Sirtuina-1; IL-10= Interleucina 10; 



manos, apenas três14-16 utilizaram o método de ensaio
clínico randomizado, duplo-cego controlado por pla-
cebo, enquanto que o estudo de Theodotou et al.17
comparou duas doses de resveratrol. Neste estudo17, o
grupo A foi tratado com micronização de trans-resve-
ratrol com 50 mg do composto e o grupo B com mi-
cronização de trans-resveratrol de 200 mg, ou seja, a
pesquisa foi realizada pelo método de comparação da
dose do composto.
Já os dados apresentados pelos autores que investi-

garam o efeito do resveratrol nos animais estão apre-
sentandos na Tabela 2, a qual descreve os autores, ob-
jetivos, o número de animais utilizado na intervenção,
o intervalo de peso, o método utilizado na pesquisa, a
dosagem administrada ligada ao tempo da intervenção
e os resultados encontrados.
De forma geral, ao comparar as pesquisas realizadas

nas duas espécies, nota-se que a intervenção com os
animais deram maiores resultados.

Discussão
Tratamentos alternativos para a Doença Hepática Gor-

durosa Não Alcoólica (DHGNA) são necessários e, nesse
sentido, o resveratrol surge como uma nova alternativa
de terapêutica para a doença. Na literatura é compro-
vado que a DHGNA está associada à síndrome meta-
bólica, onde a partir da Resistência à Insulina (RI), ocorre
à produção exacerbada de triglicerídeos hepáticos e a
maior liberação dos ácidos graxos livres para o fígado,
levando a peroxidação lipídica descontrolada, ao es-
tresse oxidativo e ao estresse do retículo endoplasmático,
resultando na ativação das adipocitocinas e quimiocinas,
progredindo assim com a fisiopatologia da doença5.
Os estudos de Chen et al.15, Theodotou et al.17 e

Hosseini et al.23 encontraram forte relação entre a su-
plementação de resveratrol e a RI. Nos estudos o com-
posto diminuiu a RI no tecido hepático, ocasionando a
homeostase da glicose no sangue, tal achado condiz
com a meta-análise de Zhu et al.25 que avaliou 11 es-
tudos sobre a suplementação de resveratrol em pacien-
tes com e sem a DM2, o resveratrol induziu ao melhor
controle da glicose e na melhora da sensibilidade a in-
sulina em indivíduos com a DM2, contudo em pessoas
que não apresentavam a doença não foi afetado em
nenhum parâmetro glicêmico.
A DHGNA envolve três moléculas desempenham um

papel importante, sendo a AMPK que quando ativada,
inibe a síntese de ácidos graxos e, ativa as enzimas
anti-inflamatórias, dentre elas a SIRT1 que, por sua vez,
ativa os Proliferadores de Peroxissoma (PPARS), resul-
tando na inibição da expressão de genes lipogênicos,
impedindo a ação de determinadas citocinas e assim
atenuando a resposta inflamatória26-27.
Observa-se que nos estudos de Faghihzadeha et al.16;

Theodotou et al.17; Andrade  et al.20; Hosseini et al.23
e Zhou et al.24 os resultados vão de encontro com a li-
teratura, sendo que o aumento das SIRT1, a redução
na RI, a diminuição no peso total do fígado, os menores
níveis de triglicerídeos intracelulares e a diminuição

das citocinas inflamatórias foram resultados da suple-
mentação de resveratrol tanto nos indivíduos, quanto
nos animais, evidenciando, portanto, que o composto
influência no processo de RI, inibindo de forma indireta
na produção de genes lipogênicos e atenuando os mar-
cadores inflamatórios da doença.
Com relação a apoptose hepatocelular, os estudos

relatam que a CK18 quando liberada vai para a corrente
sanguínea, evidenciando que no fígado está ocorrendo
diferenciação celular, sendo que a mesma é um frag-
mento específico do órgão28. Os achados sobre apop-
tose hepatocelular nesta revisão sistemática foi demons-
trado em apenas dois estudo, sendo em Chen et al.15 e
Faghihzadeha et al.16 ambas as intervenções foram rea-
lizadas em humanos e na literatura os achados do efeito
do resveratrol sobre a molécula em paciente com
DHGNA são escassos, assim são necessários mais es-
tudos sobre tais parâmetros, já que a partir do fragmento
CK18 pode-se determinar a gravidade da DHGNA.

Conclusão
Até o momento, pode-se concluir que o efeito do

resveratrol na Doença Hepática Gordurosa Não Alcoó-
lica (DHGNA) possui mais benefícios em modelos ani-
mais do que em humanos, fato que pode ser explicado
através do melhor controle sobre a suplementação do
composto nos animais. Assim, é necessário que mais
estudos sejam realizados em humanos, para que o po-
lifenol seja considerado uma ferramenta útil tanto nos
riscos e agravos da DHGNA.
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