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Resumo
INTRODUÇÃO
A doença hepática associada à Fibrose Cística (DHFC) é a terceira causa de mortalidade em pacientes com Fibrose Cística,
se inicia na primeira década de vida, entretanto, os sinais clínicos e sintomas aparecem apenas na forma avançada. Tem
sido realizados esforços na tentativa da detecção precoce da DHFC. As alterações de enzimas hepáticas e a
ultrassonografia (US) com base no escore de Williams são utilizadas atualmente, porém ainda com falhas.
OBJETIVOS
Uma vez que não há definição para o papel da Elastografia Transitória (Fibroscan®) para diagnosticar DHFC, o objetivo deste
estudo foi comparar os resultados de FibroScan® e US usando o escore de Williams em pacientes pediátricos com Fibrose
Cística.
MATERIAIS &MÉTODOS
Pacientes de 119 anos com enzimas hepáticas previamente altas e/ou quaisquer parâmetros hepáticos ultrassonográficos
alterados foram recrutados do ambulatório de Fibrose Cística do Hospital de Cínicas de um serviço de referência. Escore de
Williams 4 ou mais foi considerado possivelmente DHFC. A correlação estatística entre o FibroScan® e US utilizando o
escore de Williams foi feita pelo Coeficiente de Spearman (RS).
RESULTADOS
Dezenove pacientes foram incluídos, com idade média de 11,5 anos. A média e a mediana da pontuação de Williams foram
ambas 4. A média dos valores de kPa foi de 9,6 e a mediana de 4,9. Para a correspondente pontuação de Williams 4, a
média dos valores de kPa foi de 6,35 e a mediana de 5,35. RS foi de 0,85 (p < 0,001). Houve uma boa correlação entre os
valores de FibroScan® e o US utilizando o escore de Williams. Como a interpretação do FibroScan® é menos influenciada
pelo observador do que a ultrassonografia, pode ser usada para identificar e seguir pacientes com DHFC, mas são
necessários mais estudos.
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