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RESUMO 

Sarcopenia é caracterizada pela perda de massa muscular esquelética, com suas 

consequentes repercussões clínicas. Nos pacientes cirróticos, os dados de literatura 

evidenciam a relação de sarcopenia e aumento da mortalidade, piora da qualidade 

de vida e ainda uma associação com maiores taxas de complicações relacionadas à 

doença hepática. Os objetivos deste estudo consistem em investigar a prevalência 

de sarcopenia entre os pacientes com cirrose hepática, acompanhados no 

Ambulatório de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel) e analisar os fatores associados à perda de massa 

muscular nessa população.  

Palavras-chave: Sarcopenia. Cirrose hepática. Doença hepática crônica. 
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ABSTRACT 

Sarcopenia is characterized by skeletal muscle mass loss, with its resulting clinical 

consequences. In patients with liver cirrhosis, the literature data show sarcopenia 

relationship with decreased survival, decreased quality of life, and an association 

with higher rates of complications related to liver disease. The objective of the study 

is to investigate the prevalence of sarcopenia among cirrhotic patients followed up at 

the Clinic of Gastroenterology of Federal University of Pelotas (UFPel) Medical 

School and analyze the factors associated with muscle loss in this population.  

Keywords: Sarcopenia.Chronic liver disease. Livercirrhosis. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho é apresentado como requisito parcial para obtenção de 

título de Mestre no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento 

(PPGSC) da Universidade Católica de Pelotas. O mesmo encontra-se dividido em 

três partes, sendo: o projeto intitulado “Prevalência de Sarcopenia e seus Fatores 

Associados em Pacientes com Cirrose Hepática”, o artigo “Sarcopenia e Cirrose 

Hepática: uma visão ambulatorial no sul do Brasil” e as considerações finais. O 

projeto está formatado segundo as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), e o artigo segue a formatação indicada pela revista Clinical 

Nutrition, o qual será submetido. 

 O trabalho seguiu o modelo de dissertação indicado pelo PPGSC. A primeira 

parte está dividida em identificação, introdução, objetivos, hipóteses,revisão de 

literatura,método,referências e modificações no projeto original. A segunda parte 

consiste no artigo científico produzido, o qual registra a prevalência de sarcopenia e 

seus componentes dinapenia e miopenia, além de desnutrição, nos pacientes 

cirróticos acompanhados no Ambulatório de Gastroenterologia da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel). Também aborda a relação entre esses parâmetros 

nutricionais, com as variáveis clínicas e antropométricas; além da diferenciação 

entre os sexos. Na terceira parte da dissertação, estão as considerações finais, as 

quais buscam resumir os principais achados do estudo, respondendo aos objetivos e 

hipóteses propostas.  
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1  IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Título 

Prevalência de Sarcopenia e seus Fatores Associados em Pacientes com 

Cirrose Hepática.  

1.2 Mestranda 

Daniela Muñoz Nogueira Zambrano. 

1.3 Orientador 

Prof.a Dra. Maria Cristina Gonzalez. 

1.4 Instituição 

Universidade Católica de Pelotas (UCPel). 

1.5 Curso 

Mestrado em Saúde e Comportamento. 

1.6 Linha de pesquisa 

Avaliação de Composição Corporal e Nutricional. 

1.7 Data 

31 de maio de 2016. 

2  INTRODUÇÃO 

Sarcopenia é uma síndrome caracterizada por uma progressiva e 

generalizada perda de massa muscular esquelética e força com um risco de 

desfechos adversos como incapacidade física, pior qualidade de vida e morte. A 

idade avançada, inatividade, fatores endocrinológicos, neurovasculares e processos 

inflamatórios, característicos de doenças crônicas, são as principais causas dessa 

síndrome. 
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A cirrose caracteriza-se pelo estágio avançado da doença hepática crônica e 

tem etiologia variada, tais como alcoólica, hepatites virais, esteatohepatite não 

alcoólica (EHNA), doenças autoimunes e metabólicas. Frequentemente esse grupo 

de pacientes desenvolve desnutrição proteico-energética, com consequente perda 

de massa e força muscular. A alteração na composição corporal dos pacientes 

cirróticos explica-se pela diminuição do anabolismo celular, da ingestão alimentar, 

pela presença de distúrbios metabólicos, má absorção de nutrientes e pela falta dos 

efeitos tróficos da atividade física. Estas alterações cursam com modificações na 

fisiologia celular e imunidade, gerando repercussões clínicas como diminuição da 

sobrevida e maior morbidade.  

Apesar dos artigos ainda serem em pequeno número, as pesquisas já 

consolidadas, evidenciam uma relação impactante entre a perda de massa muscular 

e mortalidade, independente do escore Meld (Model for End-stage Liver Disease) e 

classificação de Child-Turcotte-Pugh, os quais avaliam predominantemente a função 

hepática. Na maioria das vezes, a perda de força e massa muscular, surge antes da 

perda da função do órgão nos cirróticos. 

A maioria dos trabalhos tem utilizado a quantificação da massa muscular 

como indicador de sarcopenia. Atualmente, nos hepatopatas crônicos, os estudos 

com imagens transversais do abdome como tomografia computadorizada (TC) e 

ressonância nuclear magnética (RM) são as ferramentas padrão-ouro para 

quantificar a massa muscular esquelética, constituindo um ótimo recurso para 

avaliaçã o nutricional e quantificação de sarcopenia. 

Atualmente, os dados da composição corporal não fazem parte das 

classificações prognósticas, embora os trabalhos já identifiquem que sarcopenia 

influencia negativamente na qualidade de vida e agrava a doença hepática. Os 

cirróticos sarcopênicos apresentam maior frequência de sepse, encefalopatia, 

hemorragia digestiva e internações hospitalares. Dessa forma, pelas últimas 

discussões cientificas, sugere-se que a detecção de sarcopenia, acrescentada aos 

critérios de Child e Meld, poderia ser mais uma indicação para transplante hepático. 

Sendo assim, ao conhecermos a frequência de sarcopenia e a presença de 

fatores associados, nos pacientes com cirrose hepática do Ambulatório de 

Gastroenterologia da UFPel, elucidaremos com maior clareza o seu estado 

nutricional, a fim de decidir condutas preventivas e terapêuticas; evitando e 

minimizando a perda de massa muscular e suas consequências.  
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Quadro1 - Métodos de acesso a sarcopenia em cirróticos 

Método Função Vantagem Desvantagem 

TC e RM Acesso ao volume 
muscular esquelético 

Acurados Radiação 

DXA Acesso ao volume 
muscular esquelético 

Semelhante ao 
anterior 

Alto custo 

BIA Acesso à massa gorda e 
massa livre de gordura 

-Portátil 

-Fácil aplicação 

 

-Aplicação controversa em 
pacientes com retenção 

hídrica 

-Pode subestimar a 
desnutrição  

FAM -Força muscular 

-Preditor de 
descompensação hepática 

Simples e barato Erros nas medidas 

TC - tomografia computadorizada  RM - ressonância nuclear magnética  
DXA - absorciometria de feixe duplo  BIA - bioimpedância elétrica 
FAM - força do aperto de mão        

Fonte: Toshikuni; Arisawa; Tsutsumi (2014) 

3  OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Determinar a prevalência de sarcopenia entre os pacientes com cirrose 

hepática acompanhados no Ambulatório de Gastroenterologia da Faculdade de 

Medicina da UFPel. 

3.2 Específicos 

-  Investigar os fatores associados à sarcopenia entre os cirróticos, tais como 

faixa etária, escores prognósticos de Child e Meld, sexo, episódios de 

descompensação da doença e internações hospitalares; além de alterações 

laboratoriais; 

- Estudar a prevalência de sarcopenia entre as principais etiologias da 

hepatopatia crônica. 

4  HIPÓTESES 

- A prevalência de sarcopenia nos pacientes com cirrose hepática será em 

torno de 50%; 

- Os cirróticos de etiologia alcoólica têm maior prevalência de sarcopenia 

quando comparados aos cirróticos de outra etiologia; 
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- Entre os fatores associados à sarcopenia, espera-se encontrar: 

• Meld ≥20 

• Child-Pugh B e C 

• Pacientes com maior número de episódios de descompensação da doença 

• Pacientes com maior frequência de internações hospitalares 

• Insuficiência renal  

• Idade maior que 60 anos 

• Sexo masculino 

• Índice de massa corporal (IMC) baixo 

• Tempo de protrombina (TP) elevado 

• Hiponatremia 

5  REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura foi realizada através da base de dados PubMed, a 

partir de dezembro de 2015. Nas outras bases de dados como Scielo e Lilacs, não 

foram encontrados artigos relacionados ao tema. A busca foi realizada através dos 

termos “sarcopenia AND liver chronic disease OR sarcopenia AND livercirrhosis”. 

Foram selecionados artigos de revisão e estudos originais, além de artigos 

buscados nas referências dos estudos selecionados, publicados nos últimos seis 

anos; nos idiomas inglês, português e espanhol. Após análise dos títulos e resumos, 

foram selecionados 45 artigos, dentre os quais 22 foram lidos na íntegra, por 

apresentarem população, desfecho e métodos semelhantes ao trabalho que será 

realizado. 

A prevalência de sarcopenia variou entre 30 e 70% dos cirróticos estudados, 

provavelmente relacionada ao número amostral, a etiologia da hepatopatia (por 

álcool foi mais prevalente- a diminuição da ingestão alimentar com deficiência 

proteica é característica dessa população) e devido às inúmeras características das 

amostras estudadas (cirróticos pré e pós transplante, portadores de carcinoma 

hepatocelular-CHC- cirróticos com ascite e ambulatoriais). A maioria dos artigos é de 

estudos retrospectivos com pacientes pré-transplante hepático e utilizam a TC de 

abdome para conhecimento da massa muscular esquelética, a qual demonstrou 

estar associada com vários desfechos clínicos. 
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No ano de 2014 foi publicado no World Journal of Gastroenterology um artigo 

de revisão sobre nutrição e cirrose hepática, no qual comenta os diferentes 

instrumentos para avaliação de sarcopenia com suas vantagens e desvantagens. 

Observa-se uma excelente acurácia para avaliação do volume muscular esquelético 

com os métodos de imagem como tomografia computadorizada e ressonância 

nuclear magnética, assim como também com a absorciometria de feixe duplo (DXA), 

em detrimento da bioimpedância, dos dados antropométricos e da força do aperto de 

mão, os quais possuem inúmeras limitações; entre elas a presença de frequentes 

erros nas medidas e inadequada avaliação em pacientes com aumento dos fluidos 

corporais como os cirróticos com ascite. Evidencia ainda uma frequência de perda 

de massa muscular de 40% entre os pacientes hepatopatas, predisposição a 

infecções bacterianas nos pacientes com desnutrição proteico-energética e o risco 

de mortalidade duas vezes maior entre os cirróticos sarcopênicos (TOSHIKUNI; 

ARISAWA; TSUTSUMI, 2014). 

Outro artigo de revisão publicado nesta mesma revista e no mesmo ano, 

comenta que as mudanças da composição corporal nos pacientes cirróticos afetam 

o curso da doença e evoluem com aumento na pontuação dos escores prognósticos 

de Child-Pugh e Meld (MONTANO-LOZA, 2014). 

Também, no ano passado, pela revista Nutrition, foi exposto um estudo 

retrospectivo com 130 pacientes cirróticos num único centro hospitalar no Japão, no 

qual sarcopenia foi avaliada por TC abdominal e foi testada associação entre 

sarcopenia e alguns desfechos como mortalidade; além da análise da influência do 

uso de aminoácidos de cadeia ramificada na sobrevida desses pacientes. Os 

resultados mostraram a prevalência de sarcopenia de 68% nessa população, em 

maior número no sexo masculino e em pacientes com menor IMC. Sarcopenia 

mostrou-se fator prognóstico independente de mortalidade e o uso de aminoácidos 

de cadeia ramificada (AACR) aumentou a sobrevida dos pacientes estudados 

(HANAI et al., 2015). 

Em 2013, um estudo capitaneado pela Unidade de Fígado e pelo 

Departamento de Nutrição da Universidade de Alberta (Canadá) e Universidade do 

Estado da Flórida (EUA) mostrou associação forte entre sarcopenia e menor 

sobrevida. Foram avaliados por TC, 116 pacientes cirróticos portadores de CHC que 

seriam submetidos a transplante hepático. A prevalência de sarcopenia encontrada 

foi de 30% e mostrou-se mais elevada na população mais idosa. Não houve 
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diferença entres os sexos nem com relação aos índices prognósticos (Child e Meld) 

e IMC. Os pacientes com TP elevado eram mais sarcopênicos. Novamente, 

sarcopenia foi evidenciada como fator independente de mortalidade com um risco 

duas vezes maior do que os não sarcopênicos (MEZA-JUNCO et al., 2013).  

Pela mesma Universidade de Alberta, um ano antes (2012), foi publicado 

artigo evidenciando que a perda de massa muscular no cirrótico é associada com 

maior mortalidade. Foi realizado estudo prospectivo com 112 hepatopatas crônicos 

que seriam submetidos a transplante hepático com avaliação de sarcopenia pela 

musculatura ao nível da terceira vértebra lombar (L3). Sarcopenia esteve presente 

em 40% dos pacientes estudados, foi mais comum em homens e desta vez não 

apresentou diferença quanto à idade, mas sim com relação ao IMC (os pacientes 

com IMC mais baixo eram mais sarcopênicos). Os critérios bioquímicos incluídos 

nas classificações prognósticas (Child e Meld) não mostraram associação com 

sarcopenia. O risco de morte por sepse foi maior entre os sarcopênicos e em se 

tratando do risco de morrer por insuficiência hepática, não houve diferença entre os 

sarcopênicos e não sarcopênicos (MONTANO-LOZA et al., 2012). Esses dados vão 

ao encontro das últimas discussões a respeito dos já consolidados escores 

prognósticos, os quais avaliam função hepática e não o estado nutricional dos 

cirróticos. Dessa forma, a avaliação da composição corporal torna-se cada vez mais 

pertinente, por se tratar de fator prognóstico independente de mortalidade. Outro 

trabalho da equipe de Alberta foi publicado também em 2012, no qual foram 

estudados retrospectivamente 142 cirróticos em lista de espera para transplante. A 

prevalência de sarcopenia encontrada foi de 41% e foi mais prevalente no sexo 

masculino, em cirróticos Child B e C e com baixo IMC. Os resultados não mostraram 

associação de sarcopenia com a idade, etiologia da doença hepática, sódio sérico, 

escore Meld e avaliação subjetiva global (ASG) (TANDON et al., 2012). 

Mais uma vez o grupo de Alberta publicou recentemente (2015) novo artigo 

com intuito de incluir a avaliação de sarcopenia ao critério Meld, mostrando a ligação 

consistente entre massa muscular e mortalidade. Estudaram uma coorte com 669 

pacientes cirróticos que seriam avaliados para transplante, no hospital dessa 

universidade, entre os anos de 2000 e 2012. Sarcopenia esteve presente em 45% 

dos pacientes do estudo e o sexo masculino, o IMC mais baixo, maiores episódios 

de descompensação da doença (ascite, encefalopatia e hemorragia por ruptura de 

varizes esofágicas) foram com maior frequência encontrados nos indivíduos 



22 
 

sarcopênicos. Neste estudo foi encontrada associação estatisticamente significativa 

entre sarcopenia e alguns índices laboratoriais como valores elevados de creatinina, 

relação normalizada internacional (RNI), bilirrubinas; além dos escores elevados de 

Child e Meld. Também evidenciou sarcopenia como fator de risco pra mortalidade, 

sugerindo o acréscimo da avaliação da massa muscular aos escores prognósticos 

(Meld- Sarcopenia), possibilitando que os cirróticos com Meld baixo e sarcopênicos 

possam entrar para lista de transplante; uma vez que o déficit muscular piora 

claramente a sobrevida destes pacientes (MONTANO-LOZA et al., 2015). 

Um trabalho coreano retrospectivo, publicado em 2014 observou dados de 65 

cirróticos com ascite durante vinte meses, em um único centro hospitalar. Todos 

foram submetidos à TC para análise de sarcopenia. As variáveis como sódio sérico 

e os escores prognósticos de Child-Pugh e Meld tiveram associação com a massa 

muscular, ou seja, os cirróticos hiponatrêmicos e com escores prognósticos elevados 

mostraram-se mais sarcopênicos e em suma, sarcopenia mostrou-se fator 

prognóstico de mortalidade, independente dos outros escores (KIM et al., 2014). 

Um artigo oriundo de três centros hospitalares franceses publicou um estudo 

retrospectivo com 562 pacientes listados para transplante hepático, onde foram 

extraídos dados de 2002 a 2011. Os resultados mostraram associação entre idade 

elevada e episódios de ascite refratária com sarcopenia, já o IMC e o escore Meld 

não demonstraram associação significativa. A prevalência de sarcopenia foi maior 

nos pacientes que evoluíram para óbito. Mais uma vez a composição corporal 

mostrou ser uma variável com associação estatisticamente significativa com 

mortalidade, inferindo um possível acréscimo da avaliação de sarcopenia aos 

escores prognósticos de hepatopatia crônica; a fim da inclusão mais rápida destes 

pacientes na fila de transplante hepático (DURAND et al., 2014).   

Um artigo publicado em 2013 de um centro americano de transplante hepático 

resgatou dados de 338 pacientes pré-transplante. A prevalência de sarcopenia 

encontrada foi de 68% e foi mais elevada entre os cirróticos de etiologia alcoólica. 

Ademais, cerca de 80% dos indivíduos com IMC normal e 60% dos obesos, eram 

sarcopênicos. A associação da sarcopenia com o tempo de internação hospitalar 

pós-transplante e mortalidade foram significativos apenas para o sexo masculino, 

isto é, os cirróticos do sexo masculino sarcopênicos tiveram menor sobrevida e os 

que conseguiram um aumento maior do que 10% na massa muscular, apresentaram 

menor tempo de internação (DIMARTINI et al., 2013). 
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Outro trabalho japonês da Universidade de Kyoto avaliou os dados de 200 

pacientes com cirrose hepática submetidos a transplante e também evidenciou 

aumento da mortalidade pós transplante em cirróticos sarcopênicos (HAMAGUCHI 

et al., 2014). Ainda, um trabalho retrospectivo realizado na Universidade de Kyushu, 

Japão, com dados coletados de 2003 a 2011, analisou 204 pacientes cirróticos pós 

transplante hepático. A prevalência de sarcopenia foi de 47,1%. A frequência do 

desfecho foi maior nos pacientes do sexo masculino, idosos, nos com maior número 

de internações hospitalares, nos cirróticos com baixo IMC e nos com insuficiência 

renal. Também, os pacientes Child C e com Meld ≥ 20 eram mais sarcopênicos. A 

diminuição da massa muscular se mostrou fator de risco para mortalidade nesses 

pacientes e o uso de nutrição enteral precoce esteve associado a menor número de 

sepse pós-operatória (MASUDA TOSHIRO et al., 2014). 

Há um trabalho de revisão japonês publicado em 2015, o qual descreve a 

avaliação nutricional do cirrótico, onde comenta as maneiras de acesso ao estado 

nutricional.  Uma delas é a avaliação subjetiva global que inclui dados da anamnese 

e exame físico. Já o acesso a sarcopenia pode ser avaliado de várias maneiras 

como pela força do aperto de mão, bioimpedância elétrica, absorciometria e por 

métodos de imagem como a tomografia computadorizada, a qual tem sido 

preferentemente usada (NISHIKAWA; OSAKI, 2015). 

Outro artigo de revisão publicado recentemente na Gastroenterology 

Research and Practice mostra a importância da avaliação nutricional e de 

sarcopenia nos pacientes hepatopatas como influência no manejo e tratamento 

adequados. Enfatiza o método tomográfico com a imagem transversal de L3 como a 

mais confiável avaliação da massa muscular corporal, inclusive demonstrando que 

este método pode ser usado para diagnóstico de sarcopenia (CICHOZ-LACH; 

MICHALAK, 2017).  

Mais uma revisão de 2017 intitulada “Como a Sarcopenia impacta na 

morbidade e mortalidade na lista de espera para transplante hepático”, publicada na 

Clinical Gastroenterology and Hepatology, ressalta novamente o índice muscular 

esquelético de L3 como ferramenta padrão ouro para avaliação de sarcopenia, diz 

que a perda de massa muscular é fator de risco independente para mortalidade, 

aumenta o número de hospitalizações e associa-se a escores baixos do Meld; 

mostrando que esta classificação subestima a sobrevida. A força do aperto de mão 

também está associada a mortalidade. A suplementação com AACR melhora a 
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sobrevida, assim como a atividade física aumenta a massa muscular (BHANJI et al., 

2017). 

Um estudo de coorte londrino, publicado recentemente com pacientes 

cirróticos transplantados (232) mostrou associação de sarcopenia com o sexo 

feminino, baixo IMC e baixa força do aperto de mão. Não mostrou associação com 

Meld e evidenciou novamente a relação positiva com morbidade e mortalidade pós-

transplante (KALAFATELI et al., 2017).  

Finalmente, o que se pode ressaltar a respeito da revisão literária é que a TC 

de abdome é o método mais utilizado e mais adequado para avaliação de 

sarcopenia no cirrótico, pois se trata de um exame rotineiramente realizado para 

rastreio do carcinoma hepatocelular e avalia com acurácia a massa muscular. Como 

já citado anteriormente, a maioria dos trabalhos é retrospectivo, poucos são em mais 

de um centro hospitalar e quase sempre com a população de pacientes pré-

transplante hepático. Além do mais, a prevalência do desfecho teve uma 

variabilidade ampla e algumas variáveis como IMC e idade, hora foram associadas à 

sarcopenia e outras vezes não; assim como os escores prognósticos de Child e 

Meld. Desta forma, os textos salientam que a composição corporal está sendo 

crucial para decisões de tratamento, expectativa de vida e prognóstico desses 

pacientes, além de influenciar na qualidade de vida. 

Este projeto de pesquisa visa analisar prospectivamente uma população geral 

de cirróticos ambulatoriais e coletar dados em busca de verificar associação entre 

sarcopenia e as diversas variáveis comentadas durante essa revisão. 

6  MÉTODO 

6.1 Delineamento 

Estudo Transversal. 

6.2 Participantes/Tipo de amostragem/Cálculo de tamanho de amostra 

A amostragem será de conveniência. A população a ser estudada será de 

cirróticos maiores de 18 anos de idade que procurarem o serviço de 

Gastroenterologia da UFPel para consulta ambulatorial (primeira consulta ou para 

seguimento). Para o cálculo de tamanho de amostra, estimou-se uma população de 
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40 pacientes cirróticos por mês, que são atendidos no serviço de Gastroenterologia 

da UFPel, com retorno estimado a cada 4 meses. Sendo assim, teríamos uma 

população entre 160 pacientes hepatopatas crônicos ambulatoriais. Devido à ampla 

variação da frequência do desfecho sarcopenia encontrada nos estudos (entre 30 a 

70%), optou-se por utilizar uma frequência de 50% porque os números 30 e 70 são 

complementos matemáticos e consequentemente, o resultado do N amostral é o 

mesmo. Sendo assim, o tamanho da amostra seria aproximadamente de 114 

pacientes, com um intervalo de confiança de 95% e 5% de precisão absoluta 

(OpenEpi, 2013). Foram acrescentados 10% para controle de perdas e recusas, 

totalizando 125 cirróticos entrevistados.  

6.2.1 Critérios de inclusão 

Serão incluídos todos os cirróticos maiores de 18 anos que aceitarem 

participar do estudo. Cirrose hepática será caracterizada através de biópsia do 

fígado ou por dados do exame físico (aranhas vasculares, rarefação de pêlos, 

ginecomastia, ascite, hepatoesplenomegalia) e de exames laboratoriais ou de 

imagens prévios.   

6.2.2 Critérios de exclusão 

Cirróticos com descompensação grave e indicação de internação hospitalar 

no momento da entrevista ou que tenham sido submetidos à TC ou RM de controle, 

nos seis meses anteriores à coleta de dados. 

6.3 Logística 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, durante um período de 

quatro meses consecutivos, todos os cirróticos que consultarem para seguimento ou 

por primeira consulta no ambulatório de Gastroenterologia da UFPel, após 

consentimento livre e esclarecido, serão submetidos à entrevista e exame físico para 

coleta de dados; além de solicitação de exames laboratoriais de rotina e TC de 

abdome para rastreamento de CHC (também rotina para o hepatopata crônico). As 

entrevistas com coleta de dados serão realizadas pela mestranda e por médicos 

residentes de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da UFPel.  
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As imagens tomográficas serão interpretadas por um médico radiologista do 

Hospital Escola (HE) da UFPel, o qual possui experiência em avaliação do 

parênquima hepático. Concomitantemente à realização da TC no serviço de 

Imaginologia do HE-UFPel, também será realizada ultrassonografia da coxa para 

análise da musculatura dessa região como parte de outro projeto de pesquisa, cujos 

dados serão utilizados para estudo futuro.  

Após remoção dos dados de identificação dos pacientes, as imagens de TC 

serão enviadas anonimamente para a equipe de estudos de avaliação da 

composição corporal da Universidade de Alberta (Edmonton, Canadá), onde dois 

profissionais com experiência na análise radiológica avaliarão as imagens 

cegamente. 

6.4 Definição de variáveis 

6.4.1 Variável dependente: sarcopenia 

A TC de abdome utilizada como rotina para rastreamento de CHC em 

pacientes cirróticos, também será utilizada para analisar a musculatura com imagens 

transversais de L3, através do software SliceOmatic V4.3 (Tomovision, Montreal, 

Canadá). O músculo esquelético é identificado e quantificado usando limares HU 

(unidade Hounsfield). Os músculos englobados da região de L3 são o psoas, eretor 

espinhal, quadrado lombar, transverso abdominal, oblíquo interno e externo e reto 

abdominal. Usando os limites específicos HU, as medições da musculatura 

esquelética não são influenciadas pela presença de ascite, excesso de peso ou 

obesidade. A área transversal do músculo é dividida pela estatura (cm2/m2) e este 

valor é referido como índice muscular esquelético (IME). Sarcopenia será definida de 

acordo com um estudo baseado em análise tomográfica de pacientes com tumores 

sólidos, ou seja, IME ≤ 41 cm2/m2 em mulheres e ≤ 53 cm2/m2 para homens com 

IMC ≥ 25 kg/ m2 e IME ≤ 43 cm2/m2 em todos com IMC < 25 kg/ m2. 



27 
 

 
Comparação de duas pacientes do sexo feminino com cirrose. TC com imagens de L3. A cor 
vermelha indica a musculatura esquelética, a verde o tecido adiposo intermuscular e amarelo o 
tecido adiposo visceral. A paciente da esquerda tem sarcopenia (IME 35 cm2/m2) e a da direita 
não é sarcopênica (IME 54 cm2/m2). 
 

Figura 1- TC de abdome com SliceOmatic 
Fonte: Montano-Loza et al. (2015). 

6.4.2 Variáveis independentes: 

Quadro 2 - Variáveis independentes e método de coleta 

Variável Método de coleta 

Idade (discreta) Data de nascimento do prontuário, confirmada com o 
paciente 

Sexo (dicotômica) Observado 
Raça (nominal) Referida pelo paciente 
Nível socioeconômico (ordinal) Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP 

2015) 
Peso e altura (continuas) Aferição dos dados em balança mecânica 

antropométrica devidamente calibrada 
Comorbidades (nominal) Referidas e analisadas em prontuário 
Medicações em uso (nominal) Referidas e analisadas em prontuário 
ASG (politômica) Questionário padronizado para ASG 
Dinamometria (contínua) Sentado, antebraço apoiado e em 90º com o braço, 

com 
aparelho portátil da marca JAMAR – 
Adjustabledynamometer, com medidas em Kg 
(quilograma)variando de 0 - 90 Kg 

Dados do exame físico abdominal 
(nominal) 

Registrados pelos entrevistadores 

Lista de transplante (dicotômica) Resposta do paciente e revisão do prontuário 
Etiologia da cirrose (nominal) 
Obs.: se HCV- genotipagem e história de 
tratamento 

Referida pelo paciente e analisado em registro de 
prontuário 

Internações hospitalares após diagnostico 
de cirrose (discreta) 

Referidas e analisadas em registro do prontuário 
 

Child e Meld (ordinal e discreta 
respectivamente) 

Análise de prontuário e de exames solicitados 
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Variável Método de coleta 

Exames laboratoriais (albumina, creatinina, 
sódio, TP, BT e frações, AST, ALT, 
hemograma e plaquetas- continuas-) 

Análise de prontuário e de exames solicitados 

Episódios de HDA por ruptura de VE 
(dicotômica) 

Referidas e analisadas em registro do prontuário 

Episódios de ascite, PBE e encefalopatia 
(dicotômica) 

Referidas e analisadas em registro do prontuário 

Presença de CHC (dicotômica) Referidas, analisadas em registro do prontuário e após 
laudo tomográfico 

Prática de atividade física (dicotômica) Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 
Resultado da última EDA (nominal) Analisado em registro 
Resultado da última DO (nominal) Analisado em registro 

● Índice de massa corporal (IMC) 

O peso e altura serão obtidos através de mensuração no momento da 

entrevista. O protocolo de obtenção das medidas seguirá a metodologia descrita 

pelo Manual técnico publicado pelo programa SISVAN (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). Posteriormente, será calculado o IMC, obtido pelo quociente do peso 

(em quilogramas) pela estatura (em metros) ao quadrado. Os indivíduos serão 

classificados como baixo peso se IMC <18,5 Kg/m2, eutróficos IMC ≥ 18,5 a 24,9 

kg/m², sobrepeso IMC ≥ 25,0 a 29,9 kg/m² e obesos IMC ≥ 30 kg/m² (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2004). 

● Critério de Classificação Econômica Brasileiro 

Indicador econômico nacional desenvolvido pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa, com base em estudos probabilísticos. Leva em 

consideração a propriedade de itens de conforto (eletrodomésticos, veículos etc.), 

condições de abastecimento de água, pavimentação do logradouro e escolaridade 

do chefe da família e estratifica, através de pontuação, em cinco níveis decrescentes 

de A a E as classes socioeconômicas (ABEP, 2016). 

● Avaliação Subjetiva Global (ASG) 

É um método essencialmente clínico, cuja versão mais amplamente utilizada 

na atualidade foi padronizada por Detsky e colaboradores em 1987. Aceito como 

instrumento universal e utilizado como padrão-ouro para validação de vários 

instrumentos, tem baixo custo e inclui questões sobre perda ponderal, ingestão 

alimentar, presença de sintomas gastrointestinais, capacidade funcional e demanda 

metabólica. Pode ser acrescido de exame físico focado na identificação da perda de 
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tecido celular subcutâneo, de massa muscular e da presença de líquido extra- 

vascular. Através das informações obtidas, é gerada uma classificação do grau de 

comprometimento nutricional, sendo A o indivíduo bem nutrido, B o moderadamente 

desnutrido ou em risco de desnutrição e C o gravemente desnutrido (DETSKY;  

MCLAUGHLIN, 1987). 

● Dinamometria 

Enquanto a aferição da composição corporal denota quantitativamente 

oestado nutricional, a medida da função muscular representa um indicador dinâmico. 

Entre as medidas de força muscular voluntária, a força do aperto de mão é uma 

medida validada e facilmente executável. A força do aperto de mão reflete a maior 

força derivada da combinação da musculatura intrínseca e extrínseca (NORMAN et 

al., 2011). Os valores de referência utilizados serão os publicados pelo Consenso 

Europeu de Sarcopenia, homens < 30 kg e mulheres < 20 kg (CRUZ-JENTOFT et 

al., 2010). 

●Critérios Child-Pugh e Meld 

Consistem em classificações prognósticas do paciente hepatopata crônico. 

Calcula-se o Child através de dados do exame físico como presença de 

encefalopatia e ascite, além dos valores de exames laboratoriais (bilirrubinas, 

albumina e TP). Dependendo da pontuação do paciente, ele é classificado como 

Child A, B ou C com sobrevida em um ano de 100, 80 e 45%, respectivamente. Já o 

critério Meld, é calculado por uma fórmula matemática, na qual inclui os valores de 

creatinina, bilirrubinas e RNI. A pontuação maior ou igual a 15, é um dos critérios 

para indicação de transplante hepático.   

Quadro3 - Classificação de Child-Pugh 

Pontos 1 2 3 

Encefalopatia Ausente Graus 1 e 2 Graus 3 a 4 

Ascite Ausente Leve a moderada Tensa 

Bilirrubinas (mg/dL) <2 2 a 3 >3 

Albumina (g/dL) >3,5 2,8 a 3,5 <2,8 

Protrombina (s) <4 4 a 6 >6 

Child A = 5 a 6 pontos; B = 7 a 9 pontos; C = 10 a 15 pontos  Child B e C - paciente descompensado  
Fonte: De Mattos; Dantas-Corrêa (2010). 
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Graus de encefalopatia: 
 

1- Alterações psicométricas. Mudança no ciclo do sono, de humor e 
comportamento. Presença ou não de asterixe. 

2- Sonolência e desorientação com presença de asterixe.  
3- Estupor ou coma com resposta à estímulos. 
4- Coma profundo sem resposta à estímulos(DE MATTOS; DANTAS-

CORRÊA, 2010). 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Burra et al. (2016). 
 

● Prática de Atividade Física 

Será considerada atividade física pelo menos 30 minutos, na maior parte dos 

dias da semana (no mínimo cinco dias), ou seja, pelo menos 150 minutos de 

atividade física por semana e pelo menos, moderada. Para atividade física rigorosa, 

o critério será de pelo menos 20 minutos, por no mínimo, três sessões por semana 

(MATSUDO, et al., 2001). 

6.5 Análise de dados 

Os dados serão duplamente digitados no programa Epidata 3.1 e a análise 

será realizada no Stata 14.0. 

A prevalência de sarcopenia na amostra será calculada e se apresentará o 

perfil do paciente sarcopênico. 

A análise descritiva será através dos dados demográficos, características 

clínicas e laboratoriais da amostra estudada. As variáveis quantitativas serão 

expressas como médias e desvios padrão (ou medianas e intervalos interquartis) de 

acordo com a normalidade das variáveis e as qualitativas como percentagens. 

Associação entre sarcopenia e os diferentes parâmetros analisados realizar-se-á 

pelo teste de Qui-quadrado ou diferença de medidas de tendência central (média ou 

mediana) entre os grupos (sarcopênicos ou não). P-valor menor do que 0,05 será 

considerado significativo.  

 

EQUAÇÃO DO MELD 

3,8(log bilirrubina sérica mg/mL) + 11,2(log RNI)+ 9,6 (log creatinina sérica mg/dL)+ 6,4 
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6.6  Aspectos éticos 

6.6.1 Riscos 

O estudo não agrega riscos, pois os exames laboratorias e a TC serão de 

conveniência, uma vez que todos os cirróticos devem ser submetidos à avaliação 

radiológica e laboratorial para seguimento adequado da doença crônica; conforme 

as Diretrizes da American Association for the Studyof Liver Disease (AASLD) e 

EuropeanAssociation for the Study of the Liver (EASL). 

6.6.2 Benefícios 

O conhecimento da composição corporal dos pacientes estudados contribuirá 

para um melhor acompanhamento ambulatorial, com atenção ao cuidado dietético e 

prática de exercício físico e consequentemente melhora da qualidade de vida e 

sobrevida, com menores taxas de complicações da doença e de internações 

hospitalares; além do manejo adequado pré-transplante, com vistas a bons 

resultados pós-transplante hepático.  

Além do mais, a incidência de CHC é elevada em pacientes cirróticos e essa 

neoplasia é diagnosticada pela TC de abdome, sendo assim, o trabalho poderá 

facilitar o diagnóstico precoce de CHC e o tratamento curativo. 

Nos pacientes em que for detectado sarcopenia, CHC ou qualquer alteração 

importante tanto laboratorial quanto no exame físico, será registrado em prontuário e 

discutido entre a equipe; a fim de proporcionar a melhor conduta baseada em 

evidência, para cada caso. Ainda, os pacientes sarcopênicos serão encaminhados 

para acompanhamento nutricional.   

Também, esperamos ampliar o projeto com a discussão multiprofissional e 

contribuir para a comunidade cientifica, a respeito da importância da avaliação de 

sarcopenia em pacientes crônicos.  
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6.7 Cronograma (2015 - 2017) 

Atividades D J F M A M J J A S O N D J F M 

Revisão de literatura X x x x x x x X x x x x x x x X 

Elaboração do 
projeto 

X x x x x x           

Qualificação      x           

Submissão ética       x          

Coleta de dados        X x x x      

Processamento de 
dados 

       X x x x x x x   

Análise de dados             x x   

Redação do artigo              x x  

Defesa                X 

6.8 Orçamento 

Uma parte do custo do estudo será coberto pela equipe (financiamento 

próprio), a qual dispõe do aparelho utilizado para a avaliação nutricional: o 

dinamômetro. Será utilizada a balança mecânica antropométrica do ambulatório da 

faculdade de Medicina da UFPel. Os exames laboratoriais e tomográficos fazem 

parte da rotina do acompanhamento do paciente cirrótico e são realizados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). As imagens tomográficas serão gentilmente 

avaliadas pela equipe de Alberta, a qual fará parte do projeto cientifico. O material 

de consumo a ser utilizado é descrito a seguir: 

Item Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Papel sulfite A4 03 pacotes 14,00 42,00 

Cartucho de tinta HP 60XL 
preto 

01 105,00 105,00 

Envelope saco kraft 250u 01 42,00 42,00 

Etiquetas adesivas com 15u 17 pacotes 3,00 51,00 

Tc de abome 125 277,26 34.657,50 

Exames laboratoriais 125 32,15 4.018,75 

Total Geral R$   38.916,25 
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8 MODIFICAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL 

A ultrassonografia da coxa não foi realizada por questões logísticas. Os 

laudos das tomografias de abdome foram realizados por dois radiologistas 

experientes e as imagens para a quantificação da massa muscular foram analisadas 

por um único profissional gabaritado. Os dados foram coletados pela mestranda, 

médicos residentes do serviço de Gastroenterologia da UFPel e um grupo de 

estudantes de Medicina da UFPel, componentes da Liga de Gastroenterologia. A 

coleta de dados foi estendida por mais seis meses, a fim da busca pelo número 

amostral adequado. Algumas variáveis não entraram para a análise no presente 

estudo com o intuito de serem utilizadas em próximos trabalhos. Optou-se por utilizar 

Meld> 15 porestar relacionado a doença avançada e ser o valor para indicação de 

transplante hepático. Utilizamos a Avaliação Subjetiva Global produzida pelo 
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paciente (ASG-PPP) ao invés da ASG, por ser um escore mais pormenorizado e 

validado no Brasil. Além da sarcopenia, avaliamos separadamente a miopenia, 

dinapenia e desnutrição. Os pontos de corte para miopenia foram alterados, 

conforme uma meta-análise publicada recentemente, a qual comparou os pacientes 

cirróticos com indivíduos também hepatopatas em estágio avançado da doença. 
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Resumo 

Introdução: A cirrose representa o último estágio de progressão da fibrose hepática 

que leva a uma variedade de complicações clínicas com impacto econômico e social 

negativo. A hepatopatia crônica cursa frequentemente com desnutrição e suas 

consequências primárias, a perda de força e massa muscular (sarcopenia), as quais 

têm impactante influência na piora da qualidade de vida e aumento da mortalidade. 

Métodos: Foi realizado um estudo transversal no período de julho de 2016 a julho 

de 2017 em pacientes cirróticos do Ambulatório de Gastroenterologia da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Em consulta de rotina, o estado nutricional 

e a força do aperto de mão foram avaliadas através da AvaliaçãoSubjetiva Global 

produzida pelo paciente (ASG-PPP) e dinamometria, respectivamente. A tomografia 

de abdome foi realizada para rastreio dehepatocarcinoma e a quantificação da 

massa muscular foi analisada através das imagens transversais da terceira vértebra 

lombar pelo software SliceOmaticV4.3. Sarcopenia foi caracterizada pela 

combinação de baixa massa (miopenia) e baixa força muscular (dinapenia). 

Resultados: um total de 118 cirróticos foram avaliados, a prevalência de dinapenia, 

miopenia, sarcopenia e desnutrição foi de 50, 33, 17 e 35% respectivamente, sendo 

as mulheres mais desnutridas e os homens apresentaram maior perda de massa 

muscular. Os pacientes com maiores pontuações na ASG-PPP tinham mais 

alterações nos parâmetros nutricionais e após análise ajustada, comorbidade se 

mostrou associada a maior massa muscular e o escore Meld> 15 foi associado 

comdinapenia e sarcopenia. Conclusão: A desnutrição e sarcopenia são altamente 

prevalentes em pacientes com cirrose hepática e devem ser avaliadas 

rotineiramente. Diversas ferramentas podem ser usadas para essa investigação, 

desde questionários padronizados até tomografia. 

Palavras-chave: Sarcopenia. Força do aperto de mão. Avaliação subjetiva global.  

Nutrição. Desnutrição. Cirrose hepática. Doença hepatica crônica. 
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Abstract 
 
Introduction: Cirrhosis represents the last stage of liver fibrosis progression, leading 

to a variety of clinical complications with negative social and economic impact. 

Chronic liver disease often occurs with malnutrition and its primary consequences, 

loss of strength and muscle mass (sarcopenia), which have an impact on worsening 

quality of life and increased mortality. Methods: A cross-sectional study was 

conducted between July 2016 and July 2017 in cirrhotic patients from the 

Gastroenterology Outpatient Clinic of the Federal University of Pelotas (UFPel). In 

the routine consultation, nutritional status and handgrip strength (HGS) were 

assessed by Patient-generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) and 

dinamometry, respectively. An abdominal Computed Tomography (CT) was 

performed to screen for hepato carcinoma and muscle mass was assessed at the 

third lumbar vertebra by SliceOmatic V4.3 software. Sarcopenia was defined as the 

combination of low muscle mass (myopenia) and low HGS (dynapenia). Results: A 

total of 118 cirrhotics were evaluated, and the prevalence of dynapenia, myopenia, 

sarcopenia and malnutrition were 50, 33, 17 and 35% respectively. The women were 

more malnourished, and the men hada greater loss of muscle mass. Patients with 

higher scores on PG-SGA had more body composition and function impairments. 

After adjusted analysis, greater muscle mass was associated with comorbidity and 

both dynapenia and sarcopenia were associated with Meld score> 15. Conclusion: 

Malnutrition and sarcopenia are highly prevalent in patients with hepatic cirrhosis and 

should be assessed in a routinely way in clinical practice. Several tools can be used 

for this investigation, from questionnaires to CT. 

Keywords: Sarcopenia. Handgrip strength. Subjective global assessment. Nutrition. 

Malnutrition. Liver cirrhosis. Chronic liver disease. 
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Introdução 

A cirrose representa o último estágio de progressão da fibrose hepática, 

causada principalmente por hepatites virais, álcool e esteatohepatite não alcoólica. 

Em nosso país, as hepatopatias estão entre as mais prevalentes causas de morte, 

além de comprometerem significativamente à qualidade de vida. É neste contexto 

que se abre caminho para a avaliação da composição corporal. A desnutrição e suas 

consequências primárias, a perda de força e massa muscular, são um dos 

desfechos mais comuns da hepatopatia; visto que o tecido muscular armazena 

grande quantidade de aminoácidos e proteínas, os quais são mobilizados nas 

condições catabólicas da doença.  

A sarcopenia, definida por uma progressiva e generalizada perda de massa 

muscular (miopenia) e força muscular (dinapenia), cursa com maior risco de eventos 

adversos como encefalopatia e maiores taxas de internações hospitalares. Os 

cirróticos têm mais chance de desenvolver essa síndrome, pois a hepatopatia evolui 

com desnutrição proteico-energética, alteração do metabolismo celular com má 

absorção de nutrientes e falta dos efeitos tróficos da atividade física.  

O rastreio nutricional em pacientes cirróticos ainda não foi validado, sendo 

que várias ferramentas comumente utilizadas, como o índicede massa corporal 

(IMC) e a bioimpedância, podem sofrer mudanças na interpretação, principalmente 

pela sobreposição volêmica. Dependendo do método utilizado, a prevalência de 

desnutrição varia de 5 a 99% entre os estudos.  

A depleção da massa muscular tem emergido como o principal parâmetro 

nutricional nesses pacientes, por ser objetivamente mensurável e se mostrar 

frequentemente associada a maior mortalidade. Uma das ferramentas mais 

utilizadas para avaliar este parâmetro, é a imagem de um corte transversal do 

abdome em nível da terceira vértebra lombar(L3), obtida pela tomografia 

computadorizada (TC). A TC torna-se um método de avaliação da composição 

corporal de conveniência nos cirróticos, pois faz parte do rastreio para 

hepatocarcinoma, sendo uma excelente avaliação da quantificação da massa 

muscular, além de não sofrer interferência de ascite; muito comum em hepatopatas 

descompensados. O outro parâmetro nutricional componente da sarcopenia, a 

dinapenia, pode ser avaliada através da força do aperto de mão.  



41 
 

A avaliação nutricional nos hepatopatas ainda é negligenciada e a 

investigação de sarcopenia e desnutrição não é realizada rotineiramente, apesar da 

evidência já estabelecida de que são condições potencialmente modificáveis, 

implicando no manejo e tratamento adequado, além de apresentarem grande 

impacto na mortalidade. 

A imensa maioria dos trabalhos publicados sobre sarcopenia são 

retrospectivos e com cirróticos portadores de carcinoma hepatocelular, cujo 

prognóstico é mais reservado. A população ambulatorial de hepatopatas crônicos é 

em maior número e a abordagem nutricional torna-se fundamental para a busca da 

qualidade de vida e sobrevida. 

Neste estudo, avaliamos prospectivamente a frequência de sarcopenia e seus 

componentes dinapenia e miopenia, além da desnutrição e seus fatores associados, 

nos pacientes cirróticos acompanhados no Ambulatório de Gastroenterologia da 

Universidade Federal de Pelotas. 

Método 

Foi realizado um estudo com delineamento transversal, no período de julho de 

2016 a julho de 2017, em pacientes cirróticos, acompanhados no Ambulatório de 

Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da UFPel. Indivíduos menores de 18 

anos de idade, que haviam realizado TC ou ressonância (RM) há menos de seis 

meses da entrevista em outro serviço e com indicação de internação hospitalar no 

momento da coleta de dados, foram excluídos do trabalho. 

Os dados foram coletados através de questionários padronizados com 

informações sociodemográficas, sobre comorbidades,avaliação nutricional subjetiva 

global produzida pelo paciente (ASG-PPP), dinamometria e exame físico. Além 

disto, foram coletadas informações sobre a etiologia da cirrose hepática, história de 

descompensações, registros de endoscopia digestiva, exames laboratoriais e 

classificação prognóstica de Child-Pugh e escore Meld. 

Todos os pacientes cirróticos que consultaram no Ambulatório de 

Gastroenterologia, após aceitação mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, foram incluídos na pesquisa. Acirrose hepática foi caracterizada 

por dados do exame físico, laboratorial e de imagens do abdome ou de biópsias 

hepáticas.  
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Após a consulta de rotina, os pacientes foram entrevistados por um integrante 

da equipe e submetidos à avaliação dos dados antropométricos, exame físico e 

força do aperto de mão. A presença de varizes de esôfago foi verificada nos 

registros dos laudos endoscópicos, de até dois anos atrás. Foram usados resultados 

de exames laboratoriais atuais para as classificações de Child-Pugh e para o escore 

Meld. Os participantes foram encaminhados para a realização da TC de Abdome no 

serviço de Radiologia do Hospital Escola da UFPel, sendo realizadas em média, 

dentro do intervalo de 30 dias. Apenas dois pacientes haviam realizado TC 

recentemente, no próprio serviço relacionado à pesquisa e essas imagens foram 

utilizadas para o estudo. 

Para a classificação socioeconômica, usamos o indicador econômico 

nacional, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa que 

estratifica em cinco níveis decrescentes de A a E [1].   

Do ponto de vista nutricional, utilizamos a ASG-PPP que é uma adaptação da 

Avaliação Subjetiva Global (ASG) e se diferencia por incluir questões sobre a 

sintomatologia de impacto nutricional, além das questões acerca da mudança no 

peso corporal, dieta, capacidade funcional, estresse metabólico e inclusão de três 

parâmetros do exame físico: déficit do tecido celular subcutâneo e da massa 

muscular e avaliação de hidratação. A ASG-PPP determina um escore numérico de 

risco nutricional: acima de 4 pontos, indica-se intervenção nutricional e os pacientes 

com pontuação maior ou igual a 9, são considerados desnutridos [2]. 

O Índice de Massa Corporal foi obtido utilizando o resultado da razão entre o 

peso/altura². Foram considerados como baixo peso, se IMC <18,5 Kg/m2, eutróficos 

IMC ≥ 18,5 a 24,9 kg/m², sobrepeso IMC ≥ 25,0 a 29,9 kg/m² e obesos IMC ≥ 30 

kg/m²[3]. Para os pacientes com ascite e edema, foi calculado o peso seco, 

subtraindo do peso 5% para ascite leve, 10% para moderada e 15% para volumosa, 

além de mais 5% do peso corporal para os pacientes com edema periférico [4]. A 

hipertensão porta foi definida como a presença de varizes esofágicas ao exame 

endoscópico, além da presença de ascite e/ou plaquetopenia [5]. 

A força do aperto de mão foi realizada pelo mesmo observador do exame 

físico e dos dados antropométricos com dinamômetro hidráulico Jamar®, utilizando 

técnica padronizada; considerando-se o valor mais alto de três medidas. A dinapenia 

foi definida, utilizando-se os pontos de corte sugeridos pelo Consenso Europeu de 

Sarcopenia: homens <30kg e mulheres < 20kg [6]. 
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As imagens tomográficas para avaliação da massa muscular esquelética 

foram analisadas por um único observador treinado, integrante da equipe de 

Avaliação da Composição Corporal da Universidade de Alberta, Canadá. Amassa 

muscular foi quantificada e analisada através das imagens transversais de L3 pelo 

software SliceOmatic versão 4.3 (Tomovision, Montreal, Canadá). Neste nível, os 

músculos do abdômen denominados reto, oblíquo interno, externo, transverso, 

psoasmaior, quadrado lombar e eretor espinhal, são visíveis e podem ser 

manualmente selecionados através do software. Para o tecido muscular é usada 

uma radiodensidade padrão que varia em unidade de -30 a 150 Hounsfield (HU). O 

índice muscular esquelético (IME) foi definido como a razão entre a área transversal 

muscular e a estatura (cm2/m2). Definiu-se miopenia de acordo com um estudo de 

revisãorecente, o qual baseou-se emanálises tomográficas de cirróticos em estágio 

avançado da doença. Os pontos de corte foram: IME < 50 cm2/m2 para homens e < 

39 cm2/m2 para mulheres [7]. Consideramos sarcopênicos, os pacientes que 

apresentaram simultaneamente baixa força e baixa massa muscular (dinapenia e 

miopenia, respectivamente) [6]. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Católica de 

Pelotas.  

Análise dos Dados 

O tamanho da amostra atingiu o cálculo previamente realizado (114 

pacientes). Os dados foram duplamente digitados no programa Epidata 3.1 e a 

análise no Stata 14.0. Os dados foram inicialmente testados para a avaliação da sua 

normalidade ou não. Na análise univariada, foram apresentadas as frequências das 

variáveis categóricas e as variáveis contínuas foram apresentadas como média e 

desvio padrão. Na análise bivariada, a diferença de médias foi avaliada através do 

teste t não pareado ou análise de variância (ANOVA) e a associação entre as 

variáveis categóricas pelo teste de χ2. A análise multivariada para os desfechos 

dinapenia, miopenia, sarcopenia e desnutrição foi realizada através da regressão de 

Poisson [8], uma vez que a prevalência de todos estes desfechos forem superiores a 

10%. Nas análises ajustadas, sexo, idade e IMC seco foram considerados possíveis 

fatores de confusão. Para todos os testes foi considerado o valor p < 0,05 como 

significância estatística. 
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Resultados 

Uma amostra de 126 pacientes foi entrevistada, sendo que oito não 

realizaram a tomografia por motivos variados, totalizando 118 pacientes cirróticos 

incluídos para análise. A maioria era do sexo masculino, da raça branca e classe 

econômica C, com idade média de 57 anos ± 8,5 anos. A etiologia mais frequente da 

cirrose foi a hepatite C, sendo que mais de 80% dos hepatopatas encontravam-se 

compensados (Child A) e apenas a minoria pontuou acima de 15 no escore Meld. 

Mais da metade dos pacientes apresentavam outra doença e hipertensão porta. 

Através dos exames deste estudo, foi detectado hepatocarcinoma em 12 pacientes 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1a - Características sociodemográficas e antropométricas da população 

estudada 

Variáveis n = 118a 

Sexo  

Masculino   76 (64,4) 

Feminino                                                                                               42 (35,6) 

Idade                                                                                                          57 ± 8,5 

Raça  

Branca                                                                                                 100 (84,8) 

Não Branca                                                                                          18 (15,3) 

Classe social  

A/B 16 (13,7) 

C 72 (61,5) 

D/E 29 (24,8) 

IMCbseco (kg/m2) 26,8 ± 4,9 

aValores apresentados como média ± desvio padrão ou n (%); b IMC: índice de massa corporal. 
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Tabela 1b - Características clínicas da população estudada 

Variáveis n = 118a 

Etiologia da Doença Hepática  

Hepatite C 62 (52,5) 

Álcool 32 (27,1) 

Hepatite C e álcool 8 (6,8) 

Hepatite B 4 (3,4) 

NASHb 3 (2,5) 

HAIc 3 (2,5) 

CBPd 2 (1,7) 

Desconhecida 4 (3,4) 

Classe de Child-Pugh  

A 101 (85,6) 

B 14 (11,9) 

C 3 (2,5) 

Melde>15 7 (6) 

Comorbidade 73 (61,9) 

Hipertensão porta 75 (63,6) 

Hepatocarcinoma 12 (10,2) 

aValores apresentados como n (%); bNASH: esteato-hepatite não alcoólica; cHAI: hepatite auto-imune; dCBP: colangitebiliar 
primária;eMeld: Model for End-stage Liver Disease Score. 

Em relação à avaliação da força e composição corporal, metade dos 

pacientes apresentava dinapenia e em cerca de um terço se evidenciou miopenia, 

sendo que a prevalência de sarcopenia foi de 17%. Em relação à diferença entre os 

sexos, a miopenia foi mais evidente no sexo masculino (Figura 1). 
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Figura 1 - Associação entre os parâmetros nutricionais e o sexo nos pacientes 
com cirrose hepática do Ambulatório da UFPel 

 

Do ponto de vista nutricional, a maioria dos indivíduos apresentava indicação 

de medidas intervencionistas (Figura 2) e a prevalência de desnutrição foi de 35%, 

sendo significativamente maior entre as mulheres.  

 

Figura 2 - Distribuição dos escores da avaliação subjetiva global produzida 
pelo paciente 

 

Os hepatopatas crônicos portadores de dinapenia, sarcopenia e miopenia, 

apresentaram pontuação média da ASG-PPP significativamente maior do que os 

cirróticos sem alterações nesses parâmetros (Figura 3).  
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Figura 3 - Pontuação média da ASG-PPP de acordo com a presença de 
dinapenia, miopenia e sarcopenia  

Os pacientes desnutridos apresentavam índice de massa muscular e força do 

aperto de mão significativamente menores do que os nutridos, mas esta diferença 

não se manteve significativa entre as mulheres (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição dos valores de índice muscular esquelético e força do 

aperto de mão de acordo com o estado nutricional 

 Desnutrição  

 Sim Não p-valor 

IME a (cm2/m2) 
   

Total 46,6 ±7 52,2 ±9,9 0,002 

Feminino 45,9 ±7,2 43,6 ±6 0,27 

Masculino 47,3 ±6,8 55 ±9,4 0,002 

Força do aperto de mão (kg)    

Total 20,1 ±9,1 29 ±10,2 < 0,001 

Feminino 15,6 ±6 19,7 ±7,4 0,055 

Masculino 25,5 ±9,4 32,1 ±9 0,008 

Valores apresentados como média e desvio padrão.    aIME: Índice de músculo esquelético 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sem alterações

Dinapenia

Miopenia

Sarcopenia

Pontuação ASG-PPP p = 0,017
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O IMC seco no sexo masculino apresentou associação estatisticamente 

significativa com todos os parâmetros nutricionais, ao contrário da população 

feminina (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 4 - Média do IMC seco de acordo com os parâmetros nutricionais no 
sexo feminino 

 
 

Figura 5 - Média do IMC seco de acordo com os parâmetros nutricionais no 
sexo masculino 

A etiologia alcoólica, hipertensão porta e presença de hepatocarcinoma, não 

mostraram associação com nenhum dos parâmetros nutricionais avaliados. 

A regressão de Poisson simples (Tabela 3) demonstrou que os pacientes 

Child C, com escore Meld> 15 e história prévia de encefalopatia ou de internações 

hospitalares, tiveram associação significativa com miopenia, sendo a prevalência de 

miopenia duas vezes maior nos pacientes Child B e C. Nos cirróticos portadores de 
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outras doenças, a relação com baixa massa muscular foi inversa, isto é, a presença 

de miopenia foi 52% menor quando o paciente apresentava outra morbidade. Após 

análise ajustada para sexo, idade e IMC seco, apenas a comorbidade evidenciou 

prevalência significativamente menor demiopenia. 

 

Tabela 3 - Associação das variáveis estudadas com miopenia após regressão 

de Poisson (simples e ajustada) 

Variáveis Risco relativo (IC) p-valor Risco relativo (IC) ajustadoa p-valor 

Child  0,017   

A 1    

B 1,99 (1,15;3,45)    

C 2,32 (0,98;5,49)    

MELD >15 2,27 (1,31;3,92) 0,003   

Comorbidade 0,48 (0,28;0,80) 0,005 0,55 (0,36;0,86) 0,009 

Encefalopatia prévia 1,92 (1,16;3,16) 0,011   

Hospitalização prévia 1,70 (1,00;2,89) 0,048   

  aAjustado para sexo, idade e IMC seco 

 

Após ajustar a análise da associação das variáveis com dinapenia, somente o 

escore Meld> 15 mostrou estar associado com baixa força muscular (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Associação das variáveis estudadas com dinapenia após regressão 

de Poisson (simples e ajustada) 

Variável Risco relativo (IC) p-valor Risco relativo (IC) ajustado a p-valor 

MELD >15 1,75 (1,22;2,50) 0,002 1,69 (1,16;2,48) 0,007 

Comorbidade 1,56 (1,02;2,38) 0,040   

 a Ajustado para sexo, idade e IMC seco 

A classificação de Child, o Meld> 15 e encefalopatia prévia, tiveram relação 

com sarcopenia, mas após análise ajustada, apenas os pacientes com Meld elevado 

mostraram uma associação significativa 2,5 vezes maior com sarcopenia (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Associação das variáveis estudadas com sarcopenia após 

regressão de Poisson (simples e ajustada) 

Variável Risco relativo (IC) p-valor Risco relativo (IC) ajustado a p-valor 

Child  0,001   

A 1    

B 2,77 (1,16;6,63)    

C 5,18 (2,00;13,41)    

MELD >15 3,86 (1,75;8,48) 0,001 2,52 (1,11;5,75) 0,028 

Encefalopatia prévia 2,33 (1,05;5,16) 0,038   

aAjustado para sexo, idade e IMC seco 
 
 

Apesar dos pacientes com escore Meld> 15 e história de encefalopatia, 

apresentarem maior associação com desnutrição, após análise ajustada para sexo, 

idade e IMC seco, nenhuma variável mostrou associação com o estado nutricional 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Associação das variáveis estudadas com a desnutrição após 

regressão de Poisson 

Variável Risco relativo (IC) p-valor Risco relativo (IC) ajustado a p-valor 

MELD >15 2,14 (1,25;3,68) 0,006   

Encefalopatia prévia 1,73 (1,06;2,81) 0,027 1,77 (0,99;3,17) 0,056 

aAjustado para sexo, idade e IMC seco 
 

Discussão 

O nosso estudo evidenciou que as alterações na composição corporal dos 

pacientes com cirrose hepática têm uma prevalência impactante, sendo que metade 

e um terço dessa população apresentaram baixa força muscular e baixa massa 

muscular, respectivamente. Observou-se uma maior prevalência de dinapenia, 

demonstrando que a perda de forçapoderia ser mais rapidamente afetada do que a 
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da massa muscular, supondo ser uma medida mais sensível de avaliação da 

musculatura [9,10].  

Este estudo apresentou algumas limitações, como por exemplo o tamanho 

amostral, principalmente do sexo feminino. Outra limitação seria a falta de pontos de 

corte específicos para a força do aperto de mão para a população estudada, sendo 

por isso, utilizados os pontos de corte definidos pelo Consenso Europeu de 

Sarcopenia [6], o qual compara com a população idosa.  

A diferença entre os sexos foi documentada, ao revelarmos que as mulheres 

têm uma tendência a apresentarem mais perda de força e serem mais desnutridas. 

Ao analisarmos o sexo masculino, observamos que eles são mais miopênicos e 

sarcopênicos, sendo a baixa massa e baixa força muscular mais prevalente do que a 

desnutrição nesta população. O estudo revelou associação de miopenia e dinapenia 

à desnutrição no sexo masculino, ao contrário das mulheres, nas quais o estado 

nutricional não se associa à massa muscular. Essa diferença na muscularidade vai 

ao encontro de trabalhos anteriores, os quais evidenciam que a repercussão inicial 

da desnutrição é a perda de força e massa muscular e pode ser explicada pelo 

estímulo muscular da testosterona, a qual diminui os níveis séricos na vigência da 

doença hepática. Por outro lado, as mulheres têm mais reserva de tecido adiposo 

que é afetado primeiramente com o posterior comprometimento da massa muscular 

na progressão da hepatopatia; explicado em nosso estudo pela maioria dos 

pacientes serem Child A [4]. Sugere-se, principalmente no sexo feminino, a 

complementação com estudos para análise da densidade muscular e gordura 

intermuscular e visceral 

Uma grande parte das pesquisas com pacientes portadores de cirrose 

hepática utiliza apenas a baixa massa muscular como marcador de sarcopenia, por 

serem estudos retrospectivos. Está evidente que a miopenia implica em diversos 

desfechos negativos, tais como descompensações, piora da qualidade de vida e 

sobrevida [11]. Optamos em classificar sarcopenia, conforme a definição do último 

Consenso Europeu e então acrescentar a dinapenia para a denominação dos 

pacientes sarcopênicos; visto que nosso estudo foi prospectivo e conseguimos 

realizar a dinamometria [6]. Sendo assim, a prevalência de sarcopenia foi mais baixa 

do que a maioria dos outros trabalhos e a nossa prevalência de miopenia foi 

semelhante. Os pontos de corte para a avaliação da massa muscular ainda não 

estão totalmente definidos para a população de hepatopatas crônicos. Até pouco 
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tempo, usava-se pontos de cortes derivados de estudos de mortalidade em 

pacientes oncológicos [12]. Neste estudo, foram utilizados os pontos de corte 

apresentados numa meta-análise realizada no ano de 2017; onde foram definidos os 

valores evidenciados nos estudos com cirróticos com doença avançada [7,13]. A 

comparação com pacientes com a mesma doença em estágio mais grave, torna os 

pontos de corte mais fidedignos. Apesar de serem utilizados pontos de corte 

específicos para pacientes cirróticos, estes valores também podem ser específicos 

por população, por se tratarem de parâmetros de composição corporal. Sendo 

assim, futuros estudos podem ser necessários para a definição de miopenia na 

população brasileira.  

 A ferramenta usada nesse estudo para a quantificação da massa muscular, a 

TC em nível da 3ª vértebra lombar, serviu também para rastreio para carcinoma 

hepatocelular. Foram identificados doze pacientes com essa neoplasia, sendo que 

apenas dois já tinham o diagnóstico, isto é, dez pacientes receberam o diagnóstico 

de carcinoma hepatocelular com posterior conduta. Esta técnica de avaliação da 

musculatura esquelética pela TC é indicada em cirróticos, por analisar a musculatura 

paravertebral ao nível lombar (não influenciada pela presença de ascite) e também 

por ser acurada, detalhada, objetiva e reprodutível [10,14,15]. A leitura das imagens 

foi realizada num grande centro especializado em avaliação da composição corporal 

(Universidade de Alberta, Canadá); por um único profissional gabaritado.  

Em nosso estudo, ao inovarmos com a avaliação do estado nutricional 

utilizando a ASG-PPP, observou-se que mais de 90% dos pacientes teriam 

indicação de cuidados nutricionais, sendo que aproximadamente a metade, já com 

necessidade de intervenção nutricional. Dessa forma, ao utilizar apenas a ASG, não 

se identifica um grande número de pacientes que já teriam necessidade de cuidados 

nutricionais, cuja falta repercutirá na qualidade de vida e sobrevida. Além do mais, o 

estado nutricional se mostrou associado aos outros parâmetros nutricionais 

estudados, ou seja, os pacientes que receberam maior pontuação na ASG-PPP 

eram os que apresentavam sarcopenia, miopenia e dinapenia. Esse resultado difere 

de alguns dados da literatura, os quais descrevem que não há associação entre 

estado nutricional e sarcopenia, comprovando que a ASG não tem boa associação 

com a  avaliação da massa muscular [4,16]. 

A análise do IMC é bastante discutida e criticada em pacientes cirróticos, pela 

presença frequente de ascite e edema. No entanto, ao utilizarmos o IMC seco, 
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observou-se associação deste parâmetro com todos os outros parâmetros 

nutricionais. Entretanto, só podemos afirmar isto para o sexo masculino, pois essa 

simples medida nas mulheres, não mostrou relevância estatística. Isto pode revelar 

novamente a importância da diferença entre os sexos com relação ao aspecto 

nutricional ou a falta de poder do sexo feminino neste estudo. Também, chama a 

atenção que a maioria dos homens com alterações nos parâmetros nutricionais, 

apresentava IMC seco mais baixo, porém, ainda dentro dos limites da normalidade. 

Este achado também foi encontrado em outros estudos, os quais descrevem que o 

IMC, por não diferenciar massa muscular de tecido celular subcutâneo; não seria 

uma boa ferramenta de avaliação nutricional [17,18]. 

A presença de comorbidade mostrou associação inversa com a perda de 

massa muscular neste estudo. A provável explicação poderia ser o maior cuidado 

que os pacientes com outras doenças, além da cirrose hepática recebem como 

orientações de medidas comportamentais e acompanhamento médico mais 

frequente. Isto contrasta com os pacientes cirróticos sem outras comorbidades, uma 

vez que muitos têm seu diagnóstico tardio, e principalmente os de origem alcoólica, 

são menos assíduos aos serviços de saúde.   

O escore Meld acima de 15 mostrou associação com dinapenia e sarcopenia, 

evidenciando que a progressão da doença tem influência nos parâmetros 

nutricionais [14,17,19, 20]. A encefalopatia em muitos trabalhos relaciona-se com a 

baixa massa muscular e com a sarcopenia, pela maior catabolização de 

aminoácidos e proteínas nos músculos. Neste estudo, entretanto, após análise 

ajustada, ela não mostrou associação com nenhum parâmetro nutricional [17, 21]. 

Conclusão 

A desnutrição e sua consequência primária, a sarcopenia, são altamente 

prevalentes em pacientes cirróticos e devem fazer parte da avaliação de rotina. 

Podemos utilizar desde ferramentas simples como a ASG-PPP e dinamometria, até 

tomografia computadorizada para a avaliação do estado nutricional dos hepatopatas 

crônicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nosso estudo, optamos por caracterizar separadamente os pacientes 

miopênicos, dinapênicos, sarcopênicos e desnutridos, por serem parâmetros 

diferentes de avaliação nutricional, os quais podem ser abordados conforme a rotina 

e condições econômicas dos serviços de saúde. Também, observamos a 

importância das ferramentas utilizadas, ao evidenciarmos as variações nas 

prevalências dos parâmetros, a relação entre eles, as diversas associações com as 

variáveis clínicas e a diferenciação quanto ao sexo. 

Ao utilizarmos a ASG-PPP em cirróticos, registramos que a imensa maioria 

necessita de cuidados nutricionais e que o estado nutricional tem relação com a 

sarcopenia. 

Sendo assim, salientamos a destacada importância do estudo nutricional em 

pacientes portadores de cirrose hepática e a relevante individualização entre os 

sexos. 
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Anexo A - Tabelas resumo - Revisão de Literatura 
 

Autor,  ano, 
revista 

Objetivo Método Resultados Comentários 

T. Hanai et al. 
 

2015 
 

Nutrition 

Avaliar a 
prevalência de 
sarcopenia e a 

associação com 
desfechos 

clínicos 

-Coorte 
retrospectiva 

 
-130 cirróticos 

 
-TC de abdome 

-68% dos pacientes 
sarcopênicos 

 
-associação com 
sexo masculino e 

IMC 

Sarcopenia 
mostrou-se fator 
independente de 

mortalidade e o uso 
de AACR 

aumentou a 
sobrevida 

Meza-Junco 
et al. 

 
2013 

 
J Clin 

Gastroenterol 

Determinar a 
frequência de 
sarcopenia e o 
prognóstico em 
portadores de 

CHC 

-Coorte 
prospectiva 

 
-116 cirróticos 
portadores de 

CHC 
 

-TC de abdome 

-30% sarcopênicos 
 

-associação com a 
idade e RNI 

 
-fator de risco para 

mortalidade 

CHC 

Montano-Loza  
et al. 

 
2012 

 
Clinical 

Gastroenterology
and Hepatology 

Avaliar a 
incidência de 

sarcopenia entre 
os cirróticos 

avaliados para 
transplante e 

investigar 
associação com 

mortalidade 

-Coorte 
prospectiva 

 
-112 cirróticos 
pré-transplante 

 
-TC de abdome 

-40% sarcopenia 
 

-associação com 
sexo masculino e 

IMC 
 

-Child e Meld não 
tiveram associação 

com sarcopenia 

O risco de morte 
por sepse foi maior 
nos sarcopênicos 

Tandon et al. 
 

2012 
 

Liver 
Transplantation 

 
 

Descrever a 
prevalência de 
sarcopenia e 

seus preditores 
em cirróticos 
listados para 
transplante 

-Retrospectivo 
 

-142 cirróticos em 
lista de espera 

para TH 
 

-TC de abdome 

-41% sarcopenia 
 

-mais prevalente 
homens, baixo IMC e 

Child B e C 

Sem associação 
com idade, Meld e 

ASG 

Montano-Loza  
et al. 

 
2015 

 
Clinicaland 

Translational 
Gastroenterology 

Avaliar o 
impacto da 

sarcopenia na 
cirrose hepática 

e quando a 
inclusão da 
avaliação 

nutricional ao 
Meld melhoraria 
o prognóstico de 

mortalidade 

-Coorte 
retrospectiva 

 
-669 cirróticospre-

transplante 
 

- TC de abdome 

-45% sarcopenia 
 

-associação com 
sexo, menor IMC e 

maiores episódios de 
descompensação 

 
-associação com 

Child e Meld 

-Fator de risco para 
mortalidade 

 
-Inclusão Meld-

Sarcopenia 
 
 

Kim TY et al. 
 

2014 
 

J Korean Med Sci 

Comparar 
sarcopenia com 
outros fatores 
prognósticos 

para 
mortalidade em 
cirróticos com 

ascite 

-Coorte 
retrospectiva 

 
-65 cirróticos com 

ascite 
 

-TC de abdome 

-hiponatremia, Child 
e Meld elevados 

tiveram associação 
com sarcopenia 

Apenas cirróticos 
com ascite 
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Autor,  ano, 
revista 

Objetivo Método Resultados Comentários 

F. Durand et al. 
 

2014 
 

Journal of 
Hepatology 

Determinar 
quando um 

marcador de 
perda muscular 

poderia 
melhorar o 

prognostico dos 
pacientes com 

cirrose 

-Coorte 
retrospectiva 

 
-562 cirróticos 

listados TH 
 

-TC de abdome 

-associação com 
idade e ascite 

refratária 
 

-Sem associação 
com Meld 

Multicêntrico 

Dimartini et al. 
 

2013 
 

Liver 
Transplantation 

 

Identificar a 
composição 
corporal dos 

pacientes 
cirróticos 

através da 
análise da 

musculatura 
paravertebral e 

investigar a 
contribuição 

dessa medida 
para os 

desfechos 
clinicos 

-Coorte 
retrospectiva 

 
-338 hepatopatas 
crônicos pré TH 

 
-TC de abdome 

-68% sarcopenia 
 

-Associação com 
etiologia alcoólica 

 
-Maioria dos IMC 
normal e obesos 

eram sarcopênicos 
 

-Menor sobrevida 
para o sexo 
masculino 

Associação com 
mortalidade 

Masuda et al. 
 

2014 
 

Liver 
Transplantation 

 

Investigar 
sarcopenia 

como preditor 
de mortalidade e 
sepse pós TH e 
avaliar o efeito 

da nutrição 
precoce em 
pacientes 

sarcopênicos 

-Coorte 
retrospectiva 

 
-204 cirróticos 

que foram 
transplantados 

 
-TC de abdome 

-47,1% sarcopenia 
 

-Maior prevalência 
homens, idosos, 

insuficiência renal, 
baixo IMC e maior 

número de 
internações 
hospitalares 

 
-Child C e Meld≥ 
20_sarcopenia 

Nutrição enteral 
precoce pós- 

operatória mostrou 
ser fator protetor 
para sepse em 

pacientes 
sarcopênicos 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA E FEDERAL DE PELOTAS 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
Título do Projeto: Prevalência de Sarcopenia e seus fatores associados em pacientes com Cirrose 
Hepática 
Pesquisador Responsável: Daniela Muñoz Nogueira Zambrano 
Instituição: Universidade Católica de Pelotas 
Contatos: E-mail: zambranod94@yahoo.com.br; Telefones: 5381194754/33026833 
 
Você está sendo convidado(a) como voluntário a participar do estudo sobre a perda de musculatura 
e força muscular em pacientes com doença crônica no fígado. 
 
JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS: O objetivo é investigar quantos pacientes do 
ambulatório da Faculdade de Medicina da UFPel com cirrose, têm perda de musculatura e força muscular 
e também, avaliar se a diminuição da força muscular está relacionada com alguns problemas causados 
pela cirrose como infecções, sonolência, problema nos rins, maior número de internações hospitalares e de 
sangramentos vindos do esôfago. O estudo é importante, pois a diminuição da força muscular aumenta a 
chance de morte dos pacientes com doenças no fígado, além de piorar sua qualidade de vida e ainda 
aumentar o número de complicações da doença como as citadas acima. O senhor(a) será entrevistado(a) 
e examinado(a) por um  integrante da equipe de Gastroenterologia da UFPel, lhe serão solicitados exames 
de laboratório e tomografia computadorizada da região do fígado, que fazem parte dos exames realizados 
de rotina pelos pacientes com cirrose hepática. Também será realizado ultrassom da região da coxa para 
outra análise dos músculos dessa região e será avaliada a sua força de aperto de mão, através de um 
exame rápido e indolor. 
 
BENEFÍCIOS, RISCOS E DESCONFORTOS: O voluntário(a) que participar do estudo terá a vantagem de 
analisar a quantidade e qualidade de sua musculatura, que é um tipo de avaliação nutricional, e 
posteriormente receber acompanhamento e tratamento, conforme o seu estado de nutrição para melhorar 
as condições de seu fígado. Além disso, seu exame de tomografia será analisado por profissional com 
experiência em doenças no fígado. A tomografia é um dos melhores exames para observar pequenos 
nódulos no fígado e, caso sejam observados, o paciente pode receber o tratamento rapidamente. O estudo 
não trará riscos porque os exames solicitados já fazem parte do acompanhamento regular dos pacientes 
com cirrose e não estão sendo feitos por causa do estudo. A realização de ultrassonografia da coxa 
também não tem risco algum. 
 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SEGREDO: Você será 
esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e é livre para recusar a participação. Pode 
retirar seu consentimento ou deixar de participar a qualquer momento e a recusa em participar não irá lhe 
causar perda de benefícios. 
O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade em segredo. Uma cópia deste consentimento 
informado será arquivada pelo responsável do estudo e outra será fornecida a você. 
 
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO E RESSARCIMENTO: A participação no estudo não lhe terá custos e 
também não haverá nenhum tipo de pagamento. 
 
Eu, ___________________________________________________ fui informado(a) dos objetivos do 
estudo acima de maneira clara e esclareci minhas dúvidas. Declaro que concordo com minha participação 
nesse estudo. 
 
 

Nome  Assinatura da Participante  Local e Data 

Nome  Assinatura do Entrevistador Local e Data 
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Anexo C - Questionário 

1. DADOS PESSOAIS QUEST_____ 

1) Nome completo:______________________________________________ 
 
2) Telefone para contato: (|__|__|) |__|__|__|__| -|__|__|__|__| 
Outro telefone para contato: (|__|__|) |__|__|__|__| -|__|__|__|__| 
 
3) Sexo: 1( ) Masculino 2( ) Feminino 
 
4)Cor: 1( ) Branca 2( ) Não branca 
 
5) Estado civil: 1( ) solteiro 2( ) com companheiro/casado 3( ) viúvo4( ) separado/ 
divorciado/ desquitado 
 
6) Data de nascimento: |__|__|/|__|__|/|__|__| 
 
7) Outras doenças crônicas: 
Diabetes: 0 ( ) não 1 ( ) sim 
Hipertensão arterial: 0 ( ) não 1 ( ) sim 
Insuficiência cardíaca: 0 ( ) não 1 ( ) sim 
Insuficiência renal crônica: 0 ( ) não 1 ( ) sim 
DPOC: 0 ( ) não 1 ( ) sim 
Outras: 0 ( ) não  1( )  sim    Quais: _________________________________ 
 
8) Medicações em uso: 

9) O senhor (a) fuma?  0 ( ) não 1 ( ) sim 

     Se sim, quantos cigarros por dia?______ 

 

2. PERFIL SOCIOECONÔMICO ABEP 2015 
 

1) Quantos banheiros tem em casa? 
0 ( ) nenhum Se sim: quantos? |__|__| banheiros 
 
2) O Sr.(Sra.) tem empregada doméstica em casa? 
0 ( ) nenhuma Se sim: quantas? |__| empregadas 
 
3) O Sr. (Sra) ou sua família tem carro de passeio (não de uso profissional)?0 ( ) não Se sim: 
quantos____ 
 
4) Quais destas utilidades domésticas o Sr.(Sra.) tem em casa? 
Microcomputador 
0 ( ) não Se sim: quantos? |__|__| microcomputadores 
Máquina de lavar louça 
0 ( ) não Se sim: quantas? |__| lava louças 
Geladeira 
0 ( ) não Se sim: quantas? |__| geladeiras 
Freezer 
0 ( ) não Se sim: quantos? |__| freezers 
Máquina de lavar roupa 
0 ( ) não Se sim: quantas? |__| máquinas 
Aparelho de reproduzir DVD 
0 ( ) não Se sim: quantos? |__| DVDs 
Micro-ondas 
0 ( ) não Se sim: quantos? |__| micro-ondas 
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Secadora de roupa 
0 ( ) não Se sim: quantas? |__| secadoras 
 
5) O Sr. (Sra) ou sua família tem motocicleta? 
0 ( ) não Se sim: quantas? |__| motos 
 
6) Quantos anos de estudo tem o chefe da família?  
 
7) Qual o último ano de estudo do chefe da família? (Fundamental I - 1º ao 4º 
ano;Fundamental II - 5º ao 9º ano.) 
0 ( ) nenhum ou fundamental I incompleto 
1 ( ) Fundamental I completo/ Fundamental II incompleto 
2 ( ) Fundamental II completo/ Médio incompleto 
3 ( ) Médio completo/ Superior incompleto 
4 ( ) Superior completo 
 
8) Na sua moradia, o Sr. (Sra) possui: 
água encanada: 0 ( ) não 1 ( ) sim 
rua pavimentada: 0 ( ) não 1 ( ) sim 
 

3. ATIVIDADE FÍSICA 

1-Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na 
bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar 
pesos elevados ou qualquer atividade que faça você suar BASTANTE ou aumenteMUlTOsua respiração 
ou batimentos do coração? 
      Dias___ semana () Nenhum  (Se nenhum, pule para questão 3) 
 
2-Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 
tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 
      Horas:___ Minutos:___ 
 
3-Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica 
leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 
jardim como varrer,aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que faça você suar leve ou aumentem 
moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NAO INCLUA CAMINHADA) 
Dias____semana  () Nenhum  (Se nenhum pule para questão 5) 
 
4-Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos 
quantotempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 
      Horas:____ Minutos:____ 
 
5-Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos em casa 
ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como 
forma de exercício? 
Dias____ semana () Nenhum  (Se nenhum pule para questão 7) 
 
6-Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você gasta 
caminhando por dia? 
Horas:___ Minutos:____ 
 
7-Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo no trabalho, em casa, 
na escola ou faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui o tempo que você gasta sentado no escritório ou 
estudando, fazendo lição de casa, visitando amigos, lendo e sentado ou deitado assistindo televisão. 
      #Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia da semana? 
       Horas:____ Minutos:____ 
      #Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana? 
       Horas:___ Minutos:____ 
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4. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Peso: ___________Kg                    Altura:____________m 

 

5. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA GLOBAL PRODUZIDA PELO PACIENTE - versão 
resumida 

 
1) Seu ou Dona (usar nome do paciente), qual é o seu peso atual?  
 

 

2) O Sr.(Sra.) sabe qual é a sua altura? |__|__|__| , |__| cm   ( 999 ) não sabe 
 

 

3) Quantos quilos o Sr. (Sra.) pesava há 1 mês  |__|__|__| kilos  
4) Quantos quilos o Sr. (Sra.) pesava há 6 meses  |__|__|__| kilos  
5) Nestas duas últimas semanas, como ficou seu peso? (ler as alternativas) 
1(     ) aumentou     2(     ) diminuiu   3(     ) ficou igual    9(    ) não sabe 

 

6) Em comparação a sua alimentação normal, você poderia considerar sua ingestão alimentar 
durante o último mês como: 
1 (      )  sem mudança (Q8)   2 (     ) mais que o normal (Q8)  3 (      ) menos que o normal (Q7) 
 

 

7) Qual o tipo de comida que o Sr.(Sra.) come ultimamente? (ler as alternativas) 
1(     ) comida da casa (alimentos sólidos), mas em menor quantidade que normalmente comia 
2(     ) comida da casa (alimentos sólidos), mas em muito pouca quantidade 
2(     ) comida passada no liquidificador, ou leite com suplementos nutricionais 
3(     ) somente sopas ralas, caldos e líquidos 
4(     ) consegue comer ou engolir muito pouco, quase nada 
5(     ) outro tipo de comida ____________________________ 
8(     ) NSA 
9(     ) não sabe dizer 

 

8) O Sr. (Sra.) sentiu algumas destas coisas nas últimas duas semanas ou mais? (ler as 
alternativas) 
 
Enjôo 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

Vômitos 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

Diarreia 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

falta de apetite 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

Constipação 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

feridas na boca 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

boca seca 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

alimentos com gosto 
estranho ou sem gosto 

0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

enjôo com cheiros 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

dificuldade para engolir 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

rapidamente se 
sentindo satisfeito 

0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

Fadiga 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 

Dor 0 ( ) não 1 ( ) sim 9 ( ) não sabe 
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9) No ultimo mês você consideraria sua atividade como:  
0(    ) normal sem limitação    (0) 
1(    ) não totalmente normal, mas capaz de manter quase todas as atividades normais (1) 
2 (    ) não me sentindo bem para a maioria das coisas, mas ficando na cama ou na cadeira menos 
da metade do dia  (2) 
3 (   ) capaz de fazer pouca atividade, e passando a maior parte do tempo na cadeira ou na cama (3)                         
4 (   ) bastante tempo acamado, raramente fora da cama (3) 
 
10) O paciente apresenta: 
Câncer  0 ( ) não  1 ( ) sim 
AIDS     0 ( ) não   1 ( ) sim 
Caquexia pulmonar ou cardíaca  0 ( ) não  1 ( ) sim  
Úlcera de decúbito, ferida aberta ou fístula  0 ( ) não  1 ( ) sim 
Presença de trauma  0 ( ) não  1 ( ) sim 
Idade maior que 65 anos 0 ( ) não 1 ( ) sim 
 
11) Demanda metabólica 

Estresse                Nenhum (0)                   Baixo (1)                  Moderado (2)                     Alto (3) 
Febre Sem febre   >37,2o e < 38,3º                             

≥ 38,3o e < 38,9º
≥ 38,9º 

Duração da febre    Sem febre  < 72 horas                             72 horas   > 72 horas 
CorticosteróidesSemcorticosteróides dose baixa              dose moderada dose alta 
(< 10 mg prednisona/dia)        (≥ 10 e < 30 mg prednisona)      (≥ 30 mg prednisona)  
 
12) Exame físico 
Reserva de gordura: 
Região periorbital 0 +1 +2 +3 
Prega ditríceps 0 +1 +2 +3 
Gordura sobre as últimas costelas 0 +1 +2 +3 
 
Avaliação geral do deficit gordura 0 +1 +2 +3  
Estado muscular: 
MM. Temporais 0 +1 +2 +3 
MM. Peitorais e deltoides 0 +1 +2 +3 
MM. Deltóides 0 +1 +2 +3 
MM. Interósseos 0 +1 +2 +3 
MM. Dorsal maior, trapézio e deltoide 0 +1 +2 +3 
MM. Quadríceps 0 +1 +2 +3 
MM. Gastrocnêmios 0 +1 +2 +3 
 
Avaliação geral do estado muscular 0 +1 +2 +3 
Estado de hidratação 
Edema tornozelo 0 +1 +2 +3 
Edema sacral 0 +1 +2 +3 
Ascite 0 +1 +2 +3 
 
Avaliação geral do estado hidratação 0 +1 +2 +3 

 

  

6. DINAMOMETRIA 
 

Dinamometria dominante 1 |__|__| kgf (sentado) 
Dinamometria dominante 2 |__|__| kgf (sentado 
Dinamometria dominante 3 |__|__| kgf (sentado) 

[DINA]__ (maior valor) 
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7. REGISTRO DO EXAME FÍSICO 
 

-Ginecomastia:  (0) não (1) sim 

-Aranhas vasculares: (0) não (1) sim 

-Edema de MMII:  (0) não (1) sim 

-PA=               FC= 

-ABDOME-Inspeção: _________________ 

-Percussão (ascite): (0) não (1) sim 

-Palpação (borda hepática): _____________ 

 

 

 

 
 

 

8. LISTA DE TRANSPLANTE HEPÁTICO: 

 (0) não  (1) sim                 

 

10. NÚMERO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PÓS DX CIRROSE 
 
 

0 (0) 
1 (1) 
2 (2) 
3 (3) 
≥4(4) 
Se sim, motivo (0- não 1- sim) 

 HDA por ruptura VE (0) (1) 
 Ascite (0) (1) 
 PBE (0) (1) 
 Encefalopatia (0) (1) 
 ITU (0) (1) 
 Outra (0) (1) 

 
 
 

9. ETIOLOGIA DA CIRROSE (0- não    1- sim)  

HCV (0) (1) 
HBV (0) (1) 
ÁLCOOL (0) (1) 
NASH (0) (1) 
HAI (0) (1) 
CBP(0) (1) 
OUTRA (0) (1) 
NÃO SABE (0) (1) 
Obs.: se HCV 
Genótipo 1 ( ) 2( ) 3 ( ) 

1) Já tratou (0) não (1) sim (2) em tto 
2) Quais medicações_________ 

 

11. JÁ APRESENTOU EPISÓDIOS DE: 
 

1- HDA por ruptura VE (0) não (1) sim 
2- Ascite (0) não (1) sim 
3- PBE (0) não (1) sim 
4- Encefalopatia (0) não (1) sim 
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12. CHILD                  MELD    
 

A (0)                      Até 10 (0) 
B (1)                      Entre 10 e 15(1) 
C (2)Maior 15        (2)                

 

13. EXAMES LABORATORIAIS Data 

Albumina  

Creatinina  

Na  

TP  

BT   

BD  

BI  

AST  

ALT  

Ht-Hb  

Leuc  

B  

Se  

Li  

Mo  

Eo  

Plaq  

15. DENSITOMETRIA ÓSSEA 
 

1- Normal (0) 
2- Osteopenia (1) 
3- Osteoporose (2) 

 

16. CHC 
 

0 ( ) Não   1 ( ) Sim  

14. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA: data e conclusão 
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Anexo D - Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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