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RESUMO 



 
 
AUGUSTI LA. Avaliação do estado nutricional, ingestão proteica e qualidade de vida de 
indivíduos cirróticos com encefalopatia hepática. 2015. 103 f. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2015.  
 
Entre as complicações da cirrose, a encefalopatia hepática (EH) tem alta prevalência e interfere 
diretamente na qualidade de vida dos pacientes. O estado nutricional possui extrema 
importância para o prognóstico da doença, estando independentemente ligado a morbi-
mortalidade. Por conta disso, a avaliação nutricional é fundamental para que seja realizado o 
diagnóstico nutricional precoce e assim se inicie o tratamento dietoterápico. No entanto, a 
avaliação do estado nutricional desses pacientes é um desafio, porque muitas das ferramentas 
utilizadas na população saudável podem ter seus resultados afetados pela retenção hídrica e pela 
depleção muscular, bastante comuns em cirróticos. A dietoterapia indicada para esses pacientes 
deve ser hipercalórica e hiperproteica, porém, a ingestão de proteínas é historicamente um ponto 
controverso do tratamento dietético. Nosso objetivo foi avaliar o estado nutricional através de 
diferentes métodos, a ingestão alimentar com ênfase na ingestão proteica e também a qualidade 
de vida de pacientes cirróticos com EH e observar a relação desses fatores entre si. O estudo foi 
transversal e incluiu 60 indivíduos com cirrose e EH submetidos à avaliação do consumo 
alimentar por recordatório de 24 horas, da qualidade de vida pelo questionário SF-36 e do 
estado nutricional através da bioimpedância elétrica (BIA), do exame de absorciometria por 
raios X de dupla energia (DEXA), da avaliação antropométrica e da força de preensão palmar 
(FAM). A média de idade foi 56,1 ± 12,9 anos e 61,7% dos indivíduos tinha EH clinicamente 
manifesta (os demais tinham a forma subclínica). Na avaliação do estado nutricional, o índice de 
massa corporal (IMC) detectou prevalência de sobrepeso e obesidade em 56,7% dos indivíduos 
e os exames de BIA e DEXA mostraram médias elevadas de porcentagem de massa gorda (29,8 
± 8,0 % e 30,1 ± 7,0 %, respectivamente). Ao mesmo tempo, outros indicadores como a FAM e 
a espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) tiveram porcentagens ainda maiores de 
indivíduos classificados como desnutridos: 81,7% e 73,3%. Através do índice de massa magra 
apendicular (IMMA), 16,7% da amostra foi classificada com sarcopenia e 7,4% apresentavam 
obesidade sarcopênica. A média de ingestão proteica ficou abaixo das recomendações (0,88 ± 
0,41g/kg/dia) e a porcentagem de calorias provenientes de proteínas na dieta teve correlação 
inversa com os escores Child-Pugh (p=0,004) e MELD (p=0,0376). Os indicadores FAM, 
EMAP, circunferência muscular do braço (CMB) e área muscular do braço corrigida (AMBc) 
tiveram correlação inversa com escores de prognóstico da cirrose ou com o grau da EH. A 
qualidade de vida foi mais afetada na limitação por aspectos físicos e capacidade funcional e a 
FAM foi a única variável que teve correlação com mais de uma categoria. Concluímos que, em 
nossa amostra, o estado nutricional dos indivíduos é de risco tanto pelos elevados percentuais de 
massa gorda, como pela alta prevalência de sarcopenia e pelos resultados abaixo dos valores de 
referências obtidos por métodos como FAM, EMAP, AMBc e CMB. A ingestão proteica teve 
correlação inversa com os escores de prognóstico da cirrose, porém não foi possível explicar a 
causa e consequência desses fatores. Sendo assim, a avaliação do estado nutricional em 
indivíduos cirróticos e com EH deve ser realizada com cuidado, evitando classificar os pacientes 
por meio de valores isolados e a terapia nutricional adequada deve ser incentivada por parte dos 
profissionais de saúde. 
 
Descritores: Encefalopatia hepática; Cirrose hepática; Desnutrição; Ingestão proteica 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 
AUGUSTI LA. Assessment of nutritional status, protein intake and quality of life in 
cirrhotic patients with hepatic encephalopathy. 2015. 103 f. Dissertation (Master) -  Botucatu 
Medical School, Sao Paulo State University, Botucatu, 2015. 
 
Hepatic encephalopathy (HE) has high prevalence among cirrhosis complications and has a big 
impact on quality of life of patients. Additionally, the nutritional status of these patients is 
important and independently linked to morbidity and mortality. For this reason, nutritional 
evaluation is essential to provide early nutrition diagnosis, allowing the start of the dietary 
treatment. However, the assessment of nutritional status of these patients is a challenge because 
many of the tools applied to the healthy population can be altered by water retention and muscle 
depletion, quite common in cirrhotic. These patients should receive high-calorie and high-
protein diet, but the protein intake is historically a controversial point in the dietary treatment of 
cirrhotic individuals. The aims of this study were to evaluate the nutritional status of cirrhotic 
subjects with HE by different methods, investigate their food and protein intake and their 
quality of life, observing the relations of these factors to each other. This was a cross-sectional 
study that included 60 patients, whose dietary intake was assessed through 24-hour recall,  
quality of life evaluated using the SF-36 questionnaire and the nutritional status by bioelectrical 
impedance analysis (BIA), dual energy X-ray absorptiometry (DEXA), anthropometric 
assessment and handgrip strength (HGS). The mean age was 56.1 ± 12.9 years, and 61.7% of 
subjects had overt HE (the remaining patients had the subclinical form). The body mass index 
(BMI) detected a high prevalence of overweight and obesity (56,7%), whilst BIA and DEXA 
pointed a high percentage of body fat (29.8 ± 8.0 ± 7.0% and 30.1%, respectively). Other 
measures such as handgrip strength and thickness of the adductor pollicis muscle (APM) 
showed higher rates of undernourished subjects: 81.7% and 73.3%. Through the appendicular 
muscle mass index (AMMI), 16.7% of the sample was classified as sarcopenic and 7.4% with 
sarcopenic obesity. The protein intake was below the recommendations (0.88 ± 0.41g / kg / day) 
and the dietary percentage of calories from proteins was inversely correlated with Child-Pugh 
and MELD scores (p = 0.004 and 0.0376). The measures of HGS, APM, arm muscle 
circumference (MAMC) and corrected arm muscle area (CAMA) were inversely correlated with 
cirrhosis prognostic scores or the degree of HE. Quality of life was more affected on physical 
limitations and functional capacity, and the handgrip strength was the only variable correlated 
with more than one category. We conclude that in our sample the nutritional status was affected 
by the high body fat percentage, high prevalence of sarcopenia and also by low values obtained 
with methods such as HGS, APM, MAMC and CAMA. The protein intake was inversely 
correlated with cirrhosis prognostic scores, but we could not explain the reasons for this 
relation. Therefore, the assessment of nutritional status in patients with cirrhosis and HE should 
be carefully performed, because these patients cannot be classified through isolated methods. 
Furthermore, proper nutrition therapy should be encouraged by health professionals. 
 
 
Key-words: Hepatic encephalopathy; Liver cirrhosis; malnutrition; protein intake 
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A encefalopatia hepática (EH) é uma das mais graves complicações da cirrose na 

qual as manifestações neuropatológicas são causadas principalmente pela entrada da amônia 

nas células neurais. Em muitos casos, a EH não é totalmente reversível, mas seu tratamento 

continua focado na correção do distúrbio desencadeante, na diminuição da formação da 

amônia a partir do cólon e na adequação nutricional (BUTTERWORTH, 2002; FERENCI et 

al., 2002).  

O diagnóstico nutricional precoce é essencial para o tratamento da EH, tanto pelo 

envolvimento do músculo no metabolismo da amônia, quanto pela relação direta entre o 

estado nutricional e a mortalidade na cirrose (CHEUNG, 2012; AMODIO et al., 2013). 

Nesse sentido, a fim de recuperar o estado nutricional e, principalmente, a massa magra 

desses pacientes, a dietoterapia torna-se uma ferramenta imprescindível no tratamento da 

doença e a ingestão proteica possui papel fundamental (PLAUTH et al., 2006; 

CHADALAVADA et al., 2010; AMODIO 2013).   

A introdução do assunto será apresentada a seguir em dois tópicos: o primeiro sobre 

a avaliação do estado nutricional em indivíduos cirróticos com encefalopatia hepática e o 

segundo destinado a revisar a literatura sobre as recomendações atuais e o histórico 

relacionado à ingestão de proteínas na EH (artigo de revisão escrito pela mestranda, 

submetido à revista Nutrire ISSN 2316-7874 em julho de 2013, aprovado em janeiro de 2014 

e previsto para publicação na edição de dezembro de 2014).  
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1.     Avaliação do estado nutricional em indivíduos cirróticos com encefalopatia 

hepática 

 

Após a primeira manifestação clínica da encefalopatia hepática (EH), o prognóstico 

de pacientes cirróticos piora consideravelmente. A sobrevida desses indivíduos é de 42% no 

primeiro ano, diminuindo para valores em torno de 16 a 22% após 5 anos, comparada a 55 a 

70% em pacientes cirróticos sem EH (BUSTAMANTE et al., 1999; LEWIS; HOWDLE, 

2003; TORIS et al., 2011; KHUNGAR; POORDAD, 2012).  

De acordo com a International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen 

Metabolism (ISHEN), além da EH, a desnutrição é outra complicação comum da cirrose 

determinante para o prognóstico desses pacientes (AMODIO et al., 2013). 

Estudos anteriores mostraram que a desnutrição representa um fator prognóstico 

independente para a sobrevida em pacientes cirróticos (MERLI et al., 1996; ALBERINO et 

al., 2001; SAM; NGUYEN, 2009; MONTANO-LOZA et al., 2012). Sendo o fígado um 

importante regulador do metabolismo, estoque, síntese e absorção de nutrientes, a gravidade 

da desnutrição aumenta concomitantemente com a diminuição da função hepática, fazendo 

com que pacientes com hepatopatias mais avançadas estejam mais propensos à desnutrição 

(ÁLVARES-DA-SILVA; SILVEIRA, 2005; CARVALHO; PARISE, 2006; MERLI et al., 

2010, CHEUNG et al., 2012).  

Em pacientes com EH, aproximadamente 75% sofrem de desnutrição moderada a 

grave, com perda de massa muscular e de depósitos energéticos, segundo o guideline da 

American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) e da European Association 

for the Study of the Liver (EASL), publicado em 2014 (VILSTRUP et al., 2014). A 

desnutrição está associada à maior frequência de EH, principalmente devido ao envolvimento 
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dos músculos no metabolismo da amônia (OLDE DAMINK et al. 2002; HUISMAN et al. 

2011; MERLI et al., 2012). 

A melhor definição para a desnutrição na cirrose avançada é a desnutrição proteico-

energética (DPE), na qual tanto a massa magra quanto a massa gorda podem estar depletadas 

(MERLI et al., 2012). Embora essa diminuição em ambos os tecidos seja reconhecida como 

caquexia, a perda predominante de massa muscular na cirrose sugere que a sarcopenia, ou 

perda de massa muscular esquelética, é a primeira consequência nutricional (MERLI et al., 

2012; PERIYALWAR; DASARTHY, 2012). 

Além disso, o excesso de peso vem sendo cada vez mais observado em pacientes 

cirróticos e convive, na maioria das vezes, com a depleção muscular (EVERHART et al., 

2009; BERZIGOTTI et al., 2011; JEEJEEBHOY, 2012). Essa condição ambígua entre o 

excesso de tecido adiposo e a depleção muscular é denominada obesidade sarcopênica e 

possui os riscos acumulados de cada um dos dois fenótipos de composição corporal (PRADO 

et al., 2012). 

 

Patogênese da desnutrição na encefalopatia hepática 

A etiologia da desnutrição na cirrose hepática é multifatorial (Quadro 1) 

(TEIUSUANO et al., 2012). Alguns dos principais fatores que estão envolvidos na etiologia 

da DPE na doença hepática crônica são o consumo alimentar insuficiente, o gasto energético 

basal aumentado por conta do hipercatabolismo, o comprometimento da absorção de 

nutrientes e os níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias, resultando no estado 

hipermetabólico (TSIAUSI et al., 2008; CHEUNG et al., 2012). Em indivíduos cirróticos 

com EH, esses fatores estão ainda associados às habilidades cognitivas restritas, que 

diminuem sua capacidade de se preocupar com a alimentação e seguir as recomendações 

nutricionais indicadas (MERLI et al., 2012). 
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Quadro 1 – Fatores etiológicos envolvidos na desnutrição relacionada à cirrose 
 
 

Consumo alimentar 
reduzido 

Anorexia 
Saciedade precoce 
Ascite (redução de complacência abdominal) 
Encefalopatia Hepática (nível de consciência alterado) 
Hospitalizações frequentes 

 
 

Absorção deficiente 

Fluxo inadequado da bile  
Supercrescimento bacteriano intestinal 
Insuficiência pancreática 
Anastomoses (shunts) portosistêmicas 

 
Alterações metabólicas 

Hipercatabolismo proteico 
Homeostase da glicose alterada (déficit de gliconeogênese) 

 
 

Fatores iatrogênicos 

Restrições dietéticas muito limitantes 
Exames e procedimentos frequentes, vários deles exigindo 
períodos de jejum (endoscopia, paracentese, ultrassonografia) 
Diurese aumentada (pelo uso de diuréticos) 
Distensão abdominal pela terapia com lactulose 

Fonte: Teisuano et al., 2012 (adaptado) 

 

Avaliação do estado nutricional  

Pela influência da desnutrição no prognóstico de portadores de cirrose, torna-se 

fundamental avaliar adequadamente o estado nutricional desses pacientes para instituir o 

suporte nutricional de forma precoce (PLAUTH et al., 2006; CHEUNG et al., 2012; 

AMODIO et al., 2014; VILSTRUP et al., 2014).  

As mudanças nos compartimentos corporais causadas pela cirrose tornam essa tarefa 

bastante complexa, tanto pelo aumento no catabolismo proteico e perda de massa muscular, 

como pelas mudanças no estado de hidratação (CHEUNG et al., 2012; MOCTEZUMA-

VELAZQUEZ, 2013; AMODIO et al., 2014; VILSTRUP et al., 2014). Esses pacientes 

apresentam complicações como ascite e edema e alguns autores sugerem que antes mesmo 

que estas alterações sejam detectadas clinicamente já pode haver aumento da água corporal 

(MCCULLOUGH et al., 1991; OLDROYD et al., 1993). A obesidade sarcopênica também 
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influencia esses resultados, dificultando o diagnóstico nutricional (PRADO et al., 2012). Por 

conta desses fatores, os métodos mais utilizados de avaliação nutricional apresentam 

limitações para aplicação em cirróticos com EH.  

 

Aplicação de métodos de avaliação do estado nutricional na cirrose e EH 

Entre os métodos mais comuns de avaliação do estado nutricional está a avaliação 

subjetiva global (ASG), um instrumento utilizado na prática hospitalar e que coleta 

informações sobre a ingestão alimentar, alterações de peso e sintomas gastrointestinais, 

incluindo o exame físico com foco na perda de gordura subcutânea, depleção muscular, 

edema e ascite (DETSKY et al., 1987). Contudo, apesar da ASG ser uma importante 

ferramenta de triagem nutricional, ela pode levar ao subdiagnóstico da desnutrição em 

portadores de cirrose, principalmente por usar como parâmetro antropométrico apenas o peso 

corporal, frequentemente alterado por edema e ascite (GOTTSCHALL et al., 2004; 

CHEUNG et al., 2012; MOCTEZUMA-VELAZQUEZ et al., 2013).  

Por outro lado, a antropometria é considerada um método objetivo de análise do 

estado nutricional (DUARTE, 2007). Entre suas vantagens estão o uso de equipamentos de 

fácil aquisição e baixo custo, a utilização de técnicas não invasivas e a obtenção rápida de 

resultados. Da mesma forma, a ascite e o edema alteram o peso corporal e o índice de massa 

corporal (IMC), subestimando a prevalência de desnutrição caso não seja utilizado o peso 

seco (MOCTEZUMA-VELAZQUEZ et al., 2013). Embora exista uma classificação de IMC 

para pacientes com cirrose que considera a presença de ascite, ela não tem sido amplamente 

utilizada em pesquisas, talvez porque estabeleça apenas um ponto de corte para desnutrição 

(pacientes sem ascite IMC ≤22 kg/m², ascite moderada ≤23 kg/m² e ascite tensa ≤25 kg/m²), 

sem informar valores de classificação para eutrofia e excesso de peso (CAMPILLO et al., 

2006). A maioria dos estudos continua utilizando o peso seco, estimado pela dedução do 
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peso da ascite e do edema a partir da avaliação clínica, valores de peso anteriormente 

documentados, volume de ascite removido e referências da literatura (JAMES, 1989; 

MORGAN et al., 2006, AMODIO et al., 2013). 

As pregas cutâneas, a circunferência e a área muscular do braço corrigida (CMB e 

AMBc) não costumam ser alteradas pela retenção hídrica, exceto quando há edema 

generalizado. Estudos já demonstraram que essas medidas são úteis na avaliação do estado 

nutricional em cirróticos (MERLI et al., 1996; ALBERINO et al., 2001; DUARTE, 2007; 

MOCTEZUMA-VELAZQUEZ, 2013). Porém o excesso de peso também pode dificultar a 

identificação de perda de massa muscular (JACKSON; POLLOCK, 1985; ANJOS, 2002). 

Além disso, as classificações desses parâmetros são baseadas em valores obtidos em 

populações saudáveis, o que também pode dificultar a avaliação de indivíduos cirróticos 

(VANNUCHI et al., 1996).  

A espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) é uma medida antropométrica 

menos influenciada pela retenção hídrica e excesso de peso (LAMEU et al., 2004; 

BRAGAGNOLO et al., 2009; NUNES et al., 2012). Sua aplicação é simples e sem 

necessidade de equações, como no caso da CMB (COBÊRO et al., 2012). Alguns autores 

têm padronizado medidas da EMAP para indivíduos saudáveis e outros já a utilizam para 

avaliar o risco nutricional em pacientes hospitalizados, cardiopatas, cirúrgicos, críticos e com 

câncer (LAMEU et al., 2004; ANDRADE; LAMEU, 2007; ANDRADE et al., 2005; 

BRAGAGNOLO et al., 2009; FREITAS et al., 2010; GONZALEZ et al., 2010). 

A bioimpedância elétrica (BIA) é um método de análise da composição corporal 

considerado rápido, não invasivo e de boa reprodutibilidade (THOMAS et al., 1992). O 

exame de BIA baseia-se nas propriedades de condutividade elétrica dos tecidos corporais. A 

partir da aplicação de uma corrente elétrica de pequena amperagem no corpo, ocorre uma 

oposição ao fluxo dessa corrente, que será medida como um valor de impedância. A 
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impedância possui dois componentes, a resistência e a reactância, que permitem a 

determinação dos valores de água corporal, massa magra e gorda, massa celular corporal e 

ângulo de fase (AF) (LUKASKI, 2013; BARBOSA-SILVA; BARROS, 2005). Em várias 

populações, os valores de AF têm sido considerados indicadores de mortalidade e morbidade 

(KYLE et al., 2004; CÔMODO et al., 2009. FERNANDES et al., 2012; 2013). 

Porém, como os resultados da BIA podem ser afetados por fatores como alimentação, 

exercício físico e ingestão de líquidos antes da avaliação e, principalmente, pelas alterações 

hídricas como desidratação, retenção hídrica e uso de diuréticos, na presença de cirrose seu 

uso é controverso (PANELLA et al., 1995; PLAUTH et al., 1997; MORGAN et al., 2006).  

A força de preensão palmar (FAM) medida pelo dinamômetro é uma forma de 

avaliação da força muscular que está sendo cada vez mais utilizada como indicador do estado 

nutricional (CHEUNG et al., 2012; AMODIO et al., 2013; MOCTEZUMA-VELAZQUEZ et 

al., 2013). Sua aplicação é simples e estudos prévios para avaliar a depleção muscular em 

indivíduos cirróticos já mostram que a FAM é um preditor independente de descompensação 

da cirrose (FIGUEIREDO et al., 2000; ÁLVARES-DA-SILVA; SILVEIRA, 2005; PENG et 

al., 2007; HUISMAN et al., 2011; FERNANDES et al., 2012). 

Métodos mais sofisticados para a avaliação da composição corporal são a 

quantificação de potássio corporal, a diluição de isótopos, a análise da ativação de nêutrons 

in vivo (IVNAA), a absorciometria de raios-X de dupla energia (DEXA) e as análises por 

tomografia computadorizada, no nível da terceira vértebra lombar (L3) ou no nível da cicatriz 

umbilical para medir a espessura do músculo psoas (PLAUTH, 2006; ENGLESB et al., 

2010; CHEUNG et al., 2012; HOLT et al., 2012; MONTANO-LOZA et al., 2012; DURAND 

et al., 2014). Contudo, a aplicação desses métodos é limitada pelos custos elevados, por 

envolverem maior complexidade técnica e pelas dificuldades para utilizá-los repetidamente 
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para monitorar as alterações do estado nutricional (CHEUNG et al., 2012; AMODIO et al., 

2013). 

O exame da DEXA merece especial atenção porque é o mais utilizado para validação 

de métodos duplamente indiretos de avaliação da composição corporal (RECH et al., 2007). 

Seus resultados são bastante confiáveis e a técnica baseia-se na medida de três componentes 

corporais: densidade mineral óssea, gordura corporal e massa livre de gordura. A DEXA 

diferencia os tecidos corporais por meio da passagem de fótons de energia, que atravessam 

ossos e tecidos moles de cada indivíduo até atingir o detector (KOHRT, 1995). Este método, 

por permitir a estimativa dos segmentos corporais (membros superiores, inferiores e tronco), 

possibilita ainda o cálculo do índice de massa magra apendicular (IMMA) (WAGNER; 

HEYWARD, 1997; RECH et al., 2007).  

O IMMA proporciona uma medida mais precisa da massa muscular, especialmente 

por não usar a densidade óssea, que difere com a idade, etnia e em resposta a medicamentos 

(AMODIO et al., 2013; BOSY-WESTPHAL; MÜLLER, 2014). O índice é calculado a partir 

da somatória da massa muscular apendicular dos quatro membros, livres de tecido adiposo e 

ósseo, dividida pela altura ao quadrado (BAUMGARTNER et al.,1998; BOSY-

WESTPHAL; MÜLLER, 2014). Através desse cálculo, alguns estudos classificam 

indivíduos com IMMA inferior a dois desvios-padrão abaixo dos valores de referência para a 

população adulta saudável (<7,26 kg/m² para homens e <5,45 kg/m² para mulheres) como 

sarcopênicos. Havendo sarcopenia e porcentagem de massa gorda maior >27% para homens 

e >38% para mulheres, esses indivíduos são classificados como obesos sarcopênicos 

(BAUMGARTNER et al.,1998; BAUMGARTNER, 2000; WATERS et al., 2008; PRADO et 

al., 2012). Estudos utilizando o IMMA em cirróticos ainda são escassos, mas seu uso na 

cirrose é interessante por ser uma ferramenta que exclui a interferência do estado de 
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hidratação e do excesso de peso, focando apenas na massa magra corporal (HAYASHI et  al., 

2013). 

 

Recomendações dos guidelines 

A European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) publicou em 

1997 um guideline de nutrição na doença e no transplante hepático em que recomendava a 

avaliação antropométrica, especialmente pela estimativa da gordura corporal através da 

somatória de quatro dobras cutâneas, como o melhor método indireto para avaliar a 

composição corporal de gordura em indivíduos cirróticos. A utilização da BIA já era tida 

como controversa por conta das mudanças dos compartimentos corporais dos pacientes 

cirróticos e a utilização de exames como a DEXA e a IVNAA eram sugeridas como métodos 

mais adequados para avaliação da composição corporal desses pacientes, principalmente em 

estudos. A FAM apontava como um método promissor de avaliação do estado nutricional, 

após um estudo com indivíduos com doença hepática alcoólica em que a FAM se mostrou 

um fator preditor independente para a evolução do paciente (MENDENHALL et al., 1995). 

A ASG era considerada um método útil para triagem nutricional, mas não era indicada para o 

acompanhamento quantitativo das mudanças nutricionais (PLAUTH et al.,  1997).  

Em 2006, em seu guideline sobre nutrição enteral nas doenças hepáticas, a ESPEN 

fez recomendações semelhantes quanto à avaliação do estado nutricional. Foram 

consideradas adequadas a utilização da ASG, da avaliação antropométrica e da FAM para 

identificação da desnutrição. Métodos como a DEXA, a IVNAA e a diluição de isótopos 

foram recomendados para a análise precisa da composição corporal. O AF e a massa celular 

corporal fornecidos pela BIA foram indicados como superiores à parâmetros como a 

antropometria e a excreção de creatinina urinária de 24 horas, embora existam limitações 

para pacientes com ascite (PLAUTH et al, 2006). 
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Somente em 2010 foi publicada uma revisão específica sobre nutrição para pacientes 

com encefalopatia hepática.  Em suas orientações para a avaliação do estado nutricional, a 

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) ressalta a necessidade da 

avaliação nutricional não só em pacientes hospitalizados, mas também para pacientes em 

acompanhamento ambulatorial. O exame físico é recomendado, pois pode revelar indícios de 

risco nutricional, a dobra cutânea tricipital (DCT) indicada para avaliação das reservas de 

tecido adiposo e a circunferência muscular do braço (CMB) para avaliar a massa muscular. 

Exames laboratoriais, como a albumina, e ferramentas de triagem nutricional também são 

sugeridos (CHADALAVADA et al., 2010). 

No consenso da ISHEN sobre o tratamento nutricional na EH, publicado em 2013, os 

autores ressaltam que além das alterações no estado de hidratação, que podem influenciar 

métodos como a antropometria e BIA, a remodelação óssea característica da cirrose também 

pode afetar métodos baseados em dois compartimentos (massa magra e massa gorda). A 

FAM foi novamente indicada como um marcador sensível e específico para depleção 

muscular (AMODIO et al., 2013).  

Esse guideline da ISHEN evidencia que técnicas de imagem como a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética estão sendo cada vez mais utilizadas para o 

estudo da massa muscular esquelética. Ressalta ainda que as técnicas de avaliação de 

depleção e função muscular, como a FAM e os exames de imagem, têm boa correlação com a 

massa muscular em homens, mas não em mulheres. Por conta da limitação desses métodos, a 

ISHEN sugere o desenvolvimento de ferramentas de triagem nutricional compostas por 

variáveis apropriadas, de fácil reprodução, e que sejam validadas para aperfeiçoar o manejo 

nutricional desses pacientes (AMODIO et al., 2013). 

Em 2014, no guideline da AASLD e da EASL sobre Encefalopatia Hepática foi 

abordada a importância do estado nutricional na EH. Foi destacado que a antropometria, a 



12 
 

 

FAM e o exame físico são métodos práticos e úteis de avaliação nutricional e que além da 

retenção hídrica, a obesidade também representa uma limitação para a avaliação 

antropométrica. Ferramentas como a BIA e a DEXA também foram indicadas (VILSTRUP 

et al., 2014). 

 

Considerações finais 

Tanto para a cirrose quanto para a encefalopatia hepática ainda não há consenso 

sobre os métodos de avaliação do estado nutricional que devem ser aplicados para obtenção 

do diagnóstico nutricional. Por isso, na prática clínica, a escolha dos métodos é baseada em 

custos, logística, viabilidade e a na necessidade da avaliação específica da composição 

corporal (PERIYALWAR; DASARATHY, 2012). 

Em pesquisas, a aplicação de métodos de imagem como a tomografia 

computadorizada e a DEXA permitem diagnósticos mais precisos, porém não são indicados 

para o acompanhamento do estado nutricional através de aplicações consecutivas na prática 

clínica, visto que envolvem o uso de radiação ionizante (AMODIO et al., 2013). 

Na literatura há diversos estudos sobre a avaliação do estado nutricional em 

cirróticos, mas não exclusivamente sobre indivíduos com encefalopatia hepática, que são 

pacientes consideravelmente mais difíceis de serem avaliados por estarem em estágio mais 

avançado da cirrose, com complicações psiquiátricas, limitações de mobilidade, alterações no 

estado de hidratação e propensão à depleção muscular.  Na presença desses fatores, métodos 

de fácil aplicação e menos influenciados pela retenção hídrica seriam mais adequados para 

esses pacientes. 
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2.          Ingestão proteica na Encefalopatia Hepática: Panorama atual 

 

A encefalopatia hepática (EH) pode ser definida como um distúrbio nas funções do 

sistema nervoso central como consequência de complicações agudas ou crônicas da 

insuficiência hepática (JONES; WEISSENBORN, 1997; BLEI; CÓRDOBA, 2001). Em 

pacientes com cirrose hepática, a EH está presente em cerca de 30-45% dos casos e a 

encefalopatia hepática mínima (EHM) em 80% destes pacientes (BAJAJ, 2008; KHUNGAR; 

POORDAD, 2012). A literatura é escassa quanto à incidência da EH, porém um estudo 

asiático reportou a incidência de 8% ao ano em pacientes cirróticos sem história prévia de 

descompensação da cirrose (MORIWAKI et al., 2010). 

A classificação mais utilizada para a EH é a escala de West Haven que divide a EH 

em quatro graus. Os critérios para classificação são: grau 1: confusão mental discreta, 

lentidão psicomotora, discurso arrastado; grau 2: sonolência, letargia, lentidão psicomotora 

grave, comportamento inapropriado, desorientação intermitente; grau 3: sonolência 

importante (porém ainda passível de despertar), desorientação persistente, amnésia, confusão 

importante e grau 4: coma (FERRENCI et al., 2002; BAJAJ et al., 2011). 

A fisiopatologia da EH é complexa e multifatorial, mas a amônia parece ser o 

composto cujo acúmulo no sangue melhor explica as alterações clínicas e neuropatológicas 

(BUTTERWORTH, 2002; BLEI; CÓRDOBA, 2008). Em indivíduos saudáveis, os produtos 

metabólicos absorvidos pelo intestino são normalmente detoxificados no fígado. Entretanto, 

em cirróticos, esse mecanismo é prejudicado e leva ao acúmulo sistêmico de subprodutos do 

metabolismo intestinal, em especial da amônia. Segue-se a passagem da amônia pela barreira 

hematoencefálica, onde ocorre a conversão da amônia à glutamina. Esta substância leva ao 

edema dos astrócitos, favorecendo o aparecimento da EH (BUTTERWORTH, 2002; 

HÄUSSINGER et al., 2007). 
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A amônia também é metabolizada no músculo esquelético, que pode removê-la da 

circulação e convertê-la à glutamina (MIZOCK; FACP, 1999; BUTTERWORTH, 2002). 

Porém, em cirróticos a desnutrição chega a acometer 50–90% dos indivíduos e é 

caracterizada tanto pela perda de massa magra, quanto de massa gorda (CHEUNG et al., 

2012; PERIYALWAR; DASARATHY, 2012). Nesses pacientes, o aumento do catabolismo 

de proteínas musculares induz a liberação de glutamina pelo músculo, que é então 

transportada ao intestino delgado e ao rim para ser convertida em ácido glutâmico e amônia, 

contribuindo para o aumento na concentração de amônia circulante (MIZOCK; FACP, 1999). 

Didaticamente, o curso clínico da EH em pacientes cirróticos pode ser dividido em 

três fases. A primeira fase ocorre quando as manifestações neurológicas atingem sua maior 

gravidade. A segunda fase é de recuperação, após o episódio de EH, seguida da fase pós-

recuperação, em que os cuidados principais são voltados na prevenção de novos episódios de 

EH.  Nas três fases, o foco do tratamento da EH permanece voltado apenas à correção do 

distúrbio desencadeante e à diminuição da formação (e da absorção) da amônia pelo cólon. 

Os tratamentos de escolha são os antibióticos, os dissacarídeos não absorvíveis (lactulose e 

lactitol) e, no passado, a restrição de proteínas por via oral (MULLEN et al., 2004). 

 

Restrição proteica na EH: um breve histórico 

O princípio da recomendação de restrição proteica para pacientes com EH tinha 

como base a importância dos compostos nitrogenados na fisiopatologia da EH. Os defensores 

dessa conduta acreditavam que ao reduzir a ingestão de alimentos ricos em proteínas, a 

quantidade de nitrogênio que chegaria ao trato gastrointestinal seria menor, diminuindo a 

produção e absorção da amônia (BUTTERWORTH, 2002; KHUNGAR; POORDAD, 2012). 
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Em 1883, um estudo experimental mostrou sintomas neurológicos em cães submetidos à 

anastomose portocava após oferta de dieta rica em carnes (HANN et al., 1883 In MERLI; 

RIGGIO, 2009). Em 1932, outro estudo identificou a melhora significativa da ―encefalite‖, 

como era denominada a EH na época, após a substituição da dieta rica em carne por uma 

dieta que continha leite e pão (BALO; KORPASSY, 1932). 

Já em 1952, a restrição proteica foi pela primeira vez proposta como uma possível 

opção terapêutica na EH. Philips et al. (1952) realizaram um estudo, não controlado, sobre a 

síndrome de coma hepático iminente em indivíduos cirróticos submetidos ao controle da 

ingestão de alimentos ricos em nitrogênio. Segundo os autores, a restrição proteica 

possibilitou o controle das crises de EH (PHILLIPS et al., 1952; SCHWARTZ et al., 1954). 

Em 1954, Sherlock et al. publicaram um estudo com relatos de caso de EH em que se 

concluiu que os sintomas neurológicos eram controlados com uma dieta que continha apenas 

20g de proteínas (SHERLOCK et al., 1954). A partir de então, a restrição proteica foi muito 

utilizada na prática clínica. Até mesmo no final da década de 80, um importante livro texto 

de hepatologia americano recomendava a restrição total de proteínas durante períodos graves 

do curso da hepatopatia e apenas 20g durante os períodos de recuperação (SHERLOCK, 

1989). 

Vale ressaltar que, de acordo com as diretrizes publicadas pelo The Institute of 

Medicine of the National Academies em 2002, a recomendação proteica para adultos 

saudáveis é de 56g/dia para homens e 46g/dia para mulheres, o que representa 10 a 35% do 

valor energético total. A média de ingestão considerada normoproteica é de 0,8 a 1,1g/kg de 

peso corporal/dia (TRUMBO et al., 2002; PLAUTH et al., 2006). Dietas com valores de 

proteína abaixo de 0,8g/kg de peso corporal/dia são consideradas hipoproteicas e com valores 

iguais ou maiores que 1,2g/kg/dia são tidas como hiperproteicas (CUPPARI, 2010). 
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Motivos e argumentos contra a restrição proteica 

 

A desnutrição é prevalente em pacientes cirróticos e está associada à perda de massa 

muscular e consequente piora da EH, sendo um fator de risco independente na mortalidade 

destes indivíduos (ALBERINO et al., 2001; CHEUNG et al., 2012; MONTANO-LOZA et 

al., 2012). Na cirrose a desnutrição está envolvida com complicações como ascite refratária, 

peritonite bacteriana, síndrome hepatorrenal, hemorragia digestiva e EH (KALAITZAKIS et 

al., 2007; MERLI; RIGGIO, 2009; CHEUNG et al., 2012; PERIYALWAR; DASARATHY, 

2012; MERLI et al., 2013). Em um estudo brasileiro com 300 pacientes, os autores 

correlacionaram a desnutrição com a gravidade da cirrose hepática, representada pela 

classificação Child-Pugh, em que a classe A é caracterizada pela cirrose compensada e as 

classes B e C como cirrose descompensada. No estudo, 95% dos pacientes com classificação 

Child-Pugh C apresentaram desnutrição, comparados com 84% dos pacientes classificados 

com Child-Pugh B e 46% dos Child-Pugh A (CARVALHO; PARISE, 2006). A diminuição 

da ingestão energética, a utilização prejudicada de substratos e o aumento das necessidades 

energéticas estão entre os fatores etiológicos da desnutrição em pacientes com doenças 

hepáticas (KONDRUP; MULLER, 1997; PENG et al., 2007; TSIAUSI et al., 2008) 

 Esse aumento nas necessidades energéticas está relacionado ao hipercatabolismo e ao 

hipermetabolismo de indivíduos com doenças hepáticas graves.  A cirrose diminui a 

capacidade dos hepatócitos em armazenar, sintetizar e degradar o glicogênio. Por isso, 

indivíduos cirróticos mantêm gliconeogênese a partir de fontes alternativas como as proteínas 

e gorduras. Após um curto período de jejum noturno, a taxa de catabolismo de proteínas e 

gorduras em indivíduos cirróticos equivale à de indivíduos normais após 2 ou 3 dias de jejum 

(CHEUNG et al., 2012).  

Além disso, na cirrose a resistência insulínica afeta principalmente a utilização de 
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glicose. Pacientes cirróticos em jejum apresentam níveis séricos de insulina três vezes 

maiores que indivíduos saudáveis (KALAITZAKIS  et al., 2007). A resistência insulínica 

diminui a utilização periférica de glicose e contribui para a redução da produção hepática de 

glicose a partir da glicogenólise. Devido à hiperinsulinemia, a utilização de glicose a partir 

do glicogênio é dificultada, o que leva à maior utilização de proteínas e gorduras como fontes 

energéticas alternativas (MERLI; RIGGIO, 2009; KALAITZAKIS  et al., 2007; CHEUNG et 

al., 2012). 

Apesar da necessidade de mais estudos para se determinar os mecanismos de ação do 

hipermetabolismo, evidências indiretas sugerem influência da hiperatividade adrenérgica e de 

citocinas inflamatórias. A resistência ao fluxo venoso do trato gastrointestinal para o fígado 

cirrótico resulta em edema da mucosa, o que dificulta a absorção de nutrientes. Ao mesmo 

tempo, a resistência ao fluxo venoso portal aumenta a liberação de óxido nítrico, que 

promove a vasodilatação esplâncnica e reduz o retorno venoso. O edema da mucosa também 

promove a quebra da barreira intestinal e a translocação de produtos bacterianos, como 

lipopolissacarídeos provenientes de bactérias. Os produtos bacterianos que atingem o sangue 

venoso portal chegam ao fígado, causando inflamação e liberação de citocinas, como o fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-α). Dessa forma, o portador de cirrose mantém um estado 

inflamatório crônico que perpetua seu estado hipermetabólico (MULLER, 2007; ROMEIRO 

et al., 2013). 

Assim, levando-se em conta todos esses fatores, especialmente o hipercatabolismo 

proteico, a restrição de proteínas em pacientes com cirrose e EH pode ser prejudicial e 

aumentar o risco de complicações (PLAUTH et al., 2006; BAJAJ, 2008; MERLI; RIGGIO, 

2009; AMODIO et al., 2013). 
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Em um ensaio clínico de 1989, Swart et al. avaliaram o impacto de uma dieta 

contendo 40, 60 ou 80g de proteínas ao dia em 8 pacientes cirróticos submetidos previamente 

a uma dieta de restrição proteica em decorrência de episódios anteriores de EH. Todos os 

pacientes apresentaram balanço nitrogenado (BN) negativo em vigência da dieta com 40g de 

proteínas ao dia e atingiram BN positivo quando a oferta proteica diária foi de 80g. Baseado 

em tais achados, os autores sugeriram que dietas com menos de 60g ao dia por proteína não 

deveriam ser prescritas, visto que as necessidades proteicas de indivíduos cirróticos são 

significantemente maiores do que as de indivíduos saudáveis (SWART et al., 1988; SWART 

ET AL., 1989). 

Nielsen et al. (1995) avaliaram o impacto da realimentação oral no BN e no estado 

nutricional de 15 pacientes cirróticos em condições clínicas estáveis. A oferta inicial média 

de proteínas foi 0,9g/kg/dia e a final 1,7g/kg/dia, que resultou em boa retenção nitrogenada, 

similar ao que ocorre em pacientes desnutridos. Foi visto ainda que o aumento na ingestão de 

proteínas relacionou-se com a síntese proteica, mas não com a ocorrência de episódios de EH 

(NIELSEN et al., 1995; KONDRUP et al., 1997). 

Também em 1995, um estudo caso-controle correlacionou a ingestão alimentar de 

134 pacientes cirróticos hospitalizados com a gravidade da EH durante 28 dias. Para essa 

correlação foi utilizada a média semanal da ingestão alimentar, obtida através da aplicação de 

recordatórios alimentares de 24 horas, 3 dias por semana.  Apesar dessa média da ingestão 

alimentar ser considerada um método limitado de avaliação do consumo, constatou-se que os 

pacientes com maior ingestão proteica obtiveram melhora clínica da EH durante a internação, 

comprovada a partir de avaliações clínicas e exames laboratoriais. Enquanto isso, os 

pacientes com menor ingestão proteica apresentaram piora do estado mental (MORGAN et 

al., 1995). 

Em 2004, um ensaio clínico avaliou as consequências da restrição proteica na EH em 
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20 pacientes que foram randomizados de forma a receber dieta enteral contendo 1,2g/kg/dia 

ou quantidades crescentes de proteínas, sendo a dieta aproteica nos dias 0 a 3, com 12g de 

proteínas nos dias 4 a 6 e com 24g de proteínas nos dias 7 a 10. O estudo concluiu que não há 

benefício algum na restrição proteica e que a dieta com baixo conteúdo de proteínas aumenta 

o catabolismo proteico, contribuindo para a piora do estado nutricional e da EH (CÓRDOBA 

et al., 2004; SHAWCROSS; JALAN, 2005). 

 

Estudos sobre condutas nutricionais 

Desde os primeiros estudos sobre restrição proteica na década de 50, a recomendação 

de dietas restritas em proteínas foi amplamente aceita com intuito de prevenir a piora da EH.  

Em 1999, uma pesquisa envolvendo 64 serviços de nutrição do Reino Unido avaliou o 

tratamento utilizado em pacientes cirróticos com EH durante os últimos 12 meses.  Dentre os 

1046 pacientes incluídos no estudo, 73% foram submetidos a algum grau de restrição 

proteica, sendo que 40% deles receberam de 30 a 50g de proteínas ao dia e 33% receberam 

menos de 30g ao dia (SOULSBY; MORGAN, 1999). 

Em 2005, a Italian Society of Gastroenterology desenvolveu uma pesquisa online, 

que questionou a opinião de médicos italianos sobre a prescrição dietética em casos de 

cirrose e EH moderada ou grave. Para a EH leve, 72% dos médicos escolheram a prescrição 

dietética de 30 a 50g de proteínas ao dia, enquanto na EH grave a prescrição escolhida foi de 

menos de 30g por dia de proteínas em 52% das respostas (MERLI; RIGGIO, 2009). 

Em 2006, na Espanha, médicos foram questionados sobre o tratamento para 

pacientes com EH persistente ou episódica. A restrição proteica era feita em 52% dos 

pacientes com EH episódica e em 40% daqueles com EH persistente (VERGARA-GÓMEZ 

et al., 2006). 

Também em 2006, foi realizado um estudo com 28 nutricionistas de hospitais 
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públicos e privados da Austrália em que 26 deles tinham cargo de supervisor de alunos nos 

hospitais. Apenas 36% dos nutricionistas relataram que recomendavam dieta com mais de 

1g/kg/dia de proteínas para pacientes cirróticos com EH (HEYMAN et al., 2006). 

 

Fonte proteica 

Ainda nos anos 50, um estudo comparou a ingestão de caseína com a infusão de 

proteínas do sangue em pacientes com hepatopatias graves. Os autores sugeriram que o 

aumento sanguíneo de amônia era menor com o consumo de caseína do que com as proteínas 

do sangue e, desde então, começou-se a estudar mais sobre a interferência da fonte de 

proteínas na EH (BESSMAN; MIRICK, 1958). 

Shaw et al. (1983) avaliaram o efeito de uma dieta contendo 8 a 10% do valor 

energético total em proteína animal (carne bovina) ou vegetal (feijão) em pacientes cirróticos 

e com EH. Os resultados mostraram que não houve diferença relacionada às fontes de 

proteínas com relação ao BN (SHAW et al., 1983). 

Já em 1993, um estudo crossover avaliou o impacto no BN de uma dieta com 

proteínas vegetais comparada a uma dieta com proteínas de origem animal em pacientes 

cirróticos com EH. Durante 7 dias, todos os pacientes consumiram um total de 71g de 

proteínas, sendo que parte da oferta proteica (50g) era de origem vegetal ou de origem 

animal. Ao final do estudo, constatou-se que o grupo que recebeu a dieta com proteína 

vegetal apresentou um melhor BN comparado ao grupo que recebeu proteína de origem 

animal (BIANCHI et al., 1993).  

Nos anos 70 acreditava-se que os pacientes com EH poderiam se beneficiar de uma 

dieta vegetariana (FENTON et al., 1966; GREENBERGER et al., 1977). Porém, em 2001, 

uma revisão sobre o assunto concluiu que o emprego prolongado da dieta vegetariana pode 

ter efeito prejudicial, considerando a oferta insuficiente de minerais e proteínas, que pode 
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resultar em desnutrição. Além disso, dietas vegetarianas podem ser monótonas, levando a 

uma redução da ingestão alimentar, o que levaria à piora do estado nutricional (AMODIO et 

al., 2001). 

Em 2005, Gheorghe et al. avaliaram o efeito de uma dieta hipercalórica e 

hiperproteica, com proteínas provindas somente de vegetais e produtos lácteos (caseína), em 

153 cirróticos com EH. A oferta calórica foi de 30 kcal/kg/dia e a proteica de 1,2g/kg/dia. 

Após 14 dias, observou-se que a EH havia melhorado pelo menos um grau em 79,7% dos 

casos, sugerindo que a restrição proteica não é necessária para a melhora da EH. Além disso, 

observou-se que dietas com restrição de proteínas de origem animal também podem atingir 

as recomendações das necessidades diárias de proteínas (GHEORGHE et al., 2005). 

Sendo assim, as proteínas da dieta podem ser tanto de origem animal quanto vegetal. 

O mais importante neste caso é adequar a ingestão conforme a palatabilidade e a tolerância 

do paciente, para que a recomendação proteica possa ser atingida (SHAW  et al., 1983). Para 

se atingir essa recomendação proteica, a estratégia atualmente recomendada, que vem se 

mostrando útil para melhorar o prognóstico dos pacientes cirróticos com EH, é a utilização 

dos aminoácidos de cadeia ramificada. 

 

Aminoácidos de cadeia ramificada na EH 

Os aminoácidos de cadeia ramificada (AACR), compostos por leucina, valina e 

isoleucina, são aminoácidos essenciais, que por definição não são sintetizados pelo 

organismo e devem ter suas necessidades supridas pela alimentação. A porcentagem de 

AACR nos alimentos varia de 20 a 25% da quantidade total de proteínas, com poucas 

exceções. Esse percentual é maior em produtos lácteos e em alguns vegetais, porém também 

estão disponíveis na forma de suplementos alimentares (BIANCHI  et al., 1993; 

MARCHESINI  et al., 2005). 
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Estudos demonstraram seus benefícios na melhora da EH e também no aumento de 

albumina sérica (MARCHESINI et al., 2003; MUTO et al., 2005; UEKI et al., 2006; LES et 

al., 2011). As dosagens utilizadas nos estudos variam bastante, de 11 a 57g nos estudos 

principais, sendo a média 28g (MARCHESINI et al., 2005). 

 

Ingestão proteica na EH: o que dizem os guidelines 

O guideline de 1997 da European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

(ESPEN) recomendava que pacientes com EH graus I e II poderiam passar por uma restrição 

proteica transitória de 0,5g/kg/dia, mas que deveria ser readequada para 1,0 a 1,5g/kg/dia em 

poucos dias. Em pacientes intolerantes a essa quantidade de proteínas, sugeria-se a utilização 

de proteínas vegetais ou a suplementação com AACR. Em pacientes com EH graus III e IV, 

a recomendação era de 0,5 a 1,0g/kg/dia, podendo ser enriquecida também com AACR 

(PLAUTH et al., 1997).  

Em 2006, o novo guideline da ESPEN sobre nutrição enteral em doenças hepáticas 

recomendou oferta proteica de 1,2 a 1,5g/kg/dia para pacientes com cirrose hepática, sem 

modificar essas recomendações para pacientes com EH. Além disso, foi a primeira vez que 

um guideline específico sobre o assunto recomendou o uso de fórmulas enterais com AACR 

para pacientes com cirrose que desenvolvessem EH durante a terapia nutricional enteral. Um 

ponto que chamou a atenção foi o fato deste guideline ter colocado essa recomendação como 

grau ―A‖ (PLAUTH et al., 2006). Porém em outro artigo no qual foram feitas as 

especificações de como foram estabelecidos os graus de recomendação de acordo com os 

níveis de evidência desse guideline, ficou estipulado que, quanto aos níveis de evidência, 

bastaria um artigo randomizado e controlado para que o grau ―A‖ de recomendação fosse 

atingido (SCHUTZ  et al., 2006). Também merece destaque nesse guideline a explicação de 

que a restrição proteica na EH está associada com a piora da EH, enquanto dietas de 1,0 a 
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1,2g/kg/dia estão associadas com melhora do estado mental, podendo ser administradas com 

segurança (PLAUTH et al., 2006). 

Outra recomendação de destaque feita nesse guideline da ESPEN de 2006 foi que o 

uso de AACR pode melhorar o prognóstico dos pacientes com cirrose avançada, sendo essa 

uma recomendação grau ―B‖ (PLAUTH et al., 2006). Porém para atingir esse grau de 

recomendação bastaria apenas um estudo controlado sem randomização, ou mesmo estudos 

clínicos comparativos (SCHUTZ  et al., 2006). Assim, o nível de evidência para essa 

recomendação ainda foi menor que o da anterior e os autores não incluíram nenhuma 

definição do que seria considerada cirrose avançada, deixando a interpretação a cargo dos 

leitores. Sobre esse aspecto, merece destaque um estudo randomizado e multicêntrico com 

646 indivíduos, em que o uso de AACR por 2 anos esteve associado não apenas com menor 

incidência de falência hepática, mas também com menor mortalidade (MUTO et al., 2005). 

Em 2009, a ESPEN ainda lançou um guideline sobre nutrição parenteral em 

hepatologia, no qual os autores recomendam o uso de soluções ricas em AACR e pobres em 

metionina e triptofano por via parenteral para casos graves de EH, ou seja, para EH graus III 

e IV (PLAUTH et al., 2009). Mais uma vez o guideline fez a recomendação como sendo grau 

―A‖, e desta vez o nível de evidência para suportar essa recomendação foi baseado em duas 

metanálises que não encontraram evidências sólidas para a recomendação do uso de AACR 

por via parenteral devesse ser claramente recomendado. Por esse motivo, esse guideline 

recebeu críticas por parte de outros autores, que questionaram o grau de recomendação frente 

a tão poucas evidências (MINICUCCI et al., 2011). 

Em 2010, a American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) 

publicou uma revisão sobre nutrição na EH e concluiu que a ingestão proteica no paciente 

com EH deve ser de 20 a 30% do valor energético total da dieta, que representa 1,0 a 

1,5g/kg/dia. Nessa revisão, também foi lembrado que a maioria dos pacientes tolera a 
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ingestão proteica adequada, sendo recomendado o aumento da proteína vegetal, de produtos 

lácteos e dos AACR caso o paciente seja intolerante à quantidade necessária de proteínas 

(CHADALAVADA et al., 2010). 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hepatologia publicou o relatório de sua 1ª 

Reunião Monotemática que teve como tema a Encefalopatia Hepática em 2011. Ficou 

determinado que a ingestão proteica não deve ser reduzida como tratamento da EH, com 

exceção dos pacientes portadores de shunt portossistemico cirúrgico. A ingestão de AACR 

foi recomendada na quantidade de 30 a 40g por dia (BITTENCOURT  et al., 2011). Também 

em 2011, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina publicaram uma 

diretriz sobre a Terapia nutricional nas doenças hepáticas crônicas e insuficiência hepática, 

determinando que a restrição proteica não está indicada para evitar ou controlar a EH, 

principalmente nos graus mais inferiores da Escala de West Haven. Recomendou ainda que 

haja a seleção e a distribuição equitativa da oferta proteica ao longo das refeições para o 

paciente com EH graus I, II e III (JESUS et al., 2011). 

A International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism 

(ISHEN) publicou em 2013 um consenso sobre o tratamento nutricional da EH. Com relação 

à necessidade de proteínas, foram utilizadas como base as recomendações da ESPEN de 2006 

de 1,2 a 1,5g/kg/dia a fim de manter-se o BN positivo. Foi especificado que a restrição 

proteica deveria ser evitada, mas que pode ser utilizada por pequenos períodos durante a 

estabilização do sangramento gastrointestinal (AMODIO et al., 2013). 

 

Considerações finais 

Tem sido comprovada que a restrição proteica na EH é prejudicial e, portanto, os 

profissionais de saúde devem evitar esta prática. Embora nem sempre as evidências sejam 

grau ―A‖, a maioria das recomendações hoje indica a dieta hiperproteica para pacientes 
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cirróticos com EH. O conteúdo proteico deve compor de 20 a 30% do valor total de calorias 

da dieta, ofertando de 1,2 a 1,5g de proteína por quilo de peso ao dia. O consumo de 

proteínas de origem vegetal, como as leguminosas, oleaginosas e cereais integrais, deve ser 

estimulado. O uso dos AACR por via oral ou enteral, na quantidade de 30 a 40g ao dia, é 

uma opção para atingir-se a recomendação proteica e atuar na terapêutica da EH. Entretanto, 

o emprego de AACR por via parenteral necessita de maiores avaliações, inclusive pelo fato 

da nutrição parenteral estar mais associada aos riscos de infecções de cateter, distúrbios 

eletrolíticos, entre outras complicações. As exceções cabíveis seriam as situações em que o 

fator desencadeante foi justamente o excesso de proteínas no trato gastrointestinal, como na 

hemorragia digestiva e no consumo exagerado pelo paciente. 
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JUSTIFICATIVA 
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 O estado nutricional representa um fator prognóstico independente em pacientes 

cirróticos com encefalopatia hepática, porém a avaliação do estado nutricional nesses 

pacientes é sabidamente difícil por conta das mudanças nos compartimentos corporais. 

Mesmo havendo vários estudos sobre a avaliação do estado nutricional em cirróticos, poucos 

incluíram apenas indivíduos com encefalopatia hepática, justamente a complicação da cirrose 

mais ligada ao estado nutricional dos pacientes. 

 Apesar da relevância do estado nutricional nessa população e do histórico 

controverso da ingestão proteica na encefalopatia hepática, não existem na literatura estudos 

que tenham avaliado o consumo de proteínas desses indivíduos.  

  



28 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESE 
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 Indivíduos com cirrose e encefalopatia hepática apresentam estado nutricional de 

risco e redução da ingestão proteica e essas características se associam não só com a piora 

dos escores de prognóstico da cirrose, mas também com o grau de encefalopatia hepática.  
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Objetivo principal: 

 Investigar o consumo alimentar, o estado nutricional e a qualidade de vida em 

indivíduos cirróticos com encefalopatia hepática. 

 

Objetivos secundários: 

 Observar a correlação desses fatores entre si. 

 Classificar o estado nutricional desses indivíduos de acordo com diferentes métodos, 

comparando os resultados.  
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1. Casuística 

 

O presente estudo faz parte das análises baseline do projeto “Ensaio clínico 

prospectivo, randomizado, duplo-cego e controlado sobre os efeitos da leucina versus 

isoleucina no tratamento da encefalopatia hepática de acordo com o estado nutricional de 

portadores de cirrose”, também desenvolvido pela autora e seu orientador, e que será 

utilizado posteriormente para obtenção do título de doutor. Portanto, os critérios de inclusão 

e exclusão, a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de 

Botucatu (FMB UNESP) (Anexos 1, 2 e 3) e o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (Anexos 4 e 5) assinado pelos indivíduos se referem a esse ensaio clínico. 

Foram convidados a participar do projeto os portadores de cirrose com diagnóstico 

de EH atendidos nos ambulatórios de Hepatologia Geral, Hepatologia Especial, Pré-

Transplante Hepático e Hepatites Virais da FMB UNESP que se enquadrassem nos critérios 

de elegibilidade, durante o período de março de 2013 a setembro de 2014. Pacientes com 

encefalopatia hepática mínima que concordaram em participar do estudo assinaram o TCLE, 

assim como os responsáveis pelos pacientes com EH graus I a III. 

O estudo foi desenvolvido na Unidade de Pesquisas Clínicas da FMB (UPECLIN) de 

acordo com a declaração de Helsinki e suas revisões. 

 
2.            Métodos 
 

 2.1 Critérios de inclusão 

 Indivíduos alfabetizados, com idade igual ou superior a 18 anos; 

 Presença de cirrose hepática, definida por biópsia hepática ou pela combinação de 

critérios clínicos: exame físico com sinais de insuficiência hepática e/ou hipertensão 
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portal, exame endoscópico com presença de varizes esofágicas ou gástricas, e/ou 

exame radiológico com evidências de hepatopatia crônica e/ou hipertensão portal; 

 Presença de encefalopatia hepática (tipo C) variando de EHM a grau III. 

 

     2.2 Critérios de exclusão 

 Insuficiência hepática fulminante (EH tipo A) ou EH secundária a shunts porto-

sistêmicos, sem doença hepática intrínseca (EH tipo B); 

 Coma hepático (EH grau IV); 

 Doenças neuropsiquiátricas graves; 

 Obstrução ou doença inflamatória intestinal; 

 Insuficiência renal grave (creatinina sérica acima de duas vezes o normal); 

 Uso abusivo de álcool ou hepatite alcoólica nas últimas seis semanas; 

 Uso vigente de suplemento alimentar com AACR; 

 Início recente do uso de lactulose, antibiótico ou L-ornitina L-aspartato; 

 Tratamento vigente de hepatite C (inclusão após período washout de 2 meses); 

 Neoplasias; 

 Gestação ou lactação; 

 Peso acima de 100 kg (limite para realização da DEXA).  

 

2.3 Avaliação clínica e estadiamento da EH 

Para o diagnóstico e acompanhamento quanto ao grau de EH foi utilizada a 

classificação mundialmente adotada, denominada “West Haven”, que se baseia em alterações 

psíquicas e motoras (BLEI; CÓRDOBA, 2001): 

 Grau 1: confusão mental discreta, euforia ou depressão, déficit de atenção, lentidão 

psicomotora, desordenação, discurso arrastado, inversão do padrão de sono, asterixis; 



35 
 

 

 Grau 2: sonolência, letargia, lentidão psico-motora grave, nítida mudança de 

personalidade, comportamento inapropriado, desorientação intermitente, perda de 

controle esfincteriano, asterixis evidente; 

 Grau 3: sonolência grave (porém ainda passível de despertar), incapacidade de 

efetuar qualquer teste mental, desorientação persistente, amnésia, ataques de fúria, 

discurso incoerente, confusão importante, asterixis provavelmente ausente; 

 Grau 4: coma. 

A EHM só pode ser diagnosticada pela presença de alterações detectadas através de 

testes neuropsicológicos ou exames específicos, como o eletroencefalograma, em pacientes 

com cirrose e exame neurológico normal (BAO et al., 2007). Para diagnóstico da EHM foi 

realizada avaliação clínica por meio de teste neuropsicológico, conforme estudos prévios 

semelhantes (BAO et al.,2007, PAIK 2005, ROMEIRO et al., 2013).  

O teste neuropsicológico utilizado foi a parte A do teste de conexão numérica, 

explicada pelo médico antes de ser documentada. O paciente recebeu 25 números dispostos 

de forma aleatória em uma folha de papel para que os interligasse em ordem crescente 

utilizando uma caneta. O número de segundos gastos foi o total de pontos do teste, sendo que 

valores acima de 30 pontos classificaram o paciente como portador de EHM. 

Foi ainda realizada a avaliação clínica para detecção de ascite e edema. 

 

2.4 Avaliação Bioquímica 

Os exames bioquímicos realizados foram: amônia, proteínas totais e frações, 

bilirrubina total, tempo de atividade de protrombina (TAP) e creatinina. As análises 

laboratoriais foram realizadas no Laboratório clínico e de hematologia da divisão do 

Hemocentro do Hospital das Clínicas da FMB.  A partir desses dados, em conjunto com a 

avaliação clínica, foram calculados a classificação de Child-Pugh e o escore MELD (Model 
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for End stage Liver Disease). 

A classificação de Child-Pugh utiliza os valores de bilirrubina total, razão 

normalizada internacional (RNI), albumina e as classificações de ascite e encefalopatia 

hepática. Uma pontuação de 1, 2 ou 3 é atribuída às variáveis, dividindo os pacientes em três 

grupos distintos (A, B, ou C) em ordem crescente de gravidade, de acordo com a somatória 

dos pontos. Os pacientes com escore entre 5 e 6 pertencem ao grupo A, entre 7 e 9 ao grupo 

B e entre 10 e 15 ao grupo C. São considerados como pacientes com cirrose compensada os 

classificados como A e com cirrose descompensada os B e C (CHILD; TURCOTTE, 1964; 

PUGH et al., 1973). 

O escore MELD é baseado em um valor numérico obtido a partir de uma fórmula 

logarítmica em que se utilizam os níveis séricos de creatinina, bilirrubina e RNI (KAMATH 

et al., 2001). A principal utilização do MELD é ordenar pacientes em lista de espera para 

transplante hepático, além de estimar a mortalidade em pacientes cirróticos, particularmente 

nos três primeiros meses (CHOLONGITAS et al., 2006). 

 

2.5 Avaliação nutricional 

Para a avaliação do estado nutricional os indivíduos foram submetidos à análise da 

composição corporal por exame de BIA, DEXA e avaliação antropométrica. 

Para realização do exame de BIA foi utilizado aparelho tetrapolar unifrequencial 

(biodynamics modelo 450 TBW®) e o indivíduo foi orientado a retirar os sapatos, adornos de 

metal e quaisquer objetos que impedissem o exame, e a se deitar em posição de decúbito 

dorsal. Foram coletados os resultados de porcentagens corporais de massa magra, massa 

gorda e ângulo fase (AF) conforme informado pelo próprio aparelho. Indivíduos com 

marcapasso ou próteses metálicas não realizaram o exame (CÔMODO et al., 2009).  

O exame da DEXA foi realizado no aparelho Discovery QDR - Hologic, Inc ® pelo 
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Setor de Radiologia do Hospital das Clínicas da FMB. Foram coletados os dados de massa 

muscular apendicular e porcentagem de massa gorda. A partir da somatória da massa 

muscular dos 4 membros dividida pela altura ao quadrado, foi calculado o índice de massa 

magra apendicular (IMMA). 

A avaliação antropométrica foi composta pela aferição do peso e estatura, 

circunferência do braço (CB), dobra cutânea tricipital (DCT) e espessura do músculo adutor 

do polegar (EMAP). Para aferir o peso e a estatura foi utilizada uma balança digital de 

plataforma com estadiômetro (Filizola® ID 1500) na qual o indivíduo subiu de costas, 

descalço, com roupas leves, pés unidos e coluna ereta. O peso foi ajustado de acordo com a 

presença de edemas e ascite, sendo descontados os valores referentes a esses conforme 

orienta a literatura (JAMES, 1989; RIELLA; MARTINS, 2011). 

A CB foi realizada após encontrar-se o ponto médio entre o acrômio e o olécrano, 

estando o indivíduo com o braço flexionado em 90º em direção ao tórax. A seguir, com o 

braço estendido ao longo do corpo e a palma da mão voltada para a coxa, no ponto médio 

marcado, o braço foi contornado com uma fita métrica flexível e não extensível, sem 

comprimir os tecidos (FRISANCHO, 1981). 

Para aferição da DCT foi utilizado o mesmo ponto médio da medida da CB. 

Separando-se levemente, porém com segurança, a dobra de gordura do tecido muscular, e 

pinçando-a com adipômetro (Lange®). Foi utilizado o valor médio após 3 medidas 

(LOHMAN et al., 1991). 

Com o indivíduo com o braço flexionado formando um ângulo de 90° e com a mão 

dominante relaxada sobre o joelho, foi aferida a EMAP. Utilizando-se também o adipômetro 

(Lange®), foi pinçado o músculo adutor na região entre o polegar e o indicador, tendo sido 

considerado o valor médio após 3 medidas (BRAGAGNOLO et al., 2009). 

Foram então calculados o índice de massa corporal (IMC), a partir do peso seco 
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dividido pela altura ao quadrado, a circunferência muscular do braço (CMB) a partir da 

fórmula: CMB =CB – (0,314 x DCT) e, a partir desta, a área muscular do braço corrigida 

(AMBc) através das seguintes fórmulas: AMB (mm2) =  [CB -  x PCT ÷ 10] 2 - -6,5/4 para 

mulheres e AMB (mm2) =  [CB -  x PCT ÷ 10] 2 - -10/  4 para homens (BLACKBURN; 

THORNTON, 1979). 

Para avaliar a força muscular foi realizado teste por dinamômetro (SAEHAN 

GRIP®). O indivíduo foi orientado a segurar o dinamômetro como a mão não dominante, 

com o braço flexionado formando um ângulo de 90°, e a apertar o aparelho com o máximo 

de força possível. Foram realizadas três tentativas com intervalo de um minuto de descanso, 

sendo registrado o maior valor obtido. 

 

 2.5.1 Classificação do estado nutricional 

Os valores de AF foram classificados de acordo com um estudo recente que 

identificou o valor de 5,44º como ponto de corte para desnutrição em pacientes cirróticos, 

visto que não há recomendação estabelecida na literatura (FERNANDES et al., 2012). 

Os percentuais de massa gorda tanto da BIA como da DEXA foram comparados com 

a classificação de Lohman et al. (1991). 

Os indivíduos foram classificados como sarcopênicos ou não sarcopênicos de acordo 

com a classificação utilizada por Baumgartner (1998), baseada no IMMA. Foram utilizados 

como pontos de corte os valores de dois desvios-padrão abaixo da referência para a 

população adulta saudável, sendo <7,26 kg/m² para homens e <5,45 kg/m² para mulheres 

(BAUMGARTNER et al., 1998). Foi verificado também se os indivíduos classificados como 

sarcopênicos apresentavam obesidade sarcopênica, caso apresentassem percentual de massa 

gorda acima de 27% para homens e acima de 38% para mulheres, de acordo com o valor 

detectado pela DEXA (BAUMGARTNER et al.,1998; BAUMGARTNER, 2000; WATERS 
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et al., 2008; PRADO et al., 2012). 

Para classificação do IMC foram utilizados os pontos de corte da Organização 

Mundial da Saúde para indivíduos até 60 anos e da Organização Pan-Americana da Saúde 

para maiores de 60 anos (OPAS, 2001; OMS, 2005). 

Os valores de CB, DCT e CMB foram classificados a partir da porcentagem de 

adequação proposta por Blackburn e Harveys (1982), classificando como desnutridos aqueles 

que tiveram porcentagem de adequação menor que <90%. A AMBc também foi classificada 

pelo método proposto por Blackburn e Harveys (1982) e nesse caso os pacientes foram 

classificados como desnutridos quando abaixo do percentil 15. Os resultados da EMAP 

foram classificados de acordo com Lameu (2004). 

Os resultados da FAM foram avaliados de acordo com valores de referência de 

indivíduos saudáveis, respeitando o gênero e a idade (ÁLVARES-DA-SILVA; SILVEIRA, 

1998). 

 

2.6 Avaliação do consumo alimentar 

Para avaliação do consumo alimentar aplicou-se um recordatório de 24 horas (R24h) 

que consiste em definir e quantificar todos os alimentos e bebidas ingeridas no período de 24 

horas, padronizado como o dia anterior à consulta. Como as consultas foram realizadas 

sempre às quartas ou sextas-feiras, todos os R24h foram referentes a dias comuns da semana 

e não à dias do final de semana. Posteriormente, os registros dos recordatórios foram 

calculados pelo software Nutrition Data System for Research  (NDSR), versão 2007.  

A ingestão de macronutrientes foi comparada com as recomendações das sociedades 

ESPEN, ASPEN e ISHEN. O consumo de proteínas foi subdivido entre proteína animal e 

vegetal a fim de se observar qual o padrão de ingestão proteica desses indivíduos (PLAUTH 

et al., 2006; CHADALAVADA et al., 2010; AMODIO et al., 2013). 
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A ingestão dos micronutrientes zinco, ferro, magnésio, sódio, potássio e cálcio foi 

avaliada de acordo com as recomendações do Institute of Medicine (IOM), denominadas 

DRIs (Dietary Reference Intake) (IOM, 2002). 

 

2.7 Avaliação da qualidade de vida 

A qualidade de vida dos indivíduos foi analisada pelo Questionário SF-36 (Medical 

Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey) validado para a população brasileira 

(CICONELLI et al., 1999). O questionário é constituído por 11 questões e 36 itens 

englobados em 8 escalas: Capacidade Funcional (CF), Limitação por aspectos físicos (LAF), 

Estado geral da saúde (EGS), Vitalidade (VIT), Aspectos sociais (AS), Limitação por 

aspectos emocionais (LAE) e Saúde mental (SM). Essas 8 escalas são subdivididas em duas 

categorias: Componente Físico (CCF) composto por CF + LAF + Dor + EGS e Componente 

Mental (CCM) composto por VIT + AS + LAE + SM. O escore das escalas varia de 0 a 100 

(sendo 0 o pior estado de saúde e 100 o melhor), e o escore das categorias gerais de 0 a 400 

(sendo 0 o pior estado e 400 o melhor). 

 

2.8 Análise estatística 

Para realização dos testes estatísticos foi usado o aplicativo SigmaStat for Windows 

versão 3.5 e o nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05). A análise descritiva foi 

calculada em média e desvio padrão para os dados paramétricos e em mediana e intervalo 

interquartílico para os dados não paramétricos, após a verificação da normalidade pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis qualitativas foram apresentadas por frequências 

absolutas e relativas. Para comparação entre grupos foi utilizado o teste t para resultados com 

distribuição normal e o teste de Mann-Whitney para os com distribuição não normal.  Para a 

análise de correlação entre os dados de ingestão alimentar, estado nutricional, prognóstico da 
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cirrose, grau de EH e qualidade de vida utilizou-se os testes de correlação de Pearson e de 

Spearman para dados paramétricos e não paramétricos, respectivamente. Também foi 

utilizada a análise de Bland-Altman para avaliar a concordância entre os métodos BIA e 

DEXA. 
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Uso abusivo 
de álcool 

33,3% 

Hepatites 
virais 
33,3% 

Outras causas 
33,3% 

1. Caracterização dos indivíduos incluídos no estudo 

 

A amostra foi composta por 60 indivíduos com distribuição homogênea quanto ao 

gênero (51,6% de homens e 48,4% de mulheres). Quatro deles faleceram durante o estudo. A 

média de idade foi de 56,1 ± 12,9 anos, com predomínio da faixa etária dos 40 aos 60 anos 

(50%). Cinco indivíduos não fizeram o exame de BIA: 3 por falecerem antes do exame, 2 por 

usarem marcapasso e 3 por terem prótese metálica. Outros 6 indivíduos não fizeram o exame 

de DEXA: 4 por falecerem antes do exame e 2 por excesso de peso. 

Quanto à etiologia da cirrose, os dados foram distribuídos igualmente entre cirrose 

por álcool (n= 20), por hepatites virais (n= 20) e pela somatória das seguintes causas: 

hepatite autoimune (7 indivíduos), doença hepática gordurosa não alcoólica (4 indivíduos), 

etiologia desconhecida – criptogênica (7 indivíduos) e por álcool associado à doença hepática 

gordurosa não alcoólica (2 indivíduos), conforme mostrado na Figura 1 e na Tabela 1. 

 
 

Figura 1 - Distribuição das causas de cirrose hepática na amostra 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outras causas= hepatite autoimune (n= 7), doença hepática gordurosa não alcoólica (n= 4), 
etiologia desconhecida (n= 7), álcool associado à doença hepática gordurosa não alcoólica 
(n= 2), 
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Tabela 1 - Caracterização da população do estudo (n=60) 

Variáveis  Categorias n % 
Sexo  Masculino 

Feminino 
31 
29 

51,6 
48,4 

Faixa etária (anos) 18-40 
40-60 
60-70 

5 
30 
25 

8,3 
50 

41,7 
Etiologia da cirrose  
 
 
Classificação de Child-Pugh  
 
 
Grau da EH  

Álcool 
Hepatites Virais 
Outras causas* 
A 
B 
C 
Mínima 
Grau I 
Grau II 

20 
20 
20 
12 
41 
7 

23 
34 
3 

33,3 
33,3 
33,3 
20 

68,3 
11,7 
38,3 
56,7 

5 

*= hepatite autoimune (n= 7), doença hepática gordurosa não alcoólica (n= 4), etiologia 
desconhecida (n= 7), álcool associado à doença hepática gordurosa não alcoólica (n= 2), EH= 
encefalopatia hepática. 
 

 

Com relação ao prognóstico da doença, a amostra apresentou mediana de 8 (7-8,2) 

pontos na classificação de Child-Pugh, sendo que a maior parte (n= 48) foi classificada como 

B ou C. Pelo escore MELD, a mediana da amostra foi de 13 (10,7-14,2) pontos. As dosagens 

da albumina tiveram média de 3,3 ± 0,6 g/dl. Quanto à classificação da EH, a maioria dos 

indivíduos (56,7%) foi diagnosticada com EH grau I, e as dosagens da amônia tiveram 

mediana de 62 (35-95) mmol/l. 
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2. Estado Nutricional 

 

A avaliação nutricional foi realizada por diferentes métodos a fim de se observar as 

variações entre as classificações do estado nutricional de pacientes cirróticos com EH 

(Tabela 2). Apesar da alta prevalência de excesso de peso apresentada pela amostra de 

acordo com a somatória das classificações de sobrepeso e obesidade pelos valores de IMC 

(56,7%), outros parâmetros antropométricos indicaram percentuais ainda maiores de 

indivíduos a serem classificados como desnutridos. 

O excesso de peso observado pelas medidas de IMC, CB e DCT foi compatível com 

a análise de composição corporal a partir dos exames de BIA e DEXA (Tabela 3).  

 

Tabela 2 – Classificações do estado nutricional por diferentes métodos 
 

Método 
 

Valor 
 

Classificação do estado nutricional 

Desnutrido 
n (%) 

Bem nutrido  
n (%) 

Excesso de 
peso 

n (%) 

IMC (kg/m²) 27,4 ± 4,7* 5 (8,3) 21 (35,0)       34 (56,7) 
CB (cm) 29,2 ± 5,1* 22 (36,7) 31 (51,7) 7 (11,7) 
DCT (mm) 16,7 ± 6,9* 35 (58,3) 3 (5,0) 22 (36,7) 
CMB (cm) 24,1 ± 4,2* 21 (35,0) 39 (65,0) - 
AMBc (cm²) 39,3 ± 16,1* 26 (40,0) 34 (60,0) - 
EMAP (mm) 6 (5-9)# 44 (73,3) 16 (26,7) - 
FAM (kg/f) 19 (16-25,2)# 49 (81,7) 11 (18,3) - 
AF (º) § 5,8 (5-6,5)# 22 (40,0) 33 (60,0) - 

kg/m²= quilograma por metro quadrado, cm= centímetro, mm= milímetro, kg/f= quilograma 
de força, IMC= índice de massa corporal, CB= circunferência do braço, DCT= dobra cutânea 
tricipital, CMB=circunferência muscular do braço, AMBc= área muscular do braço corrigida, 
EMAP= espessura do músculo adutor do polegar, FAM= força de preensão palmar, AF= 
ângulo de fase, *= média ± desvio padrão, #= mediana (1º quartil-3º quartil), §= análise de 55 
indivíduos (demais variáveis n=60). 
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Tabela 3 - Análise do percentual de gordura corporal de acordo com DEXA e BIA 
Classificação 
(LOHMAN et al. 1992) 

Referências DEXA (n= 54) BIA (n= 55) 

M 
(%) 

F 
(%) 

M 
n (%) 

F 
n (%) 

M 
n (%) 

F 
n (%) 

Risco de doenças 
associadas à 
desnutrição 

≤5 ≤8 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Abaixo da média 6-14 9-22 0 (0) 1 (4,2) 3 (10,0) 2 (8,0) 

Média 15 23 2 (6,7) 0 (0) 0 (0) 2 (8,0) 

Acima da média 16-24 24-31 13 (43,3) 6 (25) 7 (23,3) 7 (28,0) 

Risco de doenças 
associadas à 
obesidade 

≥25 ≥32 15 (50,0) 17 (70,8) 20 (66,7) 14 (56,0) 

M= gênero masculino, F= gênero feminino, DEXA= absorciometria de raios-X de dupla 
energia, BIA=bioimpedância elétrica 
 
  

Entre os 60 indivíduos incluídos no estudo, 55 realizaram exames de BIA e 54 de 

DEXA. As médias de percentual de gordura e massa magra aferidas pelos métodos foram 

semelhantes, 29,8 ± 8,0 % de massa gorda e 69,7 ± 8,3% de massa magra através da BIA e 

30,1 ± 7,0 % de massa gorda e 69,9 ± 7,1 % de massa magra através da DEXA.  

Pela classificação de Lohman et al. (1992), 70,8% das mulheres que realizaram a 

DEXA tinham percentual de gordura maior ou igual a 32%, sendo classificadas como em 

risco de doenças associadas à obesidade. Quanto aos homens, 50% dos que realizaram a 

DEXA tinham 25% ou mais de gordura corporal. A DEXA mostrou taxas maiores de excesso 

de gordura que a BIA, em ambos os sexos: 95,8% contra 84% em mulheres e 93,33% contra 

90% em homens. 

Na Tabela 4, comparando o percentual de gordura somente dos indivíduos que 

realizaram ambos os exames (n=50), os resultados de BIA e DEXA tiveram correlação 

significativa.  
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Tabela 4 - Análise de correlação de Pearson entre o percentual de gordura avaliado 
pela DEXA e pela BIA (n=50) 

Método DEXA (Média ± DP) BIA (Média ± DP) R p 

 29,8 ± 7,1 29,3 ± 7,7 0,526 0,0000882 

DEXA= absorciometria de raios-X de dupla energia, BIA= bioimpedância elétrica, DP= 
desvio padrão. 
 

Sabendo que 31,7% dos indivíduos tinham ascite e 36,7% algum grau de edema, foi 

realizada a análise de Bland-Altman entre os métodos a fim de analisar a concordância entre 

os resultados de DEXA e BIA (Figura 2).  

 

Figura 2 - Intervalo de concordância entre os resultados de massa magra e massa gorda 
por BIA e DEXA (n=50) 

 

 
 
DEXA= absorciometria de raios-X de dupla energia, BIA= bioimpedância elétrica. No eixo y 
são mostrados os valores da diferença entre os dois métodos e no eixo x os valores das 
médias dos resultados obtidos pelos dois métodos. Foram traçados os limites de 
concordância, ou seja, os valores da média das diferenças ± 2 desvios padrão. 
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Apesar da diferença entre os métodos ter sido apenas -0,45% para a massa gorda e 

0,44% para a massa magra, o intervalo de concordância variou de -29,41 a 28,50% e -28,57 a 

29,45%, respectivamente, sugerindo baixa concordância entre os resultados de BIA e DEXA. 

Dos 54 indivíduos que realizaram a DEXA, 9 (16,7%) foram classificados como 

sarcopênicos, através do IMMA. O percentual de massa gorda obtido pela DEXA em 

conjunto com o IMMA revelou que desses nove, quatro (7,4% do total) tinham obesidade 

sarcopênica, o que corresponde a 20% dos homens com sarcopenia e 50% das mulheres com 

sarcopenia que realizaram a DEXA.  

Sendo a DEXA o melhor método para avaliação da massa magra entre os realizados 

no estudo, foram aplicados os testes de correlação entre os dois indicadores de massa magra 

obtidos pela DEXA (o percentual de massa magra e o IMMA) e os demais métodos. Embora 

esses outros métodos não sejam capazes de quantificar isoladamente os percentuais de 

gordura e de massa magra, os testes de correlação foram usados para identificar os que 

seriam mais influenciados pela massa magra nessa população. O único deles que teve 

correlação significativa com o percentual de massa magra e o IMMA foi a FAM (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Correlação entre os indicadores de massa magra avaliados pela DEXA e os 
demais métodos de avaliação nutricional  

Método  %mm DEXA IMMA 

IMC (kg/m²)* r 
valor de p 

-0,5651 
0,00000872 

0,4561 
0,000525 

CB (cm)* r 
valor de p 

-0,4731 
0,000300 

0,4271 
0,00129 

DCT (mm)* r 
valor de p 

-0,7241 
0,000000000597 

0,05271 
0,705 

CMB (cm)* r 
valor de p 

-0,2301 
0,0949 

0,5041 
0,000100 

AMBc (cm²)* r 
valor de p 

-0,3241 
0,0170 

0,4951 
0,000143 

EMAP (mm)* r 
valor de p 

0,1462 
0,293 

0,1562 
0,259 

FAM (kg/f)* r 
valor de p 

0,4272 
0,00139 

0,3312 
0,0148 

AF (º) § r 
valor de p 

0,1922 
0,180 

0,2782 
0,0510 

kg/m²= quilograma por metro quadrado, cm= centímetro, mm= milímetro, kg/f= quilograma 
de força, IMC= índice de massa corporal, CB= circunferência do braço, DCT= dobra cutânea 
tricipital, CMB= circunferência muscular do braço, AMBc= área muscular do braço 
corrigida, EMAP= espessura do músculo adutor do polegar, FAM= força de preensão 
palmar, AF= ângulo de fase, %mg= percentual de massa gorda, DEXA= absorciometria por 
raios X de dupla energia, IMMA= índice de massa muscular apendicular, *= 54 indivíduos, 
§= 50 indivíduos, 1= correlação de Pearson, 2= correlação de Spearman. 
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Na Tabela 6 analisamos quais os métodos de avaliação nutricional que melhor se 

correlacionam com os indicadores de prognóstico da cirrose e com o grau da EH. Os únicos 

com correlação significativa com esses indicadores foram CMB, AMBc, EMAP e FAM. 

 
Tabela 6 - Correlação de Spearman entre os métodos de avaliação do estado nutricional 

e os indicadores de prognóstico da cirrose 
Método  Child-Pugh MELD Grau da EH 

IMC (kg/m²)* r 
valor de p 

-0,110 
0,402 

-0,0975 
0,457 

0,00836 
0,949 

CB (cm)* r 
valor de p 

-0,195 
0,136 

-0,158 
0,227 

-0,0725 
0,581 

DCT (mm)* r 
valor de p 

-0,0626 
0,633 

-0,0117 
0,929 

-0,0521 
0,692 

CMB (cm)* r 
valor de p 

-0,290 
0,0247 

-0,284 
0,0283 

-0,0685 
0,602 

AMBc (cm²)* r 
valor de p 

-0,275 
0,0337 

-0,245 
0,0593 

-0,101 
0,439 

EMAP (mm)* r 
valor de p 

-0,0789 
0,548 

-0,131 
0,316 

-0,362 
0,00465 

FAM (kg/f)* r 
valor de p 

-0,0865 
0,510 

-0,0377 
0,774 

-0,287 
0,0265 

AF (º) § r 
valor de p 

-0,197 
0,149 

-0,227 
0,0951 

-0,165 
0,229 

%mg BIA § r 
valor de p 

-0,0660 
0,631 

-0,138 
0,314 

0,0722 
0,599 

%mg DEXA# r 
valor de p 

0,0406 
0,770 

0,0786 
0,571 

0,0721 
0,603 

IMMA (kg/m²)# r 
valor de p 

-0,0967 
0,485 

-0,135 
0,329 

0,0513 
0,712 

kg/m²= quilograma por metro quadrado, cm= centímetro, mm= milímetro, kg/f= quilograma 
de força, IMC= índice de massa corporal, CB= circunferência do braço, DCT= dobra cutânea 
tricipital, CMB= circunferência muscular do braço, AMBc= área muscular do braço 
corrigida, EMAP= espessura do músculo adutor do polegar, FAM= força de preensão 
palmar, AF= ângulo de fase, %mg= percentual de massa gorda, BIA= bioimpedância 
elétrica, DEXA= absorciometria por raios X de dupla energia, IMMA= índice de massa 
muscular apendicular,  MELD= Model for End stage Liver Disease, *= 60 indivíduos, §= 55 
indivíduos, # = 54 indivíduos. 
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3. Consumo alimentar 

 

Os resultados do consumo alimentar são apresentados nas Tabelas 7 e 8. Na Tabela 7 

observamos que houve ingestão inadequada tanto do consumo energético, como do total de 

calorias da dieta provenientes de proteínas e gorduras e da quantidade de fibras, estando 

apenas a ingestão de carboidratos dentro da recomendação. Quanto aos micronutrientes, 

observamos na Tabela 8 elevada porcentagem de inadequação da ingestão de zinco e 

magnésio, nutrientes com Estimated Average Requirements (EAR) definida. Além disso, a 

ingestão de cálcio e potássio ficou abaixo da recomendação de Adequate Intake (AI) e a 

ingestão de todos os nutrientes foi maior entre os homens. 

 

Tabela 7 - Ingestão de energia e macronutrientes e suas recomendações (n=60) 
Macronutriente Valor Recomendação 
Energia (kcal/kg/d)* 20,5 ± 8,6 30-35 (ASPEN);  

35-40 (ESPEN;ISHEN) 

Proteína (%VET)# 
Proteína (g/kg/d)* 

17,1 (14,1-19,7) 
0,88  ± 0,41 

20-30 (ASPEN) 
1,0-1,5 (ASPEN);  

1,2-1,5 (ESPEN; ISHEN) 

Lipídeos (% VET)* 26,6 ± 7,5 10-20 (ASPEN) 

Carboidratos (% VET)* 57,0 ± 10,0 50-60 (ASPEN) 

Fibras (g/d)# 13,7 (10,5-20,2) 25-45 (ISHEN) 

kcal/kg/d= calorias ajustadas por peso corporal por dia, VET= valor energético total da dieta, 
g/kg/d= gramas ajustadas ao peso corporal por dia, g/d= gramas por dia, *= média ± desvio 
padrão, #= mediana (1º quartil-3º quartil); ASPEN= American Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition, ESPEN= European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, 
ISHEN= International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism. 
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Tabela 8 - Ingestão de micronutrientes e suas recomendações (n=60) 
Micronutriente Ingestão (mg/d) Sexo Ingestão por sexo 

(mg/d) 
Recomendação 

(mg/d) %Inadequação 

Zinco 
 

6,4 (5,3-10,4)# 
60 

M:  
F: 

7,4 (5,3-10,5) 
6,0 (5,4-10,3) 

9,4 (EAR) 
6,8 (EAR) 

Ferro 
 

10,3 (7,9-15,4)# 

10 
M: 
F: 

13,0 (9,2-17,3) 
9,67 (6,6-10,8) 

6 (EAR) 
5-8,1 (EAR) 

Magnésio 
 

216,4 ± 81,2* 
90 

M: 
F: 

228,3 ± 75,0 
203,6 ± 86,9 

350 (EAR) 
265 (EAR) 

Sódio 
 

1969,5 (1510,7-2735,0)# 

 
M: 
F: 

2215,7 (1829,2-3113,6) 
1736,0 (1214,0-2169,2) 

1.200-1.500 (AI) 
1.200-1.500 (AI) 

Potássio 
 

2246,2 ± 1002,9* 
 

M: 
F: 

2312,7 ± 854,5 
2175,1 ± 1152,0 

4.700 (AI) 
4.700 (AI) 

Cálcio 
 

582,2 (395,8-803,8)# 

 
M: 
F: 

626,2 (464,5-823,6) 
546,5 (355,9-734,7) 

1000-1200 (AI) 
1000-1200 (AI) 

M= gênero masculino, F= gênero feminino, mg/d= miligramas por dia, #= mediana (1º 
quartil-3º quartil), *= média ± desvio padrão, EAR= Estimated Average Requirement, AI= 
Adequate Intake. 
 
 

Em relação à ingestão proteica dos indivíduos, observamos na Tabela 7 que a média 

foi de 0,88 g/kg/d, valor abaixo de todas as recomendações. A porcentagem de calorias da 

dieta vinda de proteínas também esteve abaixo das recomendações, com mediana de 17,1 

(14,1-19,7) %, sendo a recomendação de 20-30% do valor calórico total da dieta. Com 

relação à fonte proteica da dieta, a amostra obteve mediana de 0,52 (0,25-0,77) g/kg/d de 

ingestão de proteínas provenientes de origem animal e média de 0,34 ± 0,14 g/kg/d de 

proteínas de origem vegetal, estes valores corresponderam a 56,8 e 43,2% do total de 

proteínas ingerido. 

Além disso, observamos na Tabela 9 que 75% da amostra apresentou ingestão hipo 

ou normoproteica sendo que a maioria das recomendações sugere dieta hiperproteica (1,2 a 

1,5 g/kg/d) para pacientes cirróticos com EH. 
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Tabela 9 - Distribuição dos indivíduos quanto à ingestão proteica da dieta (n=60) 
Dieta n % 

Hipoproteica (<0,8g/kg/d) 29 48,3 
Normoproteica (0,8-1,2g/kg/d) 16 26,7 
Hiperproteica (1,2-1,5g/kg/d) 15 25,0 

g/kg/d= gramas ajustadas ao peso corporal por dia. 

 

Com o intuito de observar se havia associação entre a ingestão proteica e o 

prognóstico da cirrose foi realizado o teste de correlação de Spearman (Tabela 10). A 

quantidade de proteínas ingeridas por kg de peso não teve correlação significativa com os 

parâmetros de prognóstico, porém a porcentagem de calorias da dieta proveniente de 

proteínas teve correlação inversa com a classificação de Child-Pugh (p=0,004), e com o 

escore MELD (p=0,0376). 

 

Tabela 10 - Correlação de Spearman entre a ingestão proteica e os indicadores de 
prognóstico da cirrose (n=60) 

  g ptn/kg/dia % ptn dieta  

Child-Pugh r 
valor de p 

-0,243 
0,0617 

-0,362 
0,00469 

 

MELD 
 
Grau da EH 
 

r 
valor de p 
r 
valor de p 

-0,153 
0,241 
-0,125 
0,339 

-0,269  
0,0376 
0,0947 
0,470 

 

MELD= Model for End stage Liver Diseas, EH= encefalopatia hepatica, g/kg/d= gramas 
ajustadas ao peso corporal por dia, ptn= proteína. 

 

Na Tabela 11 vemos que a ingestão proteica dos indivíduos com cirrose 

descompensada (classificação de Child-Pugh B e C) foi menor que na cirrose compensada 

(Child-Pugh A). Houve diferença significativa entre a quantidade de proteínas ingerida por 

kg e o percentual de calorias provenientes de proteínas da dieta. 
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Tabela 11 - Consumo alimentar dos indivíduos de  acordo com a classificação Child-

Pugh (n=60) 
Nutriente Child-Pugh A (n=12) Child-Pugh B e C (n=48) p 

Proteína (g/kg/d) 1,1 ± 0,4 0,8 ± 0,4 0,023 
Proteína (% VET) 21,8 ± 6,8 16,6  ±  4,9 0,003 
Energia (kcal/kg/d) 21,3  ±  8,4 20,3  ±  8,7 0,725 

Carboidrato (%VET) 52,7  ±  8,0 58,2  ± 10,2 0,093 

Lipídeos (%VET) 25,9  ±  7,9 26,8  ± 7,5 0,729 

g/kg/d= gramas ajustadas ao peso corporal por dia, VET= valor energético total da dieta, os 
valores p foram obtidos por comparação através de teste t para amostras independentes. 
 
 

Na tabela 12, dividindo a amostra de acordo com a ingestão proteica, o subgrupo 

com ingestão hiperproteica ingeriu mais calorias na dieta ajustada ao peso, ainda que abaixo 

do recomendado (29,2 kcal/kg/d), e também apresentou menor percentual de calorias da dieta 

proveniente de carboidratos (p= 0,049). 

 

Tabela 12 - Distribuição de macronutrientes de acordo com a ingestão proteica (n=60) 
 
Nutriente 

Dieta 
hipo/normoproteica 

(n=45) 

 
Dieta hiperproteica 

 (n=15) 

     

 p 

Energia (kcal/kg/d) 17,6 ± 6,6 29,2 ± 8,3 <0,001 
Carboidrato (%VET) 58,5 ± 10,5 52,7 ± 6,8 0,049 
Lipídeos (%VET) 26,5 ± 7,9 26,8 ± 6,7 0,915 

kcal/kg/d= calorias ajustadas ao peso corporal por dia, VET= valor energético total da dieta, 
os valores p foram obtidos por comparação através de teste t para amostras independentes. 
 

 

Na Tabela 13 foi avaliada a correlação entre a ingestão proteica e os métodos de 

avaliação do estado nutricional dos indivíduos. O valor energético total da dieta proveniente 

de proteínas não teve correlação com nenhum indicador nutricional, mas a ingestão proteica 

ajustada ao peso apresentou correlação inversa com o IMC e a AMBc. 
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Apesar dessa correlação inversa entre ingestão proteica e AMBc, ao subdividir a 

amostra entre indivíduos com ingestão hipo ou normoproteica versus hiperproteica 

observamos que os indivíduos com menor ingestão de proteínas foram aqueles com maior 

IMC, AMBc e peso, embora essas diferenças não tenham sido estatisticamente significantes 

(Tabela 14). Dessa forma, acreditamos que a AMBc tenha tido correlação inversa com a 

ingestão proteica por se tratar de um valor bruto e que está associado ao peso do indivíduo. 

Quando observamos as porcentagens de massa gorda aferidas pela BIA e pela 

DEXA, vemos que o grupo com ingestão hiperproteica apresentou médias discretamente 

menores que o grupo com ingestão hipo ou normoproteica, assim como maiores valores de 

FAM, porém sem diferença significativa. Na Tabela 13, os testes de correlação sugerem 

associação entre essas porcentagens de gordura e a ingestão proteica ajustada ao peso 

(p=0,0545 e p=0,0654), mostrando tendência a serem encontrados valores menores de massa 

gorda e, consequentemente, maior massa magra, quando a ingestão proteica é maior. 
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Tabela 13 - Correlações entre os métodos de avaliação do estado nutricional e a 
ingestão proteica 

Método  Ingestão proteica 
(g/kg/d) 

Ingestão proteica 
(%VET) 

IMC (kg/m²)* r 
valor de p 

-0,4131 
0,00104 

-0,06952 
0,597 

CB (cm)* r 
valor de p 

-0,2391 
0,0660 

-0,06912 
0,599 

DCT (mm)* r 
valor de p 

-0,2131 
0,102 

0,03022 
0,818 

CMB (cm)* r 
valor de p 

-0,2541 
0,0501 

-0,1152 
0,379 

AMBc (cm²)* r 
valor de p 

-0,2921 
0,0234 

-0,1282 
0,329 

EMAP (mm)* r 
valor de p 

0,1202 
0,362 

-0,04212 
0,749 

FAM (kg/f)* r 
valor de p 

0,1142 
0,384 

-0,02392 
0,856 

AF (º) § r 
valor de p 

-0,04022 
0,770 

0,08982 
0,513 

%mg BIA § r 
valor de p 

-0,2611 
0,0545 

0,005522 
0,968 

%mg DEXA# r 
valor de p 

-0,2531 
0,0654 

0,03032 
0,827 

IMMA (kg/m²)# r 
valor de p 

-0,08611 
0,536 

0,05412 
0,697 

IMC= índice de massa corporal, CB= circunferência do braço, DCT= dobra cutânea tricipital, 
CMB= circunferência muscular do braço, AMBc= área muscular do braço corrigida, EMAP= 
espessura do músculo adutor do polegar, FAM= força de preensão palmar, AF= ângulo de 
fase, %mg= percentual de massa gorda, IMMA= índice de massa muscular apendicular, 
kg/m²= quilograma por metro quadrado, cm= centímetro, mm= milímetro, kg/f= quilograma 
de força, BIA= bioimpedância elétrica, DEXA= absorciometria por raios X de dupla energia, 
g/kg/d= gramas ajustadas ao peso corporal por dia, VET= valor energético total da dieta, *= 
60 indivíduos, §= 55 indivíduos, #= 54 indivíduos, 1= correlação de Pearson, 2= correlação de 
Spearman, VET= valor energético total da dieta. 
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Tabela 14 - Comparação entre os indicadores do estado nutricional de acordo com a 
ingestão proteica  

Método Dieta hipo/normoproteica 
(n=45) 

Dieta hiperproteica 
 (n=15) 

     p 

IMC (kg/m²)* 28,0 ± 4,8 24,9 ± 3,6 0,030 
Peso (kg)* 72,6 ± 14,8 68,0 ± 14,7 0,301 

CB (cm)* 29,7 ± 5,5 27,6 ± 3,7 0,185 

DCT (mm)* 17,3 ± 7,2 14,5 ± 5,4 0,183 

CMB (cm)* 24,5 ± 4,5 22,8 ± 2,6 0,177 

AMBc (cm²)* 41,4 ± 17,4 33,1 ± 9,4 0,086 

EMAP (mm)*1 6,0 (4,0-9,0) 6,0 (5,0-9,5) 0,557 

FAM (kg/f)* 19,6 ± 7,8 22,4 ± 7,6 0,235 

AF (º) §1 5,8 (5,0-6,6) 5,5 (5,0-6,3) 0,706 

%mg BIA§ 30,7 ± 7,4 27,0 ± 9,4 0,133 

%mg DEXA# 31,0  ± 7,0 27,9 ± 7,00 0,158 

IMMA (kg/m²)# 7626,2 ± 1452,1 7575,2 ± 1216,4 0,905 

IMC= índice de massa corporal, CB= circunferência do braço, DCT= dobra cutânea tricipital, 
CMB= circunferência muscular do braço, AMBc= área muscular do braço corrigida, EMAP= 
espessura do músculo adutor do polegar, FAM= força de preensão palmar, AF= ângulo de 
fase, %mg= percentual de massa gorda, IMMA= índice de massa muscular apendicular, 
kg/m²= quilograma por metro quadrado, cm= centímetro, mm= milímetro, kg/f= quilograma 
de força, BIA= bioimpedância elétrica, DEXA= absorciometria por raios X de dupla energia, 
*= 60 indivíduos, §= 55 indivíduos, #= 54 indivíduos, 1= distribuição não normal: mediana 
(1º quartil-3ºquartil) e comparação pelo teste de Mann-Whitney (demais média ± desvio 
padrão e comparação pelo teste t). 

 

 

4. Qualidade de vida 

 

Através do questionário SF-36 avaliou-se a qualidade de vida da amostra com o 

intuito de observar sua relação com o estado nutricional e o prognóstico da doença. Os 

resultados das 8 escalas e das 2 categorias gerais estão na Tabela 15.  Dos 60 indivíduos, 8 

não responderam ao questionário pois 4 faleceram e 4 se desligaram do estudo antes de sua 

aplicação. 
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Tabela 15 - Qualidade de vida avaliada pelo questionário SF-36 (n=52) 
Escala Pontuação 

Capacidade Funcional (CF)# 45,0 (25,0-80,0) 

Limitação por aspectos físicos (LAF)# 0,0 (0,0-100,0) 

Dor# 78,0 (41,0-100,0) 

Estado geral da saúde (EGS)* 55,1 ± 25,7 

Vitalidade (VIT)# 55,0 (22,5-75,0) 

Aspectos sociais (AS)# 75,0 (31,2-100,0) 

Limitação por aspectos emocionais (LAE)# 100,0 (0,0-100,0) 

Saúde mental (SF)# 64,0 (36,0-84,0) 

Componente Físico (CF + LAF + Dor + EGS)* 206,3 ± 111,0 

Componente Mental (VIT + AS + LAE + SM)* 230,3 ± 121,5 

*= média ± desvio padrão, #= mediana (1º quartil-3º quartil). 

 

A pontuação de cada escala poderia variar de 0 (pior resultado) a 100 (melhor). As 

escalas mais afetadas foram a Limitação por Aspectos Físicos (LAF) e a Capacidade 

Funcional (CF), incluídas na categoria Componente Físico (CCF), que avalia a influência da 

composição e funcionalidade corporal na qualidade de vida. O escore dessa categoria, que 

pode variar de 0 a 400, foi menor que o da categoria Componente Mental (CMM), sugerindo 

que esta área foi mais afetada. Ao realizar análises de correlação entre as escalas e categorias 

avaliadas pelo questionário SF-36 e os parâmetros de avaliação nutricional, a variável 

nutricional que melhor se correlacionou com a qualidade de vida foi a FAM, que teve 

correlação direta com as escalas de Dor, Estado geral da saúde e com a categoria 

Componente Físico (Tabela 16).  
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Tabela 16 - Correlações entre a qualidade de vida e o estado nutricional dos indivíduos 
do estudo (n=52) 

Método  CF LAF Dor EGS* VIT AS LAE SM CCF* CCM* 

IMC 
(kg/m²) 

r
p 

-0,0347 
0,806 

-0,0429 
0,761 

0,0826 
0,559 

0,130 
0,360 

-0,0399 
0,778 

-0,0273 
0,847 

-0,0596 
0,673 

-0,230 
0,100 

0,0587 
0,679 

-0,0623 
0,664 

CB 
(cm) 

r
p 

-0,103 
0,464 

0,00622 
0,965 

0,110 
0,434 

0,0999 
0,481 

-0,0421 
0,766 

-0,0414 
0,770 

0,0446 
0,753 

-0,205 
0,145 

-0,033 
0,816 

-0,0973 
0,497 

DCT 
(mm) 

r
p 

-0,308 
0,0267 

-0,159 
0,259 

0,0787 
0,578 

-0,060 
0,672 

-0,119 
0,400 

-0,198 
0,159 

-0,0641 
0,650 

-0,269 
0,0536 

-0,140 
0,321 

-0,162 
0,257 

CMB 
(cm) 

r
p 

0,0805 
0,569 

0,147 
0,298 

0,0845 
0,550 

0,165 
0,244 

0,0241 
0,865 

0,0607 
0,667 

0,120 
0,396 

-0,108 
0,442 

0,0340 
0,811 

-0,0386 
0,788 

AMBc 
(cm²) 

r
p 

0,0777 
0,583 

0,141 
0,317 

0,0850 
0,547 

0,162 
0,251 

0,0149 
0,916 

0,0649 
0,646 

0,101 
0,475 

-0,138 
0,326 

0,0476 
0,738 

-0,0169 
0,906 

EMAP*
(mm) 

r
p 

0,0489 
0,729 

0,158 
0,262 

0,0655 
0,643 

0,0889 
0,529 

0,0557 
0,693 

0,0371 
0,793 

0,0547 
0,699 

0,115 
0,414 

0,137 
0,331 

0,0623 
0,663  

FAM* 
(kg/f) 

r
p 

0,216 
0,123 

0,166 
0,239 

0,318 
0,0217 

0,353 
0,0104 

0,111 
0,433 

0,130 
0,357 

0,0149 
0,916 

0,0694 
0,623 

0,309 
0,0259 

0,0632  
0,658 

AF * 
(º) 

r
p 

0,121 
0,412 

0,0524 
0,722 

-0,0001 
0,999 

0,0711 
0,630 

0,206 
0,158 

0,259 
0,0748 

0,273 
0,0604 

0,195 
0,183 

0,0789 
0,592 

0,185 
0,213 

%mg 
BIA 

r
p 

-0,0530 
0,719 

0,0109 
0,941 

0,0202 
0,890 

0,0963 
0,515 

0,143 
0,332 

-0,0312 
0,832 

0,0968 
0,511 

0,0254 
0,863 

0,0047 
0,974 

0,140 
0,347 

%mg 
DEXA 

r
p 

-0,272 
0,0585 

-0,181 
0,211 

-0,107 
0,464 

-0,188 
0,195 

-0,186 
0,198 

-0,127 
0,382 

0,0196 
0,893 

-0,286 
0,0461 

-0,218 
0,132 

-0,0238 
0,872 

IMMA 
(kg/m²) 

r
p 

0,162 
0,264 

0,200 
0,167 

0,117 
0,423 

0,261 
0,0699 

0,134 
0,356 

0,149 
0,306 

0,0979 
0,501 

-0,006 
0,965 

0,264 
0,0672 

0,0848 
0,567 

IMC= índice de massa corporal, CB= circunferência do braço, DCT= dobra cutânea tricipital, 
CMB= circunferência muscular do braço, AMBc= área muscular do braço corrigida, EMAP= 
espessura do músculo adutor do polegar, FAM= força de preensão palmar, AF= ângulo de 
fase, %mg= percentual de massa gorda, IMMA= índice de massa muscular apendicular, 
kg/m²= quilograma por metro quadrado, cm= centímetro, mm= milímetro, kg/f= quilograma 
de força, BIA= bioimpedância elétrica, DEXA= absorciometria por raios X de dupla energia, 
CF= Capacidade Funcional, LAF= Limitação por aspectos físicos, EGS= Estado geral da 
saúde, VIT= Vitalidade, AS= Aspectos sociais, LAE= Limitação por aspectos emocionais, 
SF= Saúde mental, CCF= Componente Físico (CF + LAF + Dor + EGS), CCM= 
Componente Mental (VIT + AS + LAE + SM), *= parâmetros avaliados através do teste de 
correlação de Pearson (os demais através do teste de Spearman). 
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Ao comparar a qualidade de vida de acordo com a classificação Child-Pugh que 

representa o prognóstico da cirrose, os indivíduos cirrose descompensada, ou seja, Child-

Pugh B e C, foram aqueles com menor pontuação no questionário, com diferenças 

significativas em quatro escalas e duas categorias de qualidade de vida (Tabela 17). 

 
Tabela 17 - Comparação entre a qualidade de vida de acordo com a classificação Child-

Pugh (n=52) 
Escala Child-Pugh A 

 (n=11) 

Child-Pugh B e C  

 (n=41) 

     p 

Capacidade Funcional (CF)* 69,1 ± 30,6 45,2 ± 31,0 0,028 

Limitação por aspectos físicos (LAF) # 100,0(0,0-100,0) 0,0(0,0-62,5) 0,032 

Dor# 100,0(41,2-100,0) 62,0(38,5-100,0) 0,531 

Estado geral da saúde (EGS)# 77,0(57,0-95,7) 47,0(34,2-74,5) 0,051 

Vitalidade (VIT) # 85,0(53,7-98,7) 50,0(18,7-67,5) 0,017 

Aspectos sociais (AS) # 87,5(43,7-100,0) 62,50(25,0-100,0) 0,233 

Limitação por aspectos emocionais (LAE) # 100,0(100,0-100,0) 100,0(0,0-100,0) 0,020 

Saúde mental (SF) # 80,0(61,0-91,0) 64,0(36,0-84,0) 0,080 

Componente Físico (CF + LAF + Dor + EGS)* 272,9 ± 134,0 188,4 ± 98,2 0,023 

Componente Mental (VIT + AS + LAE + SM)# 323,5(296,0-378,0) 227,5(75,7-327,2) 0,026 

 *= distribuição normal: média ± desvio padrão e comparação através do teste t, #= mediana 
(1º quartil-3º quartil) e comparação através do teste de Mann-Whitney. 
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A encefalopatia hepática associada à cirrose tem tratamento limitado e alto impacto 

na mortalidade dos pacientes (BLEI; CÓRDOBA, 2001; BAO et al., 2007; POH; CHANG, 

2012). O diagnóstico nutricional dos indivíduos com EH é fundamental, pois a desnutrição 

aumenta a mortalidade e a morbidade associados à EH (TSIAOUSI et al., 2008; CHEUNG et 

al., 2012; PERIYALWAR; DASARATHY, 2012). A terapia nutricional, com atenção 

especial sobre a ingestão proteica, é fundamental para a manutenção e a recuperação do 

estado nutricional nesses casos (CHADALAVADA et al., 2010; AMODIO et al., 2010). 

Diferente de outros estudos em que foram incluídos pacientes com cirrose 

compensada ou com complicações distintas, nosso estudo foi um dos poucos a incluir 

exclusivamente pacientes com EH, considerada como a complicação da cirrose em que o 

estado nutricional é ainda mais importante para o prognóstico dos pacientes. 

 

1.          Classificação do estado nutricional por diversos métodos e sua associação com 

os escores de prognóstico da cirrose 

 

Foram avaliados 60 indivíduos cirróticos com EH e idade pouco avançada (56,1 ± 

12,9 anos), talvez pela própria gravidade da cirrose já que 4 indivíduos faleceram durante o 

período do estudo. 

A etiologia da cirrose teve distribuição equivalente entre o álcool (33,3%), as 

hepatites virais (33,3%) e a soma das outras causas como hepatite autoimune e doença 

hepática gordurosa não alcoólica (33,3%), diferentemente de outros estudos brasileiros em 

que houve predomínio do uso do álcool (STRAUSS et al., 1988; CARVALHO; PARISE, 

2006; BRAGAGNOLO Jr et al., 2009; FERREIRA et al., 2009; POFFO et al., 2009; 

ROMEIRO et al., 2013; GONÇALVES et al., 2014). 
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A classificação igualitária entre as causas de cirrose deve ter sido o motivo da 

distribuição homogênea quanto ao sexo (51,6% de homens e 48,4% de mulheres), já que as 

hepatites virais acometem ambos os sexos enquanto a etiologia alcoólica tem predomínio 

masculino. A maioria dos indivíduos tinha cirrose avançada: 80% deles foram classificados 

como Child-Pugh B ou C e 61,7% tinham EH clinicamente manifesta (principalmente EH 

grau 1). 

Diversos métodos de avaliação do estado nutricional foram utilizados e a 

classificação da desnutrição de acordo com eles variou bastante: de 8,3% pelo IMC a 81,7% 

pela FAM, confirmando a dificuldade de avaliar esses pacientes usando apenas um método 

de forma isolada. Baixos percentuais de desnutrição avaliados pelo IMC também foram 

vistos em outros estudos com cirróticos: 0% (GOTTSCHALL et al., 2004), 5% (HUISMAN 

et al., 2011), 5,4% (FERNANDES et al., 2012), 5,9% (NUNES et al., 2012) e 11,7% 

(ROONGPISUTHIPONG et al., 2001). Como foi utilizado o peso seco, a retenção hídrica 

não poderia ter alterado esses valores, por isso acreditamos que o que subestima a taxa de 

desnutrição nesses pacientes na avaliação pelo IMC seria o excesso de tecido adiposo. 

De acordo com a CB 36,7% dos indivíduos em nosso estudo foram classificados 

como desnutridos, comparados a 14% no estudo de Fernandes et al. (2012) e 31,1% no 

estudo de Nunes et al. (2012). Pela classificação da DCT, a desnutrição estaria presente em 

58,3% da nossa amostra, valor maior que os descritos na literatura, que variaram entre 11,6 a 

34,5% (GOTTSCHALL et al., 2004; ROONGPISUTHIPONG  et al., 2011; FERNANDES et 

al., 2012;. NUNES et al., 2012).  

Na classificação pela CMB, 35% dos indivíduos em nosso estudo estavam 

desnutridos. Na literatura, a desnutrição pela CMB variou bastante, de 5,8 a 58% 

(GOTTSCHALL et al., 2004; HUISMAN et al., 2011; FERNANDES et al., 2012; NUNES et 

al., 2012). Utilizando a AMBc, 40% da amostra foi classificada como desnutrida em nosso 
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estudo e 79,1% no de Vulcano et al. (2013). Prevalência ainda maior de desnutrição em 

nosso estudo foi detectada pela EMAP: 73,3%, enquanto no estudo de Nunes et al. (2012) 

foram apenas 14,6%. Em relação ao AF, 40% da nossa amostra foi classificada como 

desnutrida, percentual semelhante ao encontrado no estudo de Fernandes et al. (2012) 

(33,3%), que utilizou o mesmo ponto de corte de 5,44º para pacientes cirróticos. Nunes 

(2012) também encontrou 40% de desnutrição de acordo com o AF, porém a referência 

utilizada foi a de população geral saudável.  

A FAM foi o método que mostrou maior prevalência de desnutrição segundo sua 

classificação: 81,7%, sendo que outros estudos com indivíduos cirróticos identificaram 

percentuais também elevados: 58,8% (NUNES et al., 2012); 63% (ÁLVARES-DA-SILVA; 

SILVEIRA, 2005); 67% (HUISMAN et al., 2011), e 79,4% (GOTTSCHALL et al., 2004). 

Esse fato foi ressaltado pelo consenso da ISHEN que observou que a prevalência de 

desnutrição avaliada pela FAM nos estudos é constantemente maior que as obtidas por outras 

técnicas (AMODIO et al., 2013). 

Diversos estudos já observaram a relação entre a FAM e o prognóstico na cirrose, 

especialmente a EH (FIGUEIREDO et al., 2000; ÁLVARES-DA-SILVA; SILVEIRA, 2005; 

PENG et al., 2007; HUISMAN et al., 2011; FERNANDES et al., 2012). O mesmo foi 

observado em nossos pacientes cirróticos com EH, em que a FAM e o EMAP foram os 

únicos métodos de avaliação do estado nutricional que se correlacionaram inversamente com 

o grau da EH (p=0,0265 e 0,00465, respectivamente). 

A FAM foi ainda a única medida que teve correlação com mais de uma escala de 

qualidade de vida pelo questionário SF–36 (Dor, Estado Geral da Saúde e Componente 

Físico). No estudo de Huisman et al. (2011), a pontuação da categoria Componente Físico 

também foi significativamente menor entre os desnutridos de acordo com a FAM.  
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Em um estudo com 150 pacientes com diversas doenças, dos quais 25% tinham 

doenças hepáticas, a EMAP da mão dominante foi um importante indicador de prognóstico 

em pacientes clínicos e esteve associada à incidência de complicações sépticas e não sépticas, 

bem como ao tempo de internação hospitalar (ANDRADE; LAMEU, 2007). 

Além da FAM e da EMAP, outros parâmetros tiveram correlação inversa com o 

prognóstico da cirrose: CMB (p= 0,0247 com a classificação de Child-Pugh e p= 0,0283 com 

o escore MELD) e AMBc (p= 0,0337 com a classificação de Child-Pugh). No estudo de 

Vulcano et al. (2013) a CMB e a AMBc também tiveram correlação inversa com a 

classificação de Child-Pugh (p= 0,031 e 0,027, respectivamente). 

Fica claro que os métodos de classificação do estado nutricional tiveram grande 

disparidade quanto à detecção de desnutrição em nossa amostra. Entre eles a DCT, a AMBc e 

a EMAP tiveram resultados mais discrepantes com os da literatura, talvez porque nossa 

amostra tenha sido composta exclusivamente de cirróticos com EH, ou seja, mais graves e 

provavelmente com maior comprometimento nutricional do que os dos outros estudos. 

Por outro lado, o excesso de peso avaliado pelo IMC em nossa amostra foi de 56,7%, 

sendo este também um fator preocupante. Berzigotti et al. (2011) avaliaram 161 pacientes 

cirróticos durante um seguimento médio de 59 meses ou até a descompensação da cirrose, 

caracterizada pelo surgimento de ascite, EH ou varizes gastroesofágicas. De acordo com a 

classificação pelo IMC, a incidência dessas complicações foi de 15% nos pacientes 

eutróficos, 31% nos com sobrepeso e 43% nos obesos (BERZIGOTTI et al., 2011). 

Esse excesso de peso dificulta a avaliação do estado nutricional, pois pode mascarar 

a depleção muscular e ainda por inviabilizar a aplicação de alguns métodos de avaliação do 

estado nutricional, entre eles a BIA. Em indivíduos com excesso de peso, a BIA apresenta 

resultados confiáveis com IMC até 34 kg/m², ocorrendo erros de medição acima desse valor. 

A análise pela BIA tende a subestimar a porcentagem de gordura quando acima de 25% em 



66 
 

 

homens e 33% em mulheres (CÔMODO et al., 2009). 

Soma-se a essa limitação da BIA a influência do estado de hidratação e uso de 

diuréticos em seus resultados, por isso a DEXA foi o método de avaliação da composição 

corporal mais confiável entre os utilizados neste estudo, mas que também tem limitações 

como custo e exposição à radiação (PANELLA et al., 1995; MORGAN et al., 2006). Os 

indivíduos incluídos tiveram altos percentuais de massa gorda, tanto pela BIA quanto pela 

DEXA, com médias de 29,8 ± 8,0 % e 30,1 ± 7,0 % respectivamente. Como já era esperado, 

apesar das médias semelhantes e da boa correlação entre os resultados, na análise pelo 

método de Bland-Altman não houve concordância suficiente entre a BIA e a DEXA, 

mostrando que os resultados da BIA podem realmente não ser fidedignos em cirróticos e que 

sua interpretação precisa ser cuidadosa. 

Outra vantagem do uso da DEXA é a possibilidade do cálculo do IMMA, um índice 

que avalia a massa muscular livre de gordura e que permite o diagnóstico de sarcopenia e 

também da obesidade sarcopênica quando associado à porcentagem de massa gorda. Em 

nossa amostra a prevalência de sarcopenia foi de 16,7%, mesmo em indivíduos com faixa 

etária relativamente jovem para o aparecimento da sarcopenia relacionada ao envelhecimento 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

Em um estudo com japoneses com cirrose por hepatites virais e doença compensada, 

a prevalência de sarcopenia foi de 41,9% entre as mulheres e 36,8% entre os homens. Porém 

os critérios utilizados para diagnóstico de sarcopenia foram baseados em valores de 

referência de IMMA específicos para a população do Japão associados a pontos de corte da 

FAM, e para a obtenção do IMMA foi utilizada a bioimpedância elétrica multifrequencial e 

não a DEXA (HAYASHI et al., 2013).  

Em nosso estudo, entre os indivíduos com sarcopenia, houve maior prevalência de 

obesidade sarcopênica entre as mulheres (50%) do que entre os homens (20%), achado 
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semelhante ao de estudos com indivíduos não cirróticos (ZOICO et al., 2004; KIM et al., 

2011). 

Obviamente a avaliação nutricional não deve ser baseada apenas em um parâmetro 

para determinar o diagnóstico nutricional desses pacientes e saber quais os indicadores mais 

adequados para a avaliação do estado nutricional desses indivíduos é de grande importância, 

sobretudo no que se refere ao percentual de massa magra. Por isso avaliamos a correlação 

entre dois parâmetros obtidos pela DEXA (porcentagem de massa gorda e IMMA) e os 

demais métodos utilizados no estudo. 

A porcentagem de massa magra aferida pela DEXA teve correlação inversa com os 

valores de IMC, CB, DCT, CMB e AMBc. Isso pode ter ocorrido pelo mesmo motivo que a 

AMBc teve correlação inversa com a ingestão proteica, ou seja, em indivíduos com maior 

massa corporal e maior percentual de gordura essas medidas podem ser alteradas pelo tecido 

adiposo e, portanto, não seriam bons indicadores de depleção muscular. Por outro lado, 

quando observamos a correlação entre o IMMA e esses outros parâmetros de avaliação do 

estado nutricional (com exceção da DCT, da EMAP e do AF que não obtiveram correlação 

significativa), todos os outros parâmetros tiveram correlação direta com o IMMA. 

A FAM foi o único método que teve correlação direta com a porcentagem de massa 

magra pela DEXA e com o IMMA, sugerindo que esses indivíduos possam ter depleção 

muscular especialmente nos membros superiores e inferiores, mas não no corpo todo, já que 

a amostra também teve altos percentuais de massa gorda, que pode estar concentrada na 

região abdominal.  

Os resultados obtidos sugerem que métodos como IMC, BIA, CB e DCT, que não 

conseguem detectar com segurança a depleção muscular, são menos confiáveis para a 

avaliação nutricional de indivíduos cirróticos com EH. Por se saber da importância da massa 

muscular para a fisiopatologia da doença, devem ser utilizados métodos que possam obter 
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resultados mais seguros sobre a quantificação da massa magra, como FAM, EMAP, CMB e 

AMBc, que inclusive tiveram correlação significativa com os escores de prognóstico da 

cirrose e o grau da EH. 

O uso da DEXA e o cálculo do IMMA também devem ser considerados, 

principalmente por poderem distinguir com maior clareza a distribuição de massa gorda e 

massa magra. Na impossibilidade de realização do exame da DEXA, a FAM se mostrou um 

método bastante interessante na avaliação nutricional dessa população, pois teve correlação 

significativa tanto com o grau da EH, quanto com as escalas de qualidade de vida e também 

com a massa muscular avaliada pela porcentagem de massa magra da DEXA e pelo IMMA.  

Portanto, apesar de não haver um padrão ouro para avaliação do estado nutricional de 

cirróticos com EH, os resultados do nosso estudo indicam que estes pacientes estão em risco 

nutricional. Os motivos foram principalmente: a alta porcentagem de massa gorda e excesso 

de peso, a prevalência considerável de sarcopenia, mesmo em uma amostra com idade 

relativamente jovem, e os valores obtidos por métodos como FAM, EMAP, AMBc e CMB, 

que ficaram abaixo das referências para indivíduos saudáveis.  

Dessa forma, o diagnóstico nutricional precoce é importante não apenas para 

melhorar a evolução clínica e os indicadores do estado de saúde desses pacientes, mas 

também porque o prognóstico da cirrose e alguns desses indicadores influenciam diretamente 

a mortalidade e a qualidade de vida desses indivíduos. 
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2.       Ingestão proteica e sua relação com o estado nutricional e o prognóstico da 

cirrose 

 

Embora existam diversos estudos sobre o consumo alimentar na cirrose, não foram 

encontrados na literatura resultados específicos sobre pacientes com EH. Em nossa amostra, 

a média de ingestão proteica ajustada ao peso foi de 0,88 ± 0,4 g/kg/d, mesmo valor 

encontrado em um estudo realizado em Minas Gerais em que foi avaliada a ingestão 

alimentar de 159 pacientes cirróticos por um R24h, sendo que 53,5% deles tinham EH como 

uma das complicações. Segundo os autores, este valor baixo poderia ser explicado pela 

influência de orientações nutricionais desnecessárias, embora isso não tenha sido analisado 

no estudo. Os autores sugerem ainda que apesar da restrição proteica não ser mais 

preconizada, essa orientação ainda é uma prática regular (FERREIRA et al., 2009).   

Em nossos ambulatórios sabemos que essa não é uma orientação frequente, porém 

por se tratar de um hospital terciário muitos pacientes residem em outras cidades, é comum 

que alguns já cheguem com orientações equivocadas que receberam em atendimentos prévios 

em suas cidades de origem. Esse fator também pode ter contribuído para a baixa ingestão 

proteica em nossa amostra. 

Em um estudo do Rio Grande do Sul com 25 pacientes cirróticos, sendo 52% deles 

classificados como Child-Pugh B ou C, a ingestão proteica foi avaliada a partir de um 

registro alimentar de 3 dias em que os alimentos foram pesados antes do consumo. A média 

obtida foi 1,05 ± 0,35 g de proteínas/kg/d, mas 60% dos indivíduos tinham ingestão menor 

que a recomendada (NUNES, 2012). 

Na cidade de São Paulo, Carvalho e Parise (2006) avaliaram a ingestão alimentar de 

300 pacientes cirróticos também por meio de um recordatório de 24 horas. Neste estudo, 

82,7% dos indivíduos apresentava classificação de Child-Pugh B ou C. A ingestão proteica 
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foi de 1,26 ± 0,49 g/kg/d, estando dentro da recomendação para indivíduos com cirrose 

hepática.  Porém, os autores sugerem que a ingestão proteica pode ter sido superestimada, 

pois como a maioria dos pacientes possuía como etiologia o uso abusivo de álcool (71%) e 

estava em período de remissão do vício, o consumo alimentar avaliado poderia não refletir o 

mesmo hábito dos pacientes durante o período anterior à abstinência (CARVALHO; 

PARISE, 2006). 

Apesar dos estudos citados anteriormente também serem brasileiros e, teoricamente, 

terem incluído populações com padrão alimentar semelhantes ao do nosso estudo, nenhum 

deles utilizou o mesmo software de avaliação dietética, o que pode ter aumentado a diferença 

entre os resultados. O Nutrition Data System for Research  (NDSR) utilizado em nossa 

amostra é um software completo de análise de consumo alimentar para pesquisas e possui 

alto nível de aceitação pela comunidade científica em todo o mundo (MILLER et al., 2011). 

Esse software possui extensa base de dados e disponibiliza o cálculo de inúmeros nutrientes, 

permitindo ainda a divisão das proteínas ingeridas entre animal e vegetal. 

Os alimentos fonte de proteína de origem animal apresentam teores maiores de 

aminoácidos de cadeia aromática e de aminoácidos amoniogênicos e são menos tolerados 

pelos pacientes do que os alimentos fonte de proteínas de origem vegetal (GREENBERGER 

et al., 1977; URIBE et al., 1985; BIANCHI et al., 1993). Por isso, a maioria dos guidelines 

encoraja a ingestão de proteínas de origem vegetal e láctea (PLAUTH et al., 1997; 

CHADALAVADA et al., 2010; AMODIO et al., 2013). 

Em nossa amostra, a média do consumo de proteínas de origem animal correspondeu 

a 56,8% do total de proteínas ingeridas. No Brasil, estudos populacionais sobre padrão 

alimentar observaram valores semelhantes de 56,3% e 54,7% do total de proteínas ingeridas 

sendo provenientes de origem animal (MONDINI; MONTEIRO, 1994; LEVY-COSTA et 

al., 2005). Contudo, os estudos sobre pacientes cirróticos ressaltam que o fundamental é que 
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a necessidade diária seja alcançada, independentemente da origem alimentar das proteínas 

(SHAW et al., 1983; AMODIO et al., 2001; CHADALAVADA et al., 2010). 

A importância da adequação dietética da ingestão proteica foi mostrada em nossos 

resultados pela associação entre o consumo alimentar e os indicadores de prognóstico 

(classificação de Child-Pugh e escore MELD), embora não se possa estabelecer uma relação 

de causa e efeito. Além do percentual de calorias proveniente das proteínas ter tido 

correlação inversa com esses dois indicadores na avaliação da amostral total (Child-Pugh 

p=0,004 e MELD p=0,0376), quando dividimos os indivíduos entre cirrose descompensada 

(classificação de Child-Pugh B e C) e cirrose compensada (Child-Pugh A), houve diferença 

significativa entre a quantidade de proteína ingerida por kg e entre o percentual de calorias 

provenientes de proteínas (p=0,023 e p=0,003, respectivamente).O oposto ocorreu no estudo 

de Nunes (2012), em que a inadequação da ingestão proteica foi maior entre os Child-Pugh A 

(66,7%) do que entre os Child-Pugh B e C (53,8%). Isso talvez tenha acontecido porque 

nesse estudo a ingestão calórica dos pacientes Child-Pugh A esteve inadequada em 58,3% 

dos indivíduos incluídos, enquanto que entre os Child-Pugh B e C a inadequação calórica da 

dieta ocorreu em apenas 38,4% (NUNES, 2012). 

Essa relação entre o prognóstico da doença e a ingestão proteica pode ser vista sob 

dois aspectos: O primeiro é que na cirrose descompensada a ascite e a EH são complicações 

frequentes, especialmente na amostra que avaliamos em que todos tinham EH. Como as 

proteínas são macronutrientes menos facilmente digeríveis e ficam menos palatáveis com a 

restrição hipossódica (muitas vezes necessária para controle da ascite), esses pacientes teriam 

maior dificuldade em ingerir suas necessidades proteicas. Se esse aspecto for mais relevante, 

primeiro eles teriam a piora da cirrose e depois começariam a ingerir menos proteínas. 

Outro aspecto seria que, por consumirem menos proteínas, esses indivíduos 

acabariam apresentando piora do estado nutricional e, consequentemente, piora do 
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prognóstico da doença. Sob esse ponto de vista primeiro os pacientes reduziriam o consumo 

proteico e depois teriam piora da cirrose. Entretanto, por se tratar de um estudo transversal, 

não podemos responder qual desses aspectos é mais relevante. 

Dividindo a amostra entre indivíduos com ingestão normo e hipoproteica versus 

hiperproteica, aqueles com maior ingestão de proteínas tiveram aporte energético da dieta 

mais alto (embora ainda menor que o recomendado) e também menor consumo de 

carboidratos (p< 0,001 e p= 0,049). 

Isso sugere a tendência de substituição da ingestão proteica insuficiente por 

alimentos mais facilmente digeríveis, como carboidratos (MEZEY, 1982). Os indivíduos 

com maior consumo de carboidratos (e menor ingestão proteica) tiveram maiores valores de 

peso, IMC e porcentagem de massa gorda corporal, embora essa diferença não tenha sido 

significativa. 

A ingestão de outros nutrientes como fibras, zinco, cálcio e magnésio também se 

mostrou inadequada. O efeito das fibras na EH tem sido cada vez mais estudado pelo papel 

da microbiota intestinal na geração da amônia (LIU et al., 2004; MALAGUARNERA et al., 

2007, MALAGUARNERA et al., 2010; AMODIO et al., 2013). O consenso da ISHEN 

(2013) sugere que dietas ricas em fibras podem beneficiar pacientes com cirrose e EH e 

recomenda de 25 a 45 g/d, ressaltando o cuidado para não induzir diarreia, principalmente em 

pacientes que já fazem uso de lactulose. Em nossa amostra, a ingestão de fibras foi de 13,7 

(10,5-20,2) g/d, valor muito inferior a essa recomendação (AMODIO et al., 2013) 

Em relação aos micronutrientes, os níveis de zinco abaixo do recomendado são 

bastante comuns em pacientes cirróticos e têm sido também associados à EH. Essa 

associação se deve à relação do zinco com a enzima ornitina transcarbamilase, envolvida na 

detoxificação da amônia através da produção de ureia (PLAUTH et al., 1997; 

CHADALAVADA et al., 2010; AMODIO et al., 2013). Outra consequência da deficiência 
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de zinco é a alteração do paladar, que contribui para o consumo alimentar insuficiente e piora 

do estado nutricional (CHADALAVADA et al., 2010). No nosso estudo, a ingestão de zinco 

foi deficiente, provavelmente como consequência da baixa ingestão proteica, com mediana 

de 6,4 (5,3-10,4) mg/d e inadequação de 60% da amostra. Outros dois estudos brasileiros 

com pacientes cirróticos também observaram ingestão deficiente de zinco com médias de 4,5 

± 2,2 mg/d e 9,1 ± 3,1 mg/d, correspondendo este último à inadequação de 36% da amostra 

(GOTTSCHALL et al. 2004; NUNES, 2012).  

Segundo o consenso da ISHEN, os níveis de magnésio, cálcio e ferro também devem 

ser monitorados, pois apesar de não estarem diretamente relacionados à fisiopatologia da EH, 

podem produzir mudanças que variam de confusão ao coma ou demência secundária, o que 

pode confundir o diagnóstico da EH (AMODIO et al., 2013). Além disso, pacientes com 

doenças hepáticas de origem alcoólica estão mais propensos a desenvolver deficiência de 

magnésio, bem como pacientes submetidos a transplante hepático (CHADALAVADA et al., 

2010; AMODIO et al., 2013). Em nosso estudo, a ingestão de magnésio, que também está 

relacionada ao consumo de proteínas, foi inadequada em 90% da amostra, com média de 

216,4 ± 81,2 mg/d, valor um pouco maior ao observado no estudo de GOTTSCHALL et al. 

(2004) de 178,5 ± 85,5 mg/d. 

 Níveis adequados de cálcio são importantes para pacientes cirróticos por conta da 

grande prevalência de doenças ósseas na cirrose (GUAÑABENS; PARÉS, 2010). Em nosso 

estudo a ingestão de cálcio foi baixa: 582,2 mg/d (395,8-803,8), assim como no de Gottschall 

et al. (2004) e Nunes (2012), que foram de 607 ± 263 mg/d e 647,4 ± 281,4 mg/d, 

respectivamente, sendo a recomendação do IOM a partir de 1000 mg/d. 

Quanto ao potássio, a média de ingestão em nossa amostra foi 2245,2 ± 1002,9 mg/d, 

enquanto nesses outros dois estudos os valores foram 1935 ± 785 e 2296,1 ± 1031,4 mg/d, 

também baixos em relação ao valor de referência do IOM que é de 4700 mg/d 
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(GOTTSCHALL et al., 2004 e Nunes, 2012). Porém, como as recomendações do IOM para 

cálcio e potássio se baseiam em valores de Adequate Intake (AI) por não existirem estudos 

suficientes para se estabelecer a Estimated Average Requirements (EAR), o uso destas 

recomendações é limitado, impedindo o cálculo de inadequação da dieta (SLATER et al., 

2004). 

Quanto à análise da dieta, é importante ressaltar ainda que uma das limitações do 

nosso estudo foi a utilização de um único recordatório de 24 horas para estimar a ingestão 

alimentar dos indivíduos. Além da qualidade da informação coletada sofrer influência da 

memória e da cooperação do paciente, assim como da capacidade do profissional em obter as 

informações por meio de diálogo sem influenciar o indivíduo em suas respostas, a maior 

desvantagem do R24h é que um único dia de avaliação pode não representar o consumo 

habitual de um indivíduo (FISBERG et al., 2005). 

Apesar disso, o R24h ainda é a ferramenta mais utilizada em estudos transversais 

(HOLANDA; FILHO, 2006). No presente estudo, outros métodos de inquérito dietético 

quantitativo e que possibilitam a avaliação do padrão de consumo, como o registro e a 

história alimentar, seriam inviáveis por conta do grau de comprometimento neurológico dos 

indivíduos pela EH, impossibilitando a análise adequada (FISBERG et al., 2009; NUNES, 

2012). Esses métodos também possuem como limitação a possibilidade de alterar a ingestão 

dos indivíduos pelo fato deles saberem que serão avaliados (FISBERG et al., 2005; 

FISBERG et al., 2009; NUNES, 2012). 

Concluímos, portanto, que apesar das limitações do estudo, a análise alimentar dos 

indivíduos permitiu identificar aspectos importantes sobre a influência da ingestão proteica 

no estado nutricional e no prognóstico da cirrose, comprovando a necessidade do 

acompanhamento nutricional e da orientação dietética para que as inadequações alimentares 

observadas na amostra possam ser evitadas.  
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Através dos resultados do presente estudo desenvolvido com portadores de cirrose e 

encefalopatia hepática, concluímos que:  

 O estado nutricional desses pacientes é de risco, pelos elevados percentuais de massa 

gorda avaliados pela BIA e pela DEXA, pela alta prevalência de sarcopenia e pelos 

resultados abaixo dos valores de referências obtidos por métodos como FAM, EMAP, AMBc 

e CMB; 

 A avaliação do estado nutricional na cirrose deve ser realizada com cuidado, 

evitando classificar os pacientes por meio de valores isolados obtidos por métodos como a 

análise da composição corporal pela BIA, o IMC, a CB e a DCT, que não medem 

adequadamente a massa muscular; 

 Na impossibilidade de realização do exame da DEXA, métodos como FAM, EMAP, 

CMB e AMBc, que tiveram correlação significativa com os escores de prognóstico da cirrose 

ou grau da EH, são mais indicados para compor a avaliação nutricional desses indivíduos; 

 A FAM se mostrou um método interessante de avaliação nutricional dessa 

população, pois teve correlação significativa com o grau da EH, com as escalas de qualidade 

de vida, e com a massa muscular avaliada pela porcentagem de massa magra da DEXA e 

pelo IMMA; 

 O consumo alimentar desses indivíduos foi inadequado em relação aos 

macronutrientes, em especial proteínas, e também em alguns micronutrientes importantes na 

fisiopatologia da EH; 

 A ingestão proteica teve correlação inversa com os escores de prognóstico da cirrose, 

porém não foi possível explicar a causa e consequência desses fatores; 

 O Componente Físico avaliado pela qualidade de vida foi mais afetado que o 

Componente Mental, sendo que a maioria dos indicadores teve resultados significativamente 

piores entre os indivíduos com estágio mais avançado da cirrose. 
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ANEXO 1: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (2012)
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ANEXO 2: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (2014) 

 



99 
 

 

ANEXO 3: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (2015) 
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ANEXO 4: Termo de consentimento livre e esclarecido (paciente) 
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ANEXO 5: Termo de consentimento livre e esclarecido (responsável) 
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