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RAMACHOTTE, K. A. L. Dilatação vascular intrapulmonar: características 
clínicas, capacidade funcional e qualidade de vida em indivíduos a espera de 
transplante de fígado em um hospital universitário. 2021. Dissertação (mestrado 
em clínica médica – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade do 
Estado de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
 Introdução: a cirrose hepática (CH) representa o estágio final da doença 

hepática crônica, e o transplante de fígado (LT) é o principal tratamento. As principais 

complicações vasculares pulmonares que acometem portadores de doença hepática 

crônica são a hipertensão portopulmonar (HPP) e a síndrome hepatopulmonar (SHP), 

esta última caracterizada por: 1) oxigenação arterial anormal; 2) dilatação vascular 

intrapulmonar (DVIP); e 3) doença hepática grave,  hipertensão portal (HP), ou shunt 

portossistêmico congênito. Há lacunas na literatura sobre o perfil dos pacientes 

candidatos ao LT que apresentam DVIP. Objetivo: avaliar a presença de DVIP, em 

indivíduos incluídos em lista de espera para LT, e suas características clínicas, 

laboratoriais, capacidade funcional e qualidade de vida. Método: estudo prospectivo, 

descritivo e qualitativo, envolvendo participantes em lista de espera para LT, no 

Hospital das Clínicas FMRP-USP entre junho de 2018 e julho de 2020. Os 

participantes foram submetidos a exames laboratoriais, espirometria, 

ecocardiograma, testes para avaliação de capacidade funcional (dinamometria, 

manovacuometria, teste de sentar e levantar e teste de caminhada) e os questionários 

de qualidade de vida Medical outcomes short-form health survey (SF-36) e Chronic 

liver disease questionnaire (CLDQ). Resultado: 159 pacientes foram inscritos em lista 

de espera para LT. Destes, 81 participantes foram incluídos no estudo. A mediana de 

idade foi de 55 anos, com 71,6% do sexo masculino. A presença de DVIP foi 

evidenciada em 73,5% dos participantes, e 37,7% receberam o diagnóstico de SHP. 

Maiores valores de pressão arterial parcial de oxigênio (PaO2) e maior distância 

percorrida no teste de caminhada de seis minutos (TC6), além de menores valores de 

gradiente alvéolo-arterial (P(A-a)O2) e Borg referido no TC6 foram encontrados no 

grupo com DIVP, quando comparados àqueles sem DVIP ou com SHP. Maior 

frequência de encefalopatia hepática (EH), maiores valores de hemoglobina (HB) 

foram encontrados nos portadores de SHP, bem como, menor média de pressão 

expiratória máxima (PEmáx).  Quando avaliada a qualidade de vida pelo questionário 

SF-36, maior percepção de dor foi relatada pelos portadores de SHP. Conclusão: A 

frequência de portadores de DVIP, em indivíduos em lista de espera para LT, no 



 
 

 
 

presente estudo, foi de 73,5%, com 37,7% apresentando critérios para SHP. Os 

participantes com SHP apresentaram maior frequência de EH, pior desempenho nos 

testes de capacidade funcional e maior percepção de dor, quando avaliada a 

qualidade de vida. Pesquisas futuras, se mostram necessárias para um melhor 

acompanhamento desses pacientes, bem como melhor entendimento do mecanismo 

fisiopatológico envolvido, e em qual momento esses pacientes deixam de apresentar 

hiperoxemia para evoluir com hipoxemia.  

 Palavras chave: dilatação vascular intrapulmonar. capacidade funcional. 

fisioterapia. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

 
 

RAMACHOTTE, K. A. L. Intrapulmonary vascular dilatation: clinical features, 
functional status and quality of life in individuals awaiting for liver 
transplantation in a university hospital. 2021. Tese (mestrado em clínica médica – 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade do Estado de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2021. 
 
 Introduction: liver cirrhosis (HC) represents the end-stage of chronic liver 

disease, and liver transplantation (LT) is the main treatment. The main pulmonary 

vascular complications that affect patients with chronic liver disease are 

portopulmonary hypertension (PPH) and hepatopulmonary syndrome (HPS), the latter 

characterized by: 1) abnormal arterial oxygenation; 2) intrapulmonary vascular dilation 

(DVIP); and 3) severe liver disease, portal hypertension (PH), or congenital 

portosystemic shunt. There are gaps in the literature on the profile of patients who are 

candidates for TL who have IPVD. Objective: to evaluate the presence of IPVD in 

individuals included on the waiting list for LT, and its clinical and laboratory 

characteristics, functional capacity and quality of life. Method: prospective, descriptive 

and qualitative study, involving participants on a waiting list for LT, at the Hospital das 

Clínicas FMRP-USP between June 2018 and July 2020. Participants underwent 

laboratory tests, spirometry, echocardiography, tests for evaluation of functional 

capacity (dynamometry, manovacuometry, sit and stand test and walk test) and the 

Medical Outcomes Short-form Health Survey (SF-36) and Chronic Liver Disease 

Questionnaire (CLDQ). Results: 159 patients were placed on the waiting list for LT. Of 

these, 81 participants were included in the study. The median age was 55 years, with 

71.6% male. The presence of IPVD was evidenced in 73.5% of the participants, and 

37.7% were diagnosed with HPS. Higher values of partial arterial oxygen pressure 

(PaO2) and greater distance walked in the six-minute walk test (6MWT), in addition to 

lower values of alveolar-arterial gradient (P(Aa)O2) and Borg reported in the 6MWT 

were found in the group with IPVD, when compared to those without IPVD or with HPS. 

Higher frequency of hepatic encephalopathy (HE), higher hemoglobin (HB) values 

were found in patients with HPS, as well as lower mean maximal expiratory pressure 

(PEmax). When quality of life was assessed using the SF-36 questionnaire, greater 

pain perception was reported by patients with HPS. Conclusions: The frequency of 

patients with IPVD, in individuals on the waiting list for LT, in the present study, was 

73.5%, with 37.7% having criteria for HPS. Participants with HPS had a higher 

frequency of HE, worse performance on functional capacity tests and greater 



 
 

 
 

perception of pain, when assessing quality of life. Future research proves necessary 

for a better follow-up of these patients, as well as a better understanding of the 

pathophysiological mechanism involved, and at which point these patients no longer 

present hyperoxemia to progress to hypoxemia. 

Keywords: intrapulmonary vascular dilation. functional capacity. physiotherapy. 
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A cirrose hepática (CH) representa o estágio final da doença hepática crônica 

decorrente de diversas etiologias, como os vírus das hepatites B e C; o álcool; a 

doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica (MAFLD); a sobrecarga 

de cobre ou de ferro; a hepatite auto-imune (HAI);  a colangite biliar primária (CBP), a 

colangite esclerosante primária (CEP); a deficiência de alfa-1-antitripsina, dentre 

outras (BRANDÃO et al., 2006; HOLVAST; VERKADE, 2019; IIDA et al., 2005; 

SCUPPAN; AFDHAL, 2008). Para os pacientes portadores de CH, especialmente 

quando em fase descompensada, ou na presença de insuficiência hepática aguda 

grave, o transplante de fígado (LT) pode ser o tratamento de escolha, com o objetivo 

de aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do indivíduo, bem como 

promover sua melhora funcional (CASTRO-E-SILVA JR et al., 2002; MEIRELLES 

JÚNIOR et al., 2015). 

As duas principais síndromes associadas à CH são a insuficiência hepática e a 

hipertensão portal (HP). Esta última é definida pelo aumento do gradiente pressórico 

entre a veia porta e a veia hepática, variando de 5 a 6 mmHg em casos leves; de 6 a 

10 mmHg, nos casos moderados; e acima de 10 mmHg nos casos graves, quando 

então é considerada clinicamente significativa. Essa condição pode cursar com 

diversas complicações, como presença de ascite, hemorragia digestiva, 

esplenomegalia congestiva, encefalopatia hepática (EH), síndrome hepatorrenal, 

insuficiência de adrenal e alterações cardiopulmonares (CARRION; MARTIN, 2021; 

GARCIA-TSAO, 2021; IIDA et al., 2005; MANDORFER et al., 2020; RODRIGUES et 

al., 2019; TURCO; GARCIA-TSAO, 2019).  

Os pacientes portadores de CH podem ser classificados em duas categorias: 1) 

cirróticos compensados, pacientes sem histórico ou presença de complicações 

decorrentes da HP; e 2) cirróticos descompensados, que apresentam ou já 

apresentaram sinais e sintomas, tais como: ascite, EH e hemorragia digestiva alta. 

Essa diferenciação se faz necessária, uma vez que os pacientes compensados podem 

ter até 10 anos a mais de sobrevida, enquanto os descompensados apresentam maior 

risco de mortalidade (DELIK; ÜLGER, 2021; GARCIA-TSAO et al., 2017; LONG; 

KOYFMAN, 2018). 

Neste contexto, as duas principais complicações vasculares pulmonares 

presentes na doença hepática crônica, que afetam a sobrevida, são a hipertensão 
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portopulmonar (HPP) e a síndrome hepatopulmonar (SHP). A primeira é caracterizada 

pela presença de HP associada à hipertensão arterial pulmonar, com remodelamento 

vascular, que pode causar a falência do coração direito; e a segunda ocasiona 

hipoxemia progressiva, devido presença de dilatação vascular intrapulmonar (DVIP), 

associada à HP, doença hepática crônica ou shunts porto-sistêmicos congênitos 

(DUBROCK; KROWKA, 2020; IQBAL; SMITH; KHUNGAR, 2017).  

A DVIP consiste na presença de malformações arteriovenosas e dilatação 

capilar, em pacientes portadores de doença hepática avançada. A hipoxemia é o sinal 

clínico mais marcante, e pode se apresentar de diversas formas, desde quadros 

subclínicos até quadros de hipoxemia grave (CASTRO; KROWKA, 1996; HERVÉ et 

al., 1998; KROWKA et al., 1990). A presença de DVIP na SHP é bem descrita na 

literatura, mas em que momento, ou como a progressão da DVIP ocorre até o 

desenvolvimento da SHP continua desconhecido. Alguns autores têm procurado 

determinar a melhor forma de acompanhar as mudanças no processo de troca gasosa 

dos candidatos ao LT, bem como, reconhecer as manifestações clínicas no decorrer 

da evolução da doença (DUBROCK et al., 2018; MENDIZABAL et al., 2017). Com 

isso, buscamos trazer informações sobre o perfil do paciente portador de DVIP, 

acompanhados no ambulatório de LT de um hospital universitário do interior do Estado 

de São Paulo. 
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2.1. Histórico da presença de vasodilatação pulmonar em cirróticos 

Em 1956, foi publicado o primeiro relato sobre a presença de shunts 

arteriovenosos intrapulmonares, observados post mortem, entre grandes artérias e 

veias próximas ao hilo pulmonar, e no leito vascular periférico, em paciente portador 

de cirrose juvenil (RYDELL; HOFFBAUER, 1956). Uma década depois, em 1966, 

Berthelot e colaboradores, em análise post mortem de 14 pacientes cirróticos, com 

diferentes graus de hipoxemia e que, em vida, apresentaram aranha vascular cutânea, 

baqueteamento digital e cianose, demonstraram alterações estruturais através de 

método que se utilizava de injeções com gelatina micro-opaca na árvore vascular 

pulmonar, e observaram notável dilatação dos finos ramos periféricos da artéria 

pulmonar tanto pré-capilar quanto capilar pulmonar (afetando vasos arteriais até 

160µm de diâmetro), além da presença de aranhas vasculares pleurais, em metade 

dos pacientes. Todos os pacientes possuíam varizes esofágicas, o que indicava 

presença de HP (BERTHELOT et al., 1966; CASTRO; KROWKA, 1996; RODRIGUEZ-

ROISIN; AGUSTÍ; ROCA, 1992). 

Em 1977, autores publicaram relato de caso sobre paciente de 45 anos, do sexo 

feminino, portadora de CH que apresentou durante a fase de acompanhamento, várias 

internações por presença de toracoascite, mas que sempre manteve cianose 

presente. No momento da avaliação pulmonar, não havia presença de líquido pleural, 

e a paciente foi submetida a injeção intravenosa de albumina micro agregada com 

diâmetros de 20-60µm, sendo evidenciado presença de shunts arteriovenosos 

intrapulmonares, predominantes do pulmão direito. Na análise post mortem foi 

verificado evidências adicionais de vasodilatação pulmonar distribuída desigualmente 

nas artérias intra-acinares. Através de microscopia eletrônica, pôde-se observar que 

as paredes de pequenas veias pareciam espessadas por uma camada de colágeno, 

também presentes na parede dos capilares pulmonares e vênulas, causando aumento 

na distância mínima da interface sangue-gás, o que poderia explicar a hipoxemia 

presente nesses pacientes. Em 1978, autores descreveram caso de paciente, sexo 

masculino, 35 anos, acompanhado desde a primeira (agosto de 1966) até a última 

hospitalaização, quando apresentou hemorragia digestiva e evoluiu com 

óbito (novembro de 1976). Identificaram a presença de dilatações vasculares 

pulmonares por volta de 60-80µm de diâmetro (normal de 8 a 15µm) nos lobos 
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inferiores do pulmão sem alterações no parênquima, com múltiplas aranhas 

vasculares pleurais e subpleurais (DAVIS et al., 1978; FALLON et al., 1997; STANLEY 

et al., 1977).  

Esses estudos demonstram consideráveis desarranjos da microcirculação 

pulmonar, suficientes para permitir que o sangue venoso misto passe diretamente 

para as veias pulmonares. Os achados estruturais comuns são presença de 

vasodilatação generalizada no leito vascular pulmonar, em nível pré-capilar (50-80µm 

de diâmetro), próximo à área de troca gasosa, além de anastomoses arteriovenosas 

maiores, que não estão, necessariamente, perto de unidades de troca gasosa 

(FALLON et al., 1997; KROWKA et al., 1990; STANLEY; ACKRILL; WOOD, 1972; 

ZHAO et al., 2018). Mais recentemente, trabalho experimental realizado em ratos com 

ligação do ducto biliar primário, relatou sobre complexa interação entre células 

endoteliais pulmonares, monócitos e o epitélio respiratório, resultando em alterações 

microvasculares, possivelmente responsáveis pelo comprometimento da oxigenação, 

e consequente hipoxemia (RAEVENS et al., 2021).  

2.2. Complicações vasculares pulmonar no portador de cirrose hepática 

O fígado tem importante papel no controle de inúmeros mediadores vasoativos, 

quando em disfunção, principalmente na presença de HP, esse desequilíbrio pode 

resultar em predomínio de substâncias vasoconstritoras, ocasionando a HPP ou 

predomínio de substâncias vasodilatadoras, com a presença de SHP (BENZ et al., 

2020; VALOIS, 2011), conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1 - Esquema fisiopatológico das alterações decorrentes da disfunção hepática, que acometem 
a circulação pulmonar. 

 
Fonte: (VALOIS, 2011). VIP: peptídeo intestinal vasoativo; PDGF: fator de crescimento derivado de 
plaquetas, NO: óxido nítrico, ET-A: endotelina A, ET-B: endotelina B. 
 

2.2.1. Hipertensão portopulmonar 

A hipertensão pulmonar é classificada em cinco grupos: 1) hipertensão da artéria 

pulmonar; 2) hipertensão pulmonar associada a doenças do coração esquerdo; 3) 

hipertensão pulmonar associada às doenças pulmonares e/ou hipóxia; 4) hipertensão 

pulmonar associada à obstrução da artéria pulmonar; e 5) hipertensão pulmonar 

multifatorial  (SIMONNEAU et al., 2019). 

O diagnóstico de HPP requer a confirmação de hipertensão arterial pulmonar, na 

presença de HP, e exclusão de outras causas de hipertensão da artéria pulmonar. A 

HPP é definida através de cateterização do coração direito, com achados de 

pressão média da artéria pulmonar (PMAP) ≥ 25 mmHg, em repouso; resistência 

vascular pulmonar ≥ 240 dinas.seg.cm-5; e pressão capilar pulmonar normal ou 
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baixa (≤ 15 mmHg), em paciente portador de HP, e pode ser classificada em leve, 

com PMAP entre 25 e 35 mmHg, moderada com PMAP entre 35 e 45 mmHg, e grave 

quando a PMAP excede 45 mmHg (BUDHIRAJA; HASSOUN, 2003; CARTIN-CEBA; 

KROWKA, 2015; DEROO et al., 2020; RAEVENS et al., 2021). A hipoxemia não 

costuma estar associada a essa condição clínica, que evolui com obstrução vascular 

e pode progredir com insuficiência cardíaca direita (CARTIN-CEBA; KROWKA, 2015; 

GÓMEZ et al., 2004; RAEVENS et al., 2021). Pacientes com PMAP > 35 mmHg são 

mais vulneráveis a mau prognóstico quando submetidos ao LT e aqueles com PMAP 

> 45 mmHg caracterizam contra indicação absoluta para cirurgia. A indicação do 

transplante deve ser realizada em uma subpopulação específica que tenha obtido boa 

resposta ao tratamento com vaso modulador (DEROO et al., 2020; RAEVENS et al., 

2021).        

2.2.2. Síndrome hepatopulmonar 

A SHP é uma complicação pulmonar frequente, em pacientes portadores de CH. 

É caracterizada por uma tríade, composta por: 1) oxigenação arterial anormal, definida 

pela European Respiratory Society Task Force, em 2004, como elevação 

do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio (P(A-a)O2) > 15 mmHg, ou > 20 mmHg, na 

população com mais de 65 anos; 2) DVIP; e 3) doença hepática grave, HP, ou shunt 

porto-sistêmico congênito. A incidência da SHP, entre os pacientes que aguardam 

pelo LT, pode variar entre 4 e 47% (BORYCZKA et al., 2015; CARRION; MARTIN, 

2021; CASTRO; KROWKA, 1996; CHEUNG et al., 2020; DELIK; ÜLGER, 2021; 

FERREIRA et al., 2009; KROWKA et al., 2016; LEJEALLE et al., 2019; RODRÍGUEZ-

ROISIN; KROWKA, 2008; SOULAIDOPOULOS et al., 2018; VERCELINO et al., 2008; 

ZHANG; FALLON, 2012; ZHAO et al., 2018).  

De acordo com os valores de pressão arterial parcial de oxigênio 

(PaO2), obtidos na gasometria arterial, coletada com o paciente sentado, respirando 

em ar ambiente, podemos classificar a SHP em: leve (PaO2 > 80 mmHg), moderada 

(PaO2 entre 60 e 80 mmHg), grave (PaO2 entre 50 e 60 mmHg) e muito grave 

(PaO2 < 50 mmHg) (RAEVENS et al., 2021; SOULAIDOPOULOS et al., 2018).  

Dispnéia progressiva é o sintoma mais frequente, porém não é específica dessa 

condição, podendo ser decorrente de quadros de anemia, ascite volumosa, toraco-
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ascite e da própria fragilidade muscular que envolve os pacientes cirróticos. 

Geralmente, a dispneia está associada à presença de PaO2 < 70 mmHg. Nos casos 

graves e muito graves, a platipneia também pode estar presente, ou seja, piora da 

dispnéia ao mudar de posição supina para ortostática. Cianose, fadiga, 

aranha vascular e baqueteamento digital são outros achados clínicos presentes na 

maioria dos portadores de SHP (MOCELIN et al., 2019). Interessante notar que nos 

pacientes cirróticos, com dilatação dos capilares pulmonares, o decúbito adotado 

pode ter maior influência sobre os shunts direito-esquerdo. Esta hipótese é 

confirmada pelo fato de que os pacientes com SHP sofrem de platipneia, resultante 

do decréscimo de aproximadamente 4 mmHg na PaO2, quando mudam de decúbito 

dorsal para ortostatismo, fenômeno denominado como ortodeoxia, que aumenta a 

perfusão das bases pulmonares e consequentemente o shunt intrapulmonar 

(BORYCZKA et al., 2015; GÓMEZ et al., 2004; LONG; KOYFMAN, 2018).      

A DVIP é o principal achado patológico da SHP, caracterizada por marcante 

dilatação dos vasos pré-capilares e capilares pulmonares, que podem aumentar de 8-

15 µm para 100-150 µm de diâmetro ao repouso, conforme representado na figura 2 

(RODRÍGUEZ-ROISIN; KROWKA, 2008).  

Figure 2 - Ilustração da principal hipótese de como as dilatações vasculares pulmonares levariam ao 
déficit na perfusão pulmonar. 

Fonte: (KINANE; WESTRA, 2004).  
 

A taxa de incidência de DIVP entre candidatos ao LT é variável de acordo com 

os diferentes autores na literatura, e pode oscilar entre 13 a 64%   (ABRAMS et al., 
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1995; CARRION; MARTIN, 2021; CHEUNG et al., 2020; DUBROCK et al., 2018; 

FERREIRA et al., 2009; HOPKINS; WAGGONER; BARZILAI, 1992; KROWKA et al., 

1990; PAVARINO et al., 2004; VEDRINNE et al., 1997). Entretanto, pouco se sabe 

sobre seu mecanismo fisiopatológico e impacto sobre os doentes, bem como sobre a 

progressão dessa condição com o decurso de hipoxemia e o desenvolvimento da 

SHP. A produção aumentada de óxido nítrico (NO) tem sido aventada como principal 

hipótese para o desenvolvimento da DVIP. Outras alternativas estão relacionadas  a 

vários mediadores como a endotelina-1 (ET-1)  e o fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) (FALLON et al., 1997; KOCHAR; TANIKELLA; FALLON, 2011; 

KROWKA et al., 2016; RODRÍGUEZ-ROISIN et al., 2004).  Recentemente, autores 

avaliaram o nível de NO exalado de diferentes grupos de pacientes cirróticos e 

demonstraram que, talvez, esse seja um teste possível para auxiliar no diagnóstico de 

DVIP, principalmente quando houver doença pulmonar associada (CHEUNG et al., 

2020). 

Outro mecanismo que parece estar presente nos pacientes com disfunção 

hepática e presença de SHP é a ativação e acúmulo maciço de macrófagos 

intravasculares, observada como resultado de translocação bacteriana intestinal e 

endotoxemia. Esses macrófagos, na vasculatura pulmonar, produzem citocinas pró-

inflamatórias, incluindo fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), e contribuem para 

a vasodilatação mediada por NO, através da ativação do inibidor de óxido nítrico 

sintetase (SOULAIDOPOULOS et al., 2018). A figura 3 mostra os possíveis diferentes 

mecanismos envolvidos na DVIP.  
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Figure 3 - Mecanismos envolvidos na vasodilatação intrapulmonar. 

 
Fonte: (SOULAIDOPOULOS et al., 2018). Presença de cirrose e hipertensão portal (HP) levam a 
excreção de endotelina-1 (ET-1), que ao se ligar a seu receptor, ativa no endotélio pulmonar o óxido 
nítrico sintetase (eNOS) causando excessiva produção de óxido nítrico (NO). Translocação bacteriana 
e consequente acúmulo de macrófagos resultam na produção de citocinas inflamatórias que contribuem 
com a vasodilatação mediada pelo NO. Monóxido de carbono (CO), outro vasodillatador pulmonar, 
também pode contribuir localmente. Acúmulo de macrófagos e aumento do fator alfa de necrose 
tumoral (TFN-α) ativam o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) causando angiogênese.  

Estudo recente, comparou pacientes portadores de SHP e cirróticos sem essa 

condição específica, que realizaram exames de imagem no momento anterior e 

posterior à realização do LT, além do estudo do explante. A análise anatomopatológica 

demonstrou que extinção focal do parênquima hepático, bem como lesões vasculares  

(trombose veia porta intra-hepática, espessamento ou obstrução de veias 

centrolobular e proliferação sinusoidal) foram mais prevalentes naqueles pacientes 

com SHP, em comparação com aqueles sem a síndrome, sugerindo associação entre 

isquemia hepática e a produção de pró-angiogênicos e vasodilatação (LEJEALLE et 

al., 2019). 
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2.3. Diagnóstico das dilatações vasculares intrapulmonares 

O ecocardiograma transtorácico (ECO TT), com contraste de salina agitada, é o 

exame não invasivo recomendado para a detecção de shunt direito-esquerdo 

associado à DVIP.  O diâmetro normal dos capilares pulmonares é menor que 8 a 15 

μm. A solução salina agitada proporciona o surgimento de microbolhas maiores que 

10 μm de diâmetro que, normalmente, não conseguiriam passar pelo leito capilar 

pulmonar. No entanto, se as microbolhas opacificarem as câmaras cardíacas 

esquerdas ao final de três ou mais ciclos cardíacos, após o seu aparecimento no lado 

direito do coração, fica caracterizado dilatação vascular anormal do leito capilar 

pulmonar (GRACE; ANGUS, 2013; KROWKA et al., 2016; PAVARINO et al., 2004). 

Resultados positivos podem ser observados em portadores de doença hepática 

crônica normoxêmicos, e poderiam decorrer de dilatação de vasos pleurais, os quais 

conduzem uma pequena parcela de débito cardíaco, ou mesmo representar uma 

apresentação subclínica da doença (ABRAMS et al., 1995; CASTRO; KROWKA, 

1996; VEDRINNE et al., 1997).  

Outros exames podem ser utilizados para a avaliação de DVIP: 

a) ecocardiograma transesofágico, com contraste, que apresenta melhor 

sensibilidade que o ECO TT, porém não é muito indicado em pacientes 

cirróticos pelo risco de sangramento por trauma esofágico, já que essa 

população apresenta índice alto de varizes esofágicas (PAVARINO et al., 2004; 

SOULAIDOPOULOS et al., 2018; VEDRINNE et al., 1997);  

b) perfusão pulmonar de macroagregado de albumina, que é realizada através da 

infusão de macroagregados de albumina marcados com tecnécio-99m, seguida 

por um escaneamento de perfusão pulmonar e cerebral. Quando a absorção 

cerebral do radionuclídeo é ≥ 6%, há evidência de shunt intrapulmonar ou 

intracardíaco. Estimando a retenção patológica do radionuclídeo no cérebro, 

esta técnica permite uma avaliação quantitativa indireta do shunt intrapulmonar 

(FRAGAKI et al., 2018; KROWKA et al., 2000);  

c) tomografia computadorizada torácica de alta resolução, que pode auxiliar a 

identificar aumento e dilatação da vasculatura pulmonar, em alguns casos, 

além de auxiliar a descartar prováveis causas pulmonares para a hipoxemia 

(KÖKSAL et al., 2006; RODRÍGUEZ-ROISIN et al., 2004);  
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d) angiografia pulmonar, que pode contribuir de forma diagnóstica e terapêutica, 

com dois possíveis achados: 1) vasos pouco dilatados, e 2) comunicações 

arteriovenosas bem definidas, resistentes à administração de oxigênio a 100%. 

Porém por ser exame invasivo, torna-se menos conveniente para diagnóstico 

(ZHAO et al., 2018). 

2.4. Capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes cirróticos com 

complicação vascular pulmonar 

 O conceito de capacidade funcional abrange termos como deficiência, 

incapacidade e desvantagem, e define-se pela presença ou não de dificuldade em 

realizar atividades de vida diária, ou mesmo a impossibilidade de desempenhá-las 

(ROSA et al., 2003). 

O paciente cirrótico costuma apresentar alterações metabólicas e nutricionais 

importantes, com consequente perda de massa muscular e alteração da capacidade 

funcional, que por sua vez influenciam no nível de atividade diária e qualidade de vida. 

Considerando a relação direta entre a condição funcional e oxigenação dos tecidos, 

os portadores de alteração vascular pulmonar acabam tendo um fator a mais que 

influencia no desempenho das atividades de vida diária e tolerância ao exercício 

(PEREIRA et al., 2020). 

  A avaliação da qualidade de vida, bem como a percepção do paciente cirrótico 

à gravidade da doença e risco de mortalidade vem sendo estudada por diversos 

autores há alguns anos. Questionários específicos como o Chronic Liver Disease 

Questionnaire (CLDQ) e o Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) 

abordam aspectos gerais (físicos, sociais e emocionais) de forma simples, e podem 

auxiliar a equipe multiprofissional a entender as limitações apresentadas por essa 

população (SANTOS, 2014).  

Ressalta-se que, ainda há lacunas na literatura sobre o perfil dos pacientes 

candidatos ao LT que apresentam DVIP, bem como sobre a evolução da doença antes 

e após o LT. Caracterizar os aspectos clínicos e laboratoriais de portadores com CH, 

em lista de espera pelo LT, na presença ou não de DVIP pode auxiliar no planejamento 
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terapêutico desses pacientes, a fim de minimizar os sintomas ou mesmo progressão 

da doença. 
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3. OBJETIVOS 
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3.1. Geral 

Avaliar a presença de dilatação vascular intrapulmonar em indivíduos incluídos 

em lista de espera para transplante de fígado, doador falecido. 

3.2. Específicos 

a) avaliar a frequência de síndrome hepatopulmonar entre participantes com 

dilatação vascular intrapulmonar;  

b) avaliar a associação entre dilatação vascular intrapulmonar, com e sem 

síndrome hepatopulmonar, e características clínicas e laboratoriais; 

c) avaliar a associação entre dilatação vascular intrapulmonar, com e sem 

síndrome hepatopulmonar, e capacidade funcional; 

d) avaliar a associação entre dilatação vascular intrapulmonar, com e sem 

síndrome hepatopulmonar, e qualidade de vida. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODO 
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Participaram do estudo indivíduos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, 

incluídos em lista de espera para LT, doador falecido, no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP), entre junho de 2018 e julho de 2020. Foram excluídos pacientes com histórico 

de LT prévio; HPP; presença de shunt intracardíaco ou impossibilidade de realização 

de ECO TT com salina agitada. 

4.1. Tipo do estudo 

Trata-se de estudo prospectivo de abordagem quantitativa do tipo descritivo e 

transversal. 

4.2. Aspéctos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos, do 

HCFMRP-USP, com CAAE nº 88039118.0.0000.5440, que atende a Resolução nº. 

466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013).  

4.3. Coleta dos Dados 

a) dados clínicos e demográficos; 

b) resultados de exames laboratoriais: hemoglobina (HB), plaqueta, bilirrubina 

total (BT), INR, albumina, creatinina e sódio; 

c) valores do Model for End-stage Liver Disease (MELD-Na) e Child-Turcotte-

Pugh (CTP); 

d) resultado do ECO TT contrastado com solução salina; 

e) resultado da prova de função pulmonar; 

f) resultado da gasometria arterial e do P(A-a)O2; 

g) resultados dos testes de manovacuometria, dinamometria, sentar e levantar em 

30 segundos (SL 30s) e teste de caminhada de 6 minutos (TC6); 

h) questionários de qualidade de vida: CLDQ e SF-36. 

4.3.1. ECO TT contrastado com solução salina 

Para a realização do ECO TT foi utilizado o equipamento Hewlett Packard Sonos 

5500, através de um transdutor S3 e equipado com “software” de densitometria 
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acústica. O contraste utilizado foi a solução salina, que ao ser agitada produz 

microbolhas de diâmetros variáveis (24 a 180 µm), que têm como propriedade a 

dispersão da onda de ultra som. O exame foi considerado positivo quando houve 

passagem das microbolhas da câmara cardíaca direita para esquerda após o terceiro 

batimento cardíaco. Os pacientes que apresentaram exame considerado positivo 

antes do terceiro batimento foram encaminhados para realização do ecocardiograma 

transesofágico para avaliação de shunt intracardíaco. 

4.3.2. Prova de função pulmonar 

O procedimento descrito a seguir foi realizado conforme recomendação da 

American Thoracic Society (MILLER et al., 2005a, 2005b; PELLEGRINO et al., 2005). 

O exame foi realizado com o paciente sentado, em posição confortável, mantendo a 

respiração bucal por meio de peça acoplada ao espirômetro, em uso de prendedor 

nasal para evitar escape de ar pelas narinas. 

Os volumes e as capacidades pulmonares foram obtidos por espirômetro de 

deslocamento volumétrico. Para estudar a capacidade vital forçada (CVF), o paciente 

foi orientado a realizar inspiração máxima sustentada seguida de apnéia por três 

segundos, após algumas respirações tranquilas. Ao comando de voz do examinador 

a manobra de expiração forçada foi realizada até que obtido estabilização horizontal 

do traçado espirográfico (média de 8-10 segundos). As manobras foram realizadas 

até a aquisição de  três medidas com execução correta da técnica pelo avaliado e a 

maior medida foi utilizada para verificar o desempenho em relação a CVF e ao volume 

expiratório forçado  no primeiro segundo (VEF1). 

Os parâmetros escolhidos para serem analisados por este estudo, obtidos 

através de análise computadorizada, em aparelho Collins GS Plus, foram: CVF, VEF1, 

Relação VEF/CVF; todos expressos  em litros e porcentagem do previsto.  

4.3.3. Gasometria arterial 

Coletada amostra de sangue arterial (3 mL), com o paciente sentado, após 10 

minutos em repouso, respirando em ar ambiente e antes da realização de qualquer 

manobra de função pulmonar. A amostra foi preferencialmente coletada da artéria 

radial ao nível do túnel do carpo e, quando não possível, foi puncionada a artéria 
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umeral, na fossa antecubital. As amostras foram encaminhadas ao laboratório para 

análise de forma imediata ou em caso de demora maior que 15 minutos, 

acondicionada em gelo moído até análise. Foram utilizados no estudo os valores do 

potencial de hidrogênio (pH), PaO2, pressão arterial parcial de dióxido de carbônico 

(PaCO2) e saturação arterial de oxigênio (SatO2). 

4.3.4. Gradiente alvéolo-arterial de oxigênio 

Após obtido o valor da gasometria arterial, o P(A-a)O2 foi obtido através de 

cálculo direto (CRAPO et al., 1999), onde, P(A-a)O2 = gradiente alvéolo arterial, Patm 

= pressão barométrica (aproximadamente 715 - 718 mmHg em Ribeirão Preto), PH2O 

= pressão parcial do vapor de água (47 mmHg a 37ᐤC, FiO2 = fração inspirada de 

oxigênio, PaCO2 = pressão arterial parcial de dióxido de carbono, PaO2 = pressão 

arterial parcial de oxigênio, e R = coeficiente respiratório (0,8 em indivíduos em 

repouso). 

P(A-a)O2 = [(FiO2 x [Patm - PH20]) - (PaCO2/R)] – PaO2 

4.3.5. Manovacuometria, pressões inspiratória e expiratória máxima 

Pressão inspiratória máxima (PImáx)  traduz a mensuração da  força  dos 

músculos inspiratórios,  enquanto que a  pressão expiratória máxima (PEmáx)  

mensura a força  dos  músculos  abdominais  e  intercostais, e são determinados de 

modo simples, prático e eficaz. Para isso foi utilizado o manovacuômetro digital, 

modelo MVD300, marca Globalmed, São Paulo, Brasil, com escala até 300 

centímetros de água (cmH2O), bocal de plástico rígido com orifício de 1 milímetro que 

previne o fechamento da glote e auxilia a dissipar pressões geradas pela musculatura 

da bochecha e clip nasal para minimizar escape aéreo. 

Para mensurar a PImáx, após o posicionamento adequado do equipamento na 

boca do paciente, foi orientado expiração máxima, até o volume residual seguido de 

inspiração forçada e rápida. Para avaliar a PEmáx, os pacientes realizaram a manobra 

a partir da capacidade pulmonar total, seguida de uma expiração forçada máxima. Os 

resultados foram obtidos após a realização de no mínimo três manobras, obtendo-se, 

ao menos, três valores aceitáveis, que  não  difiram  entre  si  por  mais  de 10% e  

registrada a pressão mais elevada em cmH2O, utilizado os valores de  normalidade 
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preconizados pela  Sociedade  Brasileira  de Pneumologia  e Tisiologia, conforme 

mostrado no quadro 1 abaixo (NEDER et al., 1999). 

Quadro 1 - equação utilizada para determinar valor predito de força muscular respiratória. 

PImáx Valor predito 

Homens = -0,80 x (idade em anos) + 155,3 

Mulheres = -0,49 x (idade em anos) + 110,4 

PEmáx Valor predito 

Homens = -0,81 x (idade em anos) + 165,3 

Mulheres = -0,61 x (idade em anos) + 115,6 

Fonte: adaptado de (NEDER et al., 1999). Pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória 

máxima (PEmáx). 

4.3.6. Dinamometria, força do membro superior não dominante 

Realizada para mensurar a força distal de membros superiores, por meio da 

força de preensão palmar. Medida importante para a independência funcional, pois é 

requerida na maioria das atividades diárias do indivíduo. O equipamento escolhido 

para este teste foi o dinamômetro ajustável de Jamar®, dispositivo com sistema 

hidráulico fechado que mede a força produzida por contração isométrica, segundo 

recomendações da American Society of Hand Therapists. Todos os pacientes, de 

forma padronizada, foram submetidos ao teste enquanto estavam sentados 

confortavelmente, com leve adução de ombro, cotovelo flexionado a 90 graus, 

antebraço e punho em posições neutras. Realizadas três medidas em cada braço de 

forma alternada, sustentando a contração por ao menos três segundos e com período 

de descanso de 60 segundos entre as mensurações. O valor médio obtido nas três 

contrações do braço não dominante foi utilizado para análise. Os pacientes também 

foram orientados a apertar com o máximo de força possível, sem realizar extensão e 

abdução do braço (FIGUEIREDO et al., 2007).  

4.3.7. Teste de sentar e levantar em 30 segundos 

Realizado para mensurar a capacidade de transferência entre as posições 

sentada e o ortostatismo. O teste se iniciou com o voluntário sentado no meio do 

assento, com a coluna ereta e apoiada no encosto, os pés apoiados no chão e os 
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braços cruzados contra o tórax. Ao sinal do avaliador, o avaliado se levantou, ficando 

totalmente em pé e depois retornou a sentar, sendo encorajado a sentar e levantar 

completamente o maior número de vezes possível em 30 segundos. O resultado foi 

determinado através da contagem do número de vezes que o participante executou 

corretamente os movimentos. A habilidade de se levantar da postura sentada e então 

retornar a sentar-se é um componente importante para atividades diárias. Quanto 

mais repetições forem observadas menor será a limitação apresentada (JONES; 

RIKLI; BEAM, 1999). 

4.3.8. Teste de caminhada de seis minutos 

Esse teste mede a distância caminhada pelo indivíduo num intervalo de seis 

minutos e geralmente reflete a limitação de mobilidade que o paciente pode apresentar 

dentro de casa. Os pacientes foram orientados a ir e voltar por um corredor de 30 

metros, o mais rápido que conseguiam, durante um intervalo de 6 minutos. O paciente 

pode optar por parar ou sentar, e descansar durante o teste, em qualquer momento, 

sem que o tempo do teste fosse interrompido, e então voltar a andar, se assim 

desejasse. Antes de iniciar o teste, o paciente recebeu informações padronizadas 

sobre buscar sempre andar o mais rápido possível, e sobre a escala de Borg (escala 

subjetiva de sensação de dispneia e fadiga de membros inferiores), que era 

questionada a cada minuto. No início e final do percurso eram verificadas frequência 

respiratória (FR), frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão 

arterial diastólica (PAD) e saturação periférica de oxigênio (SpO2). Ao final do teste, 

o número de voltas foi anotado para se obter a distância percorrida em metros. O teste 

foi realizado segundo as diretrizes estabelecidas pelo Consenso da American 

Thoracic Society (FUNCTION; LABORATORIES, 2002). Ademais, foi calculado o 

valor da distância predita a ser percorrida para cada paciente, diferenciado por sexo 

(ENRIGHT; SHERRILL, 1998). Para homens, foi utilizado: (7.57 x altura em 

centímetros) - (5.02 x idade em anos) - (1.76 x peso em quilos) - 309 metros - para 

limite inferior de normalidade subtrair 153 metros) e, para mulheres, utilizado: (2.11 x 

altura em centímetros) - (2.29 x peso em quilos) - (5.78 x idade em anos) + 667 metros 

- para limite inferior subtrair 139 metros).  
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4.3.9. Questionários de qualidade de vida 

4.3.9.1. Medical Outcomes Short-Form Health Survey (Brasil SF-36)  

Instrumento de avaliação genérica de Saúde, desenvolvido, originalmente, na 

língua inglesa, e validado para língua portuguesa (Brasil). Fácil de ser administrado e 

compreendido, é utilizado para mensurar limitações de atividades. Essa escala mede 

de forma subjetiva a qualidade de vida do indivíduo, através de questionário dividido 

em oito categorias: capacidade física, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, e saúde mental. O score de cada 

domínio é transformado em escala de zero a 100, e quanto menor a pontuação 

atingida, maior a limitação do indivíduo (CICONELLI et al., 1999).  

4.3.9.2. Chronic Liver Disease Questionnaire (CLDQ-BR) 

Instrumento utilizado para avaliar a percepção geral da qualidade de vida e 

enfatizar os sintomas da doença hepática nos portadores de hepatopatia crônica, 

desenvolvido nos Estados Unidos da América e validado no Brasil, esse questionário 

é composto por 29 itens distribuídos em seis domínios (sintoma abdominal, fadiga, 

sintomas sistêmicos, atividade, função emocional e preocupações). Apresenta níveis 

de resposta que variam de zero (tempo todo) a seis (nunca). O escore de cada 

domínio é compreendido pela soma das respostas, dividida pelo número de questões 

de cada domínio, e o escore total é obtido pela soma dos domínios e dividido pelo 

número de domínios total (MUCCI et al., 2013).  

4.4. Análise estatística 

  A análise estatística foi realizada fazendo-se uso do programa SPSS, versão 

22.0. Para as variáveis que rejeitam a normalidade, em ao menos um grupo foi 

aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, e quando houve diferença 

significativa foi aplicado o teste post hoc de Dunn. Para as variáveis que não rejeitaram 

normalidade, foi aplicado a ANOVA, e quando percebido diferença significativa o teste 

post hoc de Bonferroni foi realizado. 
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No período de junho de 2018 a julho de 2020, 159 pacientes estiveram em lista 

de espera para LT, doador falecido, no HCFMRP-USP. Destes, 78 preencheram 

critérios de exclusão, uma vez que 74 pacientes não tiveram acesso ao ECO TT com 

salina agitada, dois indivíduos apresentaram dificuldade técnica para interpretação do 

ECO TT (um com prótese mamária e outro com alteração em seio venoso) e dois 

casos apresentaram microbolhas na câmara cardíaca esquerda antes do terceiro 

batimento, sendo comprovado presença de shunt intracardíaco por ecocardiograma 

transesofágico. Sendo assim, foi possível a inclusão de 81 participantes no estudo 

(Figura 4).  

Figura 4 - Fluxograma demonstrando a triagem dos pacientes durante a pesquisa, totalizando 81 
participantes. 

Fonte: próprio autor. ECO TT: ecocardiograma transtorácico. 

A mediana da idade dos 81 pacientes foi de 55 anos (variação: 24-67 anos), 

sendo 58 pacientes (71,6%) do sexo masculino. A principal etiologia da CH foi 

alcoólica (38,3%), seguida pelo vírus da hepatite C (VHC) (22,2%), vírus da hepatite 

B (VHB) (1,2%), HAI (4,9%), cirrose criptogênica (8,6%), CEP (4,9%), CBP (8,6%), 

MALFD (7,4%), síndrome de Budd-Chiari (1,2%), e cirrose biliar secundária (1,2%). 

Um paciente (1,2%) foi inserido em lista para LT devido a presença de hemangioma 

gigante. Dentre os participantes com CH, 16 (21%) casos eram CTP A, 41 (50,6%) B 

159 pacientes avaliados no 
ambulatóroio de transplante de 

fígado, HCFMRP-USP

78 indivíduos 
preencheeram 

critérios de exclusão

• 74 realizaram ECOTT sem salina agitada
• 1 com protese mamária
• 1 com alteração de seio venoso
• 2 excluídos devido a shunt intracardíaco

81 participantes 
incluídos no estudo
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e 23 (28,4%) participantes CTP C. O valor médio do MELD-Na dos 81 participantes 

foi de 16 ± 6. A HP, caracterizada por presença de varizes gastroesofágicas, 

esplenomegalia e plaquetopenia (<100.000/mm3), esteve presente em 79 

participantes (97,5%).  

No momento da avaliação, 18 participantes (22,2%) apresentavam diagnóstico 

de carcinoma hepatocelular (CHC), dentro dos critérios de Milão, 33 (40,7%) de ascite 

refratária, 12 (14,8%) de hidrotórax hepático, e 23 (28,4%) com algum grau de EH.  

 Os dados antropométricos, clínicos e laboratoriais estão apresentados na 

tabela 1. 

Tabela 1 - Dados antropométricos, clínicos e laboratoriais dos 81 participantes do estudo. 
Pacientes avaliados (n=81) Valores 
Idade, em anos (mediana, variação) 55 (24-67) 
Sexo masculino (n, %) 58 (71,6%) 
Índice de massa corpórea – kg/m2 (média, DP) 27,86 ± 4,84 
Altura, em centímetros (média, DP) 167,52 ± 9,58 
Peso, em quilogramas (média, DP) 78,46 ± 16,51 
Comorbidades (n=81)  
   Diabete mellitus (n, %) 28 (34,6%) 
   Hipertensão arterial sistêmica (n, %) 19 (23,5%) 
   Histórico de ingesta de álcool (n, %) 54 (66,7%) 
   Histórico de tabagismo (n, %) 37 (45,7%) 
   Histórico de drogadição (n, %) 9 (11,1%) 
Complicações decorrentes da cirrosa na avaliação (n=80)  
   Carcinoma hepatocelular (n, %) 18 (22,2%) 
   Ascite refratária (n, %) 33 (40,7%) 
   Hidrotórax hepático (n, %) 12 (14,8%) 
   Encefalopatia hepática (n, %) 23 (28,4%) 
Avaliação da função hepática (n=80)  
   CTP A (n, %) 16 (21,0%) 
   CTP B (n, %) 41 (50,6%) 
   CTP C (n, %) 23 (28,4%) 
   MELD-Na (média, DP) 16 ± 6 

Fonte: próprio autor. CTP: Child-Turcotte-Pugh; DP: desvio padrão; Kg/m2: quilogramas por metro 
quadrado; MELD-Na: Model for End-stage Liver Disease; n: número de participantes.  

Os 81 pacientes foram divididos em três grupos: um grupo (n=20) formado pelos 

pacientes sem DVIP; outro grupo (n=38) composto por portadores de DVIP, mas sem 

alteração da oxigenação arterial; e um terceiro grupo (n=23) com participantes que 

preencheram os critérios para SHP (HP, DVIP e presença de alteração da oxigenação 

arterial), conforme apresentados na figura 5. 
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Figure 5 - Distribuição dos 81 pacientes, em três grupos: sem DVIP, com DVIP, mas sem alteração da 
oxigenação arterial e portadores de SHP. 

 
Fonte: próprio autor. DVIP: dilatação vascular intrapulmonar; ECO TT: ecocardiograma transtorácico; 
SHP: síndrome hepatopulmonar. 

5.1. Características demográficas e clínicas, considerando os três grupos 

estudados. 

 Dentre as características demográficas observadas, a mediana de idade foi de 

58 anos (variação: 51-66), 55 anos (variação: 24-67) e 51 anos (variação: 26-66), com 

85%, 65,8% e 69,6% do sexo masculino, entre os grupos sem DVIP, com DVIP (sem 

alteração da oxigenação arterial), e naqueles com SHP, respectivamente, sem 

evidência de associação entre os grupos. No grupo de participantes sem DVIP, o IMC 

médio foi de 29,1 ± 4,4 Kg/m2, com frequência de DM em 55% e de HAS em 25%. 

Nos indivíduos com DVIP, sem alteração da oxigenação arterial, o IMC médio e as 

frequências de DM e HAS foram de 27,5 ± 4,8 Kg/m2, 31,6% e 21,1%, 

respectivamente. Já no grupo com SHP, o IMC médio foi de 27,3 ± 5,3 Kg/m2, com 

21,7% dos participantes com DM e 26,1% com HAS. Não houve evidência de 

associação entre os grupos, quando avaliados IMC e HAS. Entretanto, houve 

tendência de maior frequência de DM no grupo sem DVIP, quando comparado aos 

participantes com SHP (P=0,06). Os valores de P estão demonstrados na tabela 2.  

Não houve diferença entre os grupos estudados, no que diz respeito ao histórico 

de tabagismo, altura, peso, PAS e FC. Na tabela 2 estão apresentados os valores 

médios de cada grupo e o valor de P. Por outro lado, a média da PAD foi 

20
(25%)

38
(47%)

23
(28%)

Grupo sem DVIP Grupo com DVIP Grupo com SHP
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significativamente superior no grupo sem DVIP, quando comparada aos valores 

médios dos grupos com DVIP, sem alteração da oxigenação arterial, e o grupo com 

SHP (71,1 ± 11,5 mmHg; 64,2 ± 9,4 mmHg e 63,7 ± 8,4 mmHg, respectivamente. 

P=0,021). A média da FR foi significativamente superior no grupo sem DVIP, quando 

comparada ao grupo com DVIP, sem alteração da oxigenação arterial (15,1 ± 2,3 ipm 

vs 13,3 ± 2,6 ipm, respectivamente. P=0,029). Quando avaliada a SpO2 média, 

participantes sem DVIP ou com DVIP (sem alteração da oxigenação arterial) 

apresentaram valores significativamente superior àqueles do grupo com SHP (95,9 ± 

1,9%, 96,7 ± 1,4% e 92,3 ± 3,7%, respectivamente. P=0,000).  

Quanto a etiologia da CH, no grupo sem DVIP, álcool esteve presente em, 

aproximadamente, 40% (8/20) dos casos; HCV em 25% (5/20); HBV em 5% (1/20); 

etiologia indefinida ou criptogênica em 10% (2/20); CEP em 5% (1/20); CBP em 5% 

(1/20); e MALFD em 5% (1/20). Um paciente não apresentava cirrose e foi incluído 

em lista de espera para LT, em virtude de hemangioma gigante. No grupo com DVIP, 

sem alteração da oxigenação arterial, a etiologia associada ao álcool, VHC, HAI, 

criptogênica, CEP, CBP, MALFD e colangite biliar secundária foi encontrada em 

34,2% (13/38), 23,7% (9/38), 7,9% (3/38), 7,9% (3/38), 5,3% (2/38), 10,5% (4/38) 7,9% 

(3/38) e 2,6% (1/38), respectivamente. No grupo com SHP, 43,5% (10/23) dos 

participantes apresentavam cirrose associada ao álcool, 17,4% (4/23) eram 

portadores do VHC, 4,3% (1/23) com HAI, 8,7% (2/23) com cirrose criptogênica, 4,3% 

(1/23) com CEP, 8,7% (2/23) CBP, 8,7% (2/23) MALFD e 4,3% (1/23) com cirrose 

secundária a síndrome de Budd-Chiari. Sem evidência de associação no que diz 

respeito à etiologia da doença hepática crônica, com P=0,96 pelo teste de Fisher 

conforme dados apresentados na tabela 2. 

 O MELD-Na médio foi de 16 ± 7, 15 ± 6 e 16 ± 5, respectivamente, quando 

avaliados os grupos sem DVIP, com DVIP (sem alteração da oxigenação arterial) e 

SHP, sem evidência de associação entre os grupos (P=0,83). 

Com relação a presença de complicações associadas à doença hepática crônica, 

no momento da avaliação, ascite e hidrotórax hepático estavam presentes em 45% 

(9/20) e 15% (3/20) dos participantes sem DVIP; 42,1% (16/38) e 7,9% (3/38), 

naqueles com DVIP sem alteração da oxigenação arterial, e 34,8% (8/23) e 26,1% 

(6/23), no grupo com SHP, respectivamente. Presença de CHC, dentro dos critérios 
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de Milão, foi observada em 25% (5/20), 21,1% (8/38) e 21,7% (5/23) dos casos, nos 

grupos sem DVIP, com DVIP e SHP, respectivamente, sem evidência de associação 

entre os grupos. Os valores de P estão na tabela 2. Todavia, os participantes com 

SHP apresentavam maior frequência de EH, quando comparados àqueles com DVIP, 

mas sem alteração da oxigenação arterial (47,8% vs. 18,4%, respectivamente. 

P=0,04).  

 Quanto aos exames laboratoriais, o valor médio de BT foi superior nos grupos 

com SHP e DVIP sem alteração da oxigenação arterial, quando comparados ao grupo 

sem DVIP (4,94 ± 6,77 mg/dL; 3,87 ± 4,17 mg/dL; e 1,77 ± 1,48 mg/dL, 

respectivamente. P=0,005). Também foi observado evidência de associação ao se 

avaliar os valores médios de HB, onde os participantes com SHP apresentaram 

valores superiores aos indivíduos com DVIP (sem alteração da oxigenação arterial) 

(12,99 ± 1,94 mg/dL vs. 11,47 ± 2,49 mg/dL, respectivamente. P=0,050). Ao analisar 

os valores médios de creatinina, os participantes sem DVIP e com DVIP, 

apresentaram evidência de associação quando comparados àqueles com SHP (1,74 

± 1,96 mg/dL; 1,06 ± 0,38 mg/dL; e 0,81 ± 0,31 mg/dL, respectivamente. P=0,002). 

Não houve evidência de associação quando avaliados: sódio, INR, albumina e 

plaquetas (Tabela 2).  

Tabela 2 -Características clínicas e laboratoriais dos pacientes estudados, divididos em grupos. 
Continua. 
Variáveis estudadas Sem DVIP, 

n=20 (25%) 
Com DVIP, 
n=38 (47%) 

Com SHP, 
n=23 (28%) 

P-valor 

Idade, anos, mediana (variação) 58 (51-66) 55 (24-67) 51 (26-66) 0,110 
Sexo masculino, n (%) 17 (85%) 25 (65,8%) 16 (69,6%) 0,300 
Gravidade da cirrose hepática    0,100 
   CTP A, n (%) 7 (36,8%) 6 (15,8%) 3 (13%)  
   CTP B, n (%) 6 (31,6%) 23 (60,5%) 12 (52,2%)  
   CTP C, n (%) 6 (31,6%) 9 (23,7%) 8 (34,8%)  
   MELD-Na, média (DP) 16 ± 7 15 ± 6 16 ± 4 0,834 
Complicação da cirrose     
   Ascite, n (%) 9 (45%) 16 (42,1%) 8 (34,8%) 0,770 
   Encefalopatia hepática, n (%) 5 (25%) 7 (18,4%) 11 (47,8%) 0,040* 
   Hidrotórax hepático, n (%) 3 (15%) 3 (7,9%) 6 (26,1%) 0,150 
   Carcinoma hepatocelular, n (%) 5 (25%) 8 (21,1%) 5 (21,7%) 0,940 
Comorbidades     
   Hipertensão arterial sistêmica, n (%) 5 (25%) 8 (21,1%) 6 (26,1%) 0,890 
   Diabetes mellitus, n (%) 11 (55%) 12 (31,6%) 5 (21,7%) 0,060 
   Histórico de tabagismo, n (%) 11 (55%) 15 (39,5%) 11 (47,8%) 0,510 
Etiologia da doença hepática    0,960 
   Álcool, n (%) 8 (40%) 13 (34,2%) 10 (43,5%)  
   Hepatite C, n (%) 5 (25%) 9 (23,7%) 4 (17,4%)  
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Variáveis estudadas Sem DVIP, 
n=20 (25%) 

Com DVIP, 
n=38 (47%) 

Com SHP, 
n=23 (28%) 

P-valor 

   Criptogênica, n (%) 2 (10%) 3 (7,9%) 2 (8,7%)  
   Hepatite B, n (%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%)  
   Colangite biliar primária, n (%) 1 (5%) 4 (10,5%) 2 (8,7%)  
   Colangite biliar primária, n (%) 1 (5%) 4 (10,5%) 2 (8,7%)  
   Colangite esclerosante primária, n (%) 1 (5%) 2 (5,3%) 1 (4,3%)  
   Esteato hepatite não alcoólica, n (%) 1 (5%) 3 (7,9%) 2 (8,7%)  
   Hepatite auto-imune, n (%) 0 (0%) 3 (7,9%) 1 (4,3%)  
   Colangite biliar secundária, n (%) 0 (0%) 1 (2,6%) 0 (0%)  
   Budd Chiari, n (%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4,3%)  
Exame físico     
   Peso, kg (média, DP) 81,2 ± 18,0  77,1 ± 14,5 78,2 ± 18,6 0,676 
   Altura, cm (média, DP) 166,5 ± 10,6 167,3 ± 9,5 168,7 ± 9,0 0,750 
   IMC, kg/m2 (média, DP) 29,1 ± 4,4 27,5 ± 4,8 27,3 ± 5,3 0,436 
   PAS, mmHg (média, DP) 116,6 ± 16,5 113,0 ± 15,4 114,1 ± 16,2 0,716 
   PAD, mmHg (média, DP) 71,1 ± 11,5 64,2 ± 9,4 63,7 ± 8,4 0,021* 
   FC, bpm (média, DP) 78,3 ± 18,8 71,7 ± 13,9 70,8 ± 14,1 0,305 
   FR, ipm (média, DP) 15,1 ± 2,3 13,3 ± 2,6 13,9 ± 2,7 0,029* 
   SpO2, % (média, DP) 95,9 ± 1,9 96,7 ± 1,4 92,3 ± 3,7 0,000* 
Exames laboratoriais     
   Sódio, mEq/L (média, DP) 136,5 ± 4,8 138,7 ± 4,8 138,0 ± 4,0 0,212 
   Creatinina, mg/dL (média, DP) 1,74 ± 1,96 1,06 ± 0,38 0,80 ± 0,30 0,002* 
   Plaquetas, 1.000/µL (média, DP) 141,6 ± 90,3 101,7 ± 57,7 109,7 ± 74,6 0,220 
   Hemoglobina, mg/dL (média, DP) 12,32 ± 2,55 11,47 ± 2,49 12,99 ± 1,94 0,050* 
   INR (média, DP) 1,43 ± 0,36 1,51 ± 0,30 1,55 ± 0,32 0,471 
   Albumina, g/dL (média, DP) 3,54 ±0,60 3,26 ± 0,49 3,23 ± 0,48 0,095 
   Bilirrubina total, mg/dL (média, DP) 1,77 ± 1,48 3,87 ± 4,17 4,94 ± 6,77 0,005* 

Fonte: próprio autor. bpm: batimentos por minutos; cm: centímetros; CTP: Child-Turcotte-Pugh; DVIP: 
dilatação vascular intrapulmonar; DP: desvio padrão; FC: frequência cardíaca; FR: frequência 
respiratória; g/dL: grama por decilitro; IMC: índice de massa corpórea; ipm: inspirações por minuto; kg: 
quilograma; kg/m2: quilograma por metro quadrado; MELD-Na: Model for End-stage Liver Disease; 
mEq/L: miliequivalente por litro; mg/dL: miligrama por decilitro; mmHg: milímetros de mercúrio; n: 
número de participantes; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica; SHP: 
síndrome hepatopulmonar; SpO2: saturação periférica de oxigênio; µL: microlitros.  
*resultados com valores de P≤0,05. 

5.2. Prova de função pulmonar, ecocardiograma e gasometria arterial, 

considerando os três grupos estudados. 

Quanto a realização da prova de função pulmonar, quatro pacientes do grupo 

sem DVIP não conseguiram concluir a avaliação, pois um indivíduo apresentou 

dificuldade técnica na realização da prova, dois possuíam EH, o que dificultou a 

compreensão do teste, e um realizou o exame em outra instituição, sem 

disponibilidade do resultado; um participante do grupo com DVIP sem alteração da 

oxigenação arterial, assim como dois indivíduos do grupo SHP, não realizaram a prova 

de função pulmonar em virtude de EH. Na avaliação dos resultados, houve ausência 

de distúrbio ventilatório em 50% (8/16), 56,8% (21/37) e 52,4% (11/21) dos 

participantes nos grupos sem DVIP, com DVIP (sem alteração da oxigenação arterial), 
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e naqueles com SHP, respectivamente. Distúrbio obstrutivo leve esteve presente em 

31,3% (5/16), 32,4% (12/37) e 28,6% (6/21) dos participantes nos grupos sem DVIP, 

com DVIP sem alteração da oxigenação arterial e SHP, respectivamente. Distúrbio 

obstrutivo moderado foi encontrado em 5,4% (2/37) e 4,8% (1/21) dos indivíduos com 

DVIP sem alteração da oxigenação arterial, e com SHP, respectivamente, e distúrbio 

obstrutivo grave em 4,8% (1/21) dos participantes com SHP. Distúrbio restritivo 

moderado foi observado em 18,8% (3/16), 5,4% (2/37) e 9,5% (2/21) dos participantes 

nos grupos sem DVIP, com DVIP sem alteração da oxigenação arterial, e SHP, 

respectivamente. 

Ao estudo dos valores obtidos pela realização do ECO TT, não houve diferenças 

entre os grupos sem DVIP, com DVIP e com SHP quanto a média da fração de ejeção 

66,45% (± 5,36), 65,92% (± 5,12) e 64,17% (± 9,54); e valor médio de pressão sistólica 

da artéria pulmonar (PSAP) de 40,7 mmHg (± 15,9), 30,3 mmHg (± 4,6) e 28,3 mmHg 

(± 4,1), respectivamente. 

Na gasometria arterial, os valores médios da PaCO2 foram de 33,94 mmHg (± 

6,73), 33,78 mmHg (± 4,78) e 32,07 mmHg (± 3,92) nos grupos sem DVIP, com DVIP 

e com SHP, respectivamente, sem diferença estatística. O valor de PaO2 foi superior 

no grupo com DVIP, sem alteração da oxigenação arterial (98,27 mmHg ± 14,36) 

quando comparado àquele encontrado nos grupos sem DVIP (85,48 mmHg ± 10,36) 

e com SHP (70,56 mmHg ± 12,75), com valor de P= 0,001 e P < 0,001, 

respectivamente. A PaO2 no grupo sem DVIP foi estatisticamente superior àquela 

observada nos participantes com SHP (P=0,002). Da mesma forma, quando avaliada 

a SaO2, foram encontrados valores maiores no grupo com DVIP (97,81% ± 0,88), 

quando comparados aos valores encontrados no grupo sem DVIP (96,82% ± 1,03) e 

com SHP (93,60% ± 5,48) (P<0,001). A SaO2 mostrou evidência de associação para 

os participantes sem DVIP quando comparados aos indivíduos com SHP (P<0,05).  

A SHP pode ser classificada de acordo com o valor obtido de PaO2, na 

gasometria arterial, em: 1) leve, quando a PaO2 está entre 70 e 80 mmHg; 2) 

moderada, quando a PaO2 está entre 60 e 70 mmHg; 3) grave, quando entre 50 e 60 

mmHg; e 4) muito grave, quando o valor de PaO2 está abaixo de 50 mmHg. Ao 

analisar os resultados dos 23/81 pacientes pertencentes ao grupo com SHP, podemos 
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observar que seis (26,1%) eram casos leves, 12 (52,2%) moderados, três (13,0%) 

graves e dois (8,7%) muito graves (Figura 6). 

Figure 6 - Gráfico ilustrando a divisão dos 23/81 pacientes do grupo com SHP, de acordo com a 
gravidade da hipoxemia. 

 

Fonte: próprio autor. 

 Na tabela 3, apresentamos os dados de avaliação pela prova de função 

pulmonar, ECO TT e gasometria arterial nos 81 pacientes, divididos entre os grupos 

sem DVIP, com DVIP e com SHP. 

Tabela 3 – Resultados obtidos na prova de função pulmonar, ecocardiograma e gasometria arterial. 
Variáveis estudadas Sem DVIP 

n=20 (25%) 
Com DVIP 
n=38 (47%) 

Com SHP 
n=23 (28%) 

P-valor 

Gasometria arterial, média (DP)     
   pH 7,41 ± 0,03 7,42 ± 0,03 7,42 ± 0,03 0,313 
   PaCO2, mmHg 33,94 ± 6,73 33,78 ± 4,78 32,07 ± 3,92 0,378 
   PaO2, mmHg 85,5 ± 10,4 98,3 ± 14,4 70,5 ± 12,7 0,000* 
   SatO2, % 96,82 ± 1,03 97,81 ± 0,88 93,60 ± 5,48 0,000* 
   P(A-a)O2, mmHg 12,7 ± 10,5 -0,0 ± 12,4 29,8 ± 13,3 0,000* 
Ecocardiograma, média (DP)     
   Fração de ejeção, % 66,45 ± 5,36 65,92 ± 5,12 64,17 ± 9,54 0,943 
   PSAP, mmHg 40,7 ± 15,9 30,3 ± 4,6 28,3 ± 4,1 0,223 
Espirometria, média (DP) n=16/20 n=37/38 n=21/23  
   CVF, L 2,95 ± 0,61 3,36 ± 0,97 3,52 ± 0,82 0,138 
   CVF, % predito 88,7 ± 23,0 87,9 ± 15,7 89,8 ± 20,3 0,936 
   VEF1, L 2,34 ± 0,47 2,59 ± 0,77 2,38 ± 0,73 0,365 
   VEF1, % predito 86,4 ± 22,3 82,7 ± 16,0 78,4 ± 20,7 0,440 
   VEF1/CVF, % predito 79,46 ± 6,54 77,85 ± 6,81 72,84 ± 15,10 0,589 

Fonte: próprio autor. CVF: capacidade vital forçada; DP: desvio padrão; L: litros; mmHg: milímetros de 
mercúrio; P(A-a)O2: gradiente alvéolo arterial; PaCO2: pressão arterial parcial de dióxido de carbono; 
PaO2: pressão arterial parcial de oxigênio; pH: potencial de hidrogênio; PSAP: pressão sistólica da 

26%

52%

13%

9%

leve moderada grave muito grave
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artéria pulmonar; SatO2: saturação arterial de oxigênio e VEF1: volume expiratório forçado no 1° 
segundo. 
*resultados com valores de P≤0,05. 
 

5.3. Avaliação de fisioterapia 

Na figura 7, podemos observar o valor aferido para os dois itens verificados na 

avaliação da força da musculatura respiratória para cada grupo estudado. O valor 

médio obtido de PImáx foi de –79 ± 25 cmH2O, com realização de 75,81% (± 24,90) 

do predito para o grupo sem DVIP; -86 ± 29 cmH2O, com realização de 81,96% (± 

20,98) do predito para o grupo com DVIP; e -66 ± 24 cmH2O com realização de 

64,38% (± 18,72) do predito para o grupo com SHP, com tendência de valores de 

PImáx significativamente inferiores nos participantes com SHP (P=0,06). O valor 

médio obtido da PEmáx, foi de 107 ± 32 cmH2O com realização de 97,22% (± 26,92) 

do predito para o grupo sem DVIP; 104 ± 36 cmH2O com realização de 97,19% (± 

30,86) do predito para o grupo com DVIP; e 78 ± 26 com realização de 74,37% (± 

26,27) do predito para o grupo com SHP. Quando comparados os grupos, os 

participantes com SHP apresentaram valores inferiores de PEmáx quando 

comparados àqueles sem DVIP (P=0,05) e com DVIP sem alteração da oxigenação 

arterial (P=0,03). 

Figure 7 – Gráfico demonstrando a força muscular respiratória dos pacientes estudados divididos em 
grupos. 

 
Fonte: próprio autor. cmH2O: centímetros de água; DVIP: dilatação vascular intrapulmonar; PEmáx: 
pressão expiratória máxima; PImáx: pressão inspiratória máxima e SHP: síndrome hepatopulmonar. 
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Para a avaliação da força do membro superior não dominante, aferida através 

da dinamometria, obtivemos para os grupos avaliados, (sem DVIP, com DVIP e com 

SHP) valor médio de 26 ± 11 KgF, 27 ± 10 KgF e 21 ± 10 KgF, que corresponde a 

69,70% (± 28,88), 79,84% (± 28,13) e 61,57% (± 24,31) do valor predito, 

respectivamente. Não houve evidência de associação entre os grupos, mas tendência 

de menor força no membro superior no grupo SHP (P=0,06). No SL 30s, o número 

médio de repetições realizadas foram de 7 ± 4 vezes, 9 ± 3 vezes e 7 ± 4 vezes para 

os grupos sem DVIP, com DVIP e com SHP, respectivamente, sem diferença 

estatística. Quanto a distância percorrida no TC6 encontramos média de 410,1 metros 

(± 125,5) que corresponde a 77,99% (± 24,12) do predito para o grupo sem DVIP, 

479,9 metros (± 106,3) que corresponde a 84,78% (± 18,92) do valor predito para o 

grupo com DVIP, e 306,6 metros (± 157,9) que corresponde a 53,17% (± 26,41) do 

predito para o grupo com SHP, com resultado significativo inferior naqueles com SHP 

(P=0,000). 

Quando avaliado o valor de Borg referido, antes e após a realização do TC6, os 

participantes sem DVIP e com SHP apresentaram valores significativamente superior 

àqueles com DVIP, sem alteração da oxigenação arterial, tanto para o valor do Borg 

inicial, quanto o Borg final (P=0,000 para as duas variáveis). Os valores do Borg 

(mediana e variação) e demais resultados da avaliação de fisioterapia estão descritos 

na tabela 4. 

Tabela 4 - resultados obtidos após avaliação de fisioterapia dos pacientes estudados, divididos em 
grupos. 
Variáveis estudadas sem DVIP 

n=15/20 
com DVIP 
n=34/38  

com SHP 
n=19/23 

P-valor 

Avaliação de fisioterapia     
   TC6, metros, média (DP) 410,1 ± 125,5 479,9 ± 106,3 306,6 ± 157,9 0,000* 
   Borg inicial, mediana (variação) 0,0 (0-2) 0 (0) 1 (0-3) 0,000* 
   Borg final, mediana (variação) 3,0 (0-10) 2,5 (0-8) 6,0 (1-9) 0,011* 
   SL 30s. , repetições, média (DP) 7 ± 4 9 ± 3 7 ± 4 0,313 
   Dinamometria, kgF, média (DP) 26 ± 11 27 ± 10 21 ± 10 0,064 
   PImáx, cmH2O, média (DP) -79 ± 25 -86 ± 29 -66 ± 23 0,060 
   PEmáx, cmH2O, média (DP) 107 ± 31 104 ± 36 78 ± 26 0,018* 

Fonte: próprio autor. TC6: teste de caminhada de seis minutos; DP: desvio padrão; SL 30s: sentar e 
levantar em 30 segundos; kgF:  quilo força; cmH2O: centímetros de água.
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5.4. Qualidade de vida 

 Responderam aos questionários de qualidade de vida 13/20 indivíduos (65%) 

pertencentes ao grupo sem DVIP, 32/38 participantes (84,21%) pertencentes ao grupo 

com DVIP, sem alteração da oxigenação arterial e 14/23 pacientes (60,87%) que 

compuseram o grupo com SHP. 

 A pontuação obtida através da análise das respostas do questionário SF-36, 

dividido em 8 domínios, para os grupos estudados (sem DVIP, com DVIP e com SHP), 

foi de 67,30 pontos (± 26,51), 74,21 pontos (± 23,60) e 53,92 pontos (± 33,12) para o 

domínio que avalia a capacidade funcional;  48,08 pontos (± 45,02), 54,69 pontos (± 

46,42), 37,50 pontos (± 44,67) para o domínio que avalia limitação por aspecto físico; 

92,07 pontos (± 16,54), 76,37 pontos (± 27,61) e 60,92 pontos (± 35,82) para o domínio 

que avalia percepção de dor; 67,30 pontos (± 24,05), 69,81 pontos (± 23,78) e 59,71 

pontos (± 23,73) para o domínio que avalia percepção do estado geral de saúde; 58,85 

pontos (± 30,83), 55,62 pontos (± 34,73) e 41,43 pontos (± 28,31) para o domínio que 

avalia vitalidade; 60,57 pontos (± 28,34), 72,66 pontos (± 27,21) e 52,68 pontos (± 

36,09) para o domínio que avalia aspecto social; 43,58 pontos (± 47,89), 67,70 pontos 

(± 41,03) e 41,43 pontos (± 49,90) no domínio que avalia aspecto emocional; e 68,61 

pontos (± 28,32), 74,25 pontos (± 22,78) e 69,71 pontos (± 19,39) para o domínio que 

avalia saúde mental, respectivamente, lembrando que a pontuação máxima obtida em 

cada domínio é de 100 pontos. Evidência de associação observada somente no 

domínio respectivo a percepção de dor, com valor superior no grupo sem DVIP quando 

comparado ao grupo com SHP (P=0,032). 

 O CLDQ possui escore total máximo de 29 pontos, e a média total obtida foi de 

20,81 pontos (± 5,17) no grupo sem DVIP, 19,83 pontos (± 5,90) no grupo com DVIP 

e 17,70 pontos (± 5,00) no grupo com SHP, sem diferença entre os grupos. Quando 

avaliados os 6 diferentes domínios, também não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. Os escores para os grupos sem DVIP, com DVIP e SHP 

foram, respectivamente, de: 1) sintomas abdominais, 12,61/18 pontos (± 4,57), 

11,03/18 pontos (± 5,80), e 11,43/18 pontos (± 5,60); 2) percepção de fadiga, 15,30/30 

pontos (± 9,40), 17,56/30 pontos (± 10,12) e 13,14/30 pontos (± 10,53); 3) sintomas 

sistêmicos, 25,08/30 pontos (± 4,23), 22,19/30 pontos (± 6,80) e 20,71/30 pontos (± 

4,92); 4) percepção de nível de atividade, 11,92/18 pontos (± 5,15);  12,69/18 pontos 
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(± 5,64) e 10,76/18 pontos (± 5,42); 5) função emocional, 38,77/48 pontos (± 9,45),  

38,65/48 pontos (± 14,64) e 31,57/48 pontos (± 10,31); e 6) nível de preocupações,  

21,15/30 pontos (± 9,09), 16,84/30 pontos (± 7,90) e 18,50/30 pontos (± 9,25). 

Na tabela 5, apresentamos os dados da avaliação de qualidade de vida, dos 81 

pacientes estudados, divididos entre os grupos sem DVIP, com DVIP e com SHP. 

Tabela 5 - Resultados dos questionários de qualidade de vida aplicados, divididos entre grupos. 
Variáveis estudadas Sem DVIP 

n=13/20 
Com DVIP 
n=32/38 

Com SHP 
n=14/23  

P-valor 

Formulário SF-36, média (DP)     
   Capacidade funcional 67,30 ± 26,50 74,22 ± 23,59 53,93 ± 33,12 0,120 
   Limitação física 48,08 ± 45,02 54,69 ± 46,42 37,50 ± 44,67 0,487 
   Percepção de dor 92,08 ± 16,54 76,37 ± 27,61 60,93 ± 35,82 0,032* 
   Estado geral 67,31 ± 24,05 69,81 ± 23,78 59,71 ± 23,73 0,421 
   Vitalidade 58,85 ± 30,83 55,62 ± 34,73 41,43 ± 28,31 0,309 
   Estado social 60,58 ± 28,34 72,66 ±  27,21 52,68 ± 36,09 0,127 
   Estado emocional 43,58 ± 47,89 67,70 ± 41,03 41,43 ± 49,90 0,187 
   Saúde mental 68,61 ± 28,32 74,25 ± 22,78 69,71 ± 19,39 0,641 
Formulário CLDQ, média (DP)     
   Total 20,81 ± 5,17 19,83 ± 5,90 17,70 ± 4,99 0,327 
   Sintoma abdominal 12,61 ± 4,57 11,03 ± 5,80 11,43 ± 5,60 0,767 
   Fadiga 15,31 ± 9,4 17,56 ± 10,12 13,14 ± 10,53 0,387 
   Sintoma sistêmico 25,08 ± 4,23 22,18 ± 6,80 20,71 ± 4,92 0,099 
   Atividade 11,92 ± 5,15 12,69 ± 5,64 10,78 ± 5,42 0,432 
   Função emocional 38,77 ± 9,45 38,66 ± 14,64 31,57 ± 10,31 0,094 
   Preocupação 21,15 ± 9,09) 16,84 ± 7,90) 18,50 ± 9,25 0,308 
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6. DISCUSSÃO 
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A SHP, caracterizada pela tríade: oxigenação arterial anormal, DVIP, e presença 

de doença hepática, HP ou shunt portossistêmico congênito é condição progressiva, 

que sabidamente piora o prognóstico de pacientes com cirrose. Entretanto, o impacto 

da presença de DVIP, sem os critérios de SHP ainda é desconhecido. Neste estudo, 

buscamos avaliar a presença de DVIP em pacientes listados para o LT, bem como 

demonstrar algumas características encontradas nesta população. 

 O presente estudo encontrou frequência de DVIP em 73,5% dos participantes 

em lista de espera pelo LT, doador falecido, mostrando-se maior que a relatada em 

literatura internacional, que varia de 13 a 64%   (ABRAMS et al., 1995; AGARWAL et 

al., 2013; CHEUNG et al., 2020; DUBROCK et al., 2018; FERREIRA et al., 2009; 

HOPKINS; WAGGONER; BARZILAI, 1992; KROWKA et al., 1990; LANGIULLI et al., 

2006; LIMA et al., 2004; NACIF et al., 2020; PAVARINO et al., 2004; PRZYBYŁOWSKI 

et al., 2006; SANTA-CRUZ et al., 2005; SCHENK et al., 2002; VEDRINNE et al., 1997; 

YOUNIS et al., 2015; ZHAO et al., 2018), somente um trabalho publicado em 2004, 

que estudou a presença de DVIP, verificada através do ECO TT de 3.5-MHz, com 

imagem harmônica, utilizando a visualização apical bidimensional de quatro câmaras, 

em 130 pacientes que aguardavam por LT, mostrou frequência de 82% (KIM et al., 

2004). Verificamos também que nos 61 pacientes que tiveram o diagnóstico de DVIP, 

23 preencheram o critério de SHP, com frequência de 37,7%, o que se encontra dentro 

da variação (4 a 47%) relatada em literatura para essa condição (ABRAMS et al., 

1995; AGARWAL et al., 2013; BORYCZKA et al., 2015; CARRION; MARTIN, 2021; 

CASTRO; KROWKA, 1996; CHEUNG et al., 2020; DELIK; ÜLGER, 2021; FERREIRA 

et al., 2009; KROWKA et al., 2016; LEJEALLE et al., 2019; MACÊDO et al., 2010; 

NACIF et al., 2020; PAROLIN et al., 2002; PRZYBYŁOWSKI et al., 2006; 

RODRÍGUEZ-ROISIN; KROWKA, 2008; SANTA-CRUZ et al., 2005; 

SOULAIDOPOULOS et al., 2018; VERCELINO et al., 2008; YOUNIS et al., 2015; 

ZHANG; FALLON, 2012; ZHAO et al., 2018). 

 A amostra de pacientes estudados, após divididos em três grupos (sem DVIP, 

com DVIP e SHP), se mostrou homogênea quanto a idade, o sexo, o IMC, o peso e a 

altura. Sobre a presença de comorbidades, não houve diferença quanto HAS, histórico 

de tabagismo, etilismo ou drogadição. Na literatura, foi encontrada maior frequência 

de pacientes portadores de DM dentre os pacientes sem DVIP (DUBROCK et al., 
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2018; SANTA-CRUZ et al., 2005), sendo observado, no presente estudo, apenas uma 

tendência para tal achado. Possível explicação seria que a disfunção endotelial, 

causada pela presença de diabetes, possa impedir a vasodilatação da 

microvasculatura pulmonar, atribuído a maiores valores de selectina E (molécula de 

adesão leucócito-endotelial) encontrada nesses pacientes (BOULBOU et al., 2003). 

Com relação à etiologia da doença hepática crônica, publicação de 2018 sobre 

o impacto clínico da presença de DVIP em pacientes que aguardam o LT, mostrou 

maior associação com HAI (13% vs. 0%) e menor associação com cirrose criptogênica 

(0% vs. 12,3%) e doença hepática crônica de etiologia alcoólica (23,9% vs. 39,5%), 

comparando os pacientes portadores de DVIP e sem DVIP, respectivamente 

(DUBROCK et al., 2018). No presente estudo, não foi observada evidência de 

associação entre os grupos, no que diz respeito à causa da cirrose. Outros autores 

também não encontraram evidência de associação entre etiologia e presença ou 

ausência de DVIP ou SHP (ABRAMS et al., 1995; AGARWAL et al., 2013; CHEUNG 

et al., 2020; FERREIRA et al., 2009; HOPKINS; WAGGONER; BARZILAI, 1992; KIM 

et al., 2004; MENDIZABAL et al., 2017; SCHENK et al., 2002). Para as complicações 

associadas à doença hepática crônica, encontramos maior frequência de EH no grupo 

de portadores de SHP, diferente do que foi relatado por pesquisadores em 2018, que 

ao avaliar complicações da cirrose, relatou maior frequência de CHC entre os 

pacientes sem DVIP (43,2%) quando comparados àqueles com DVIP (21,7%) 

(DUBROCK et al., 2018).  

Quando avaliados os resultados dos exames laboratoriais, alguns autores 

relataram aumento nos valores de creatinina para o grupo sem DVIP, mesmo achado 

de nossa pesquisa (DUBROCK et al., 2018; LEJEALLE et al., 2019; ZHAO et al., 

2018). Com relação à bilirrubina, menor nível de BT esteve presente em indivíduos 

cirróticos ou portadores de HP avaliados para LT, sem evidência de DVIP, quando 

comparados ao grupo de pacientes com DVIP e com SHP, conforme também relatado 

por outros autores (DUBROCK et al., 2018; HOPKINS; WAGGONER; BARZILAI, 

1992; KÖKSAL et al., 2006; LEJEALLE et al., 2019; SCHENK et al., 2002). A 

quantidade média de HB presente nos pacientes do grupo com SHP, foi maior que a 

presente nos pacientes do grupo com DVIP (sem alteração da oxigenação arterial). 

Possível explicação seria a associação do aumento de HB, secundário ao aumento 
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de eritrócitos, como forma de compensar o conteúdo arterial de oxigênio (SHOVLIN, 

2014). 

Alguns autores têm sugerido evidência de associação  entre presença de DVIP 

e gravidade da função hepática, avaliada através do CTP, (DUBROCK et al., 2018; 

KIM et al., 2004; MIMIDIS et al., 1998; PRZYBYŁOWSKI et al., 2006; SANTA-CRUZ 

et al., 2005; SCHENK et al., 2002, 2003; YOUNIS et al., 2015); porém, este achado 

não foi observado em nosso estudo, assim como em outras publicações que avaliaram 

presença de DVIP ou SHP em pacientes cirróticos (ABRAMS et al., 1995; AGARWAL 

et al., 2013; FAUSTINI-PEREIRA et al., 2015; FERREIRA et al., 2009; KÖKSAL et al., 

2006; KROWKA et al., 2000; LEJEALLE et al., 2019; MACÊDO et al., 2010). Da 

mesma forma, não houve evidência de associação nos valores do MELD-Na, entre os 

grupos estudados.  

Em nosso estudo, assim como em outros trabalhos publicados, os valores de 

PaO2 e SatO2 foram maiores no grupo com DVIP, quando comparados ao grupo sem 

DVIP, que, por sua vez, foram maiores que aqueles encontrados no grupo com SHP. 

Da mesma forma, valores inferiores de P(a-a)O2 foram encontrados no grupo com 

DVIP, quando comparado aos grupos sem DVIP e com SHP (AGARWAL et al., 2013; 

DUBROCK et al., 2018; KIM et al., 2004; KÖKSAL et al., 2006; LIMA et al., 2004; 

MACÊDO et al., 2010; PRZYBYŁOWSKI et al., 2006; YOUNIS et al., 2015). Dois 

estudos da década de 90 encontraram resultados diferentes, sendo que na publicação 

de 1990, o número de pacientes com DVIP era pequeno (cinco pacientes com ECO 

TT positivo, sendo dois com PaO2<70 mmHg, comparados a 32 pacientes com ECO 

TT negativo), com média de PaO2 78,5 vs 85,9 mmHg para os grupos com e sem 

DVIP respectivamente; já na publicação de 1992, o número de pacientes foi maior e 

os grupos mais homogêneos (25 pacientes com ECO TT positivo comparados a 28 

pacientes com ECO TT negativo), porém o autor não encontrou evidência de 

associação entre a PaO2 dos grupos com e sem DVIP, demonstrando p=0,07 

(HOPKINS; WAGGONER; BARZILAI, 1992; KROWKA et al., 1990). 

Quanto a classificação da gravidade da hipoxemia, no grupo com SHP, de 

acordo com o valor obtido na PaO2 da gasometria arterial, apesar de 52% possuir 

valores entre 60 e 70 mmHg, 3,7% e 2,5% dos pacientes foram classificados com a 

forma grave e muito grave, respectivamente. Outros trabalhos realizados com 
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pacientes portadores de CH, em avaliação para LT ou alocados em lista de espera, 

demonstraram que a maioria dos pacientes por eles estudados foram classificados, 

quanto a gravidade da hipoxemia, em leve (PaO2 80-70 mmHg) e moderada (PaO2 

70-60 mmHg), não apresentando pacientes com as formas mais graves de hipoxemia 

ou demonstrando poucos pacientes enquadrados nestas classificações (GRILO et al., 

2017; MACÊDO et al., 2010; MOCELIN et al., 2019; NACIF et al., 2020; SCHENK et 

al., 2002; ZHAO et al., 2018). Publicação de 2014, avaliou valores gasométricos de 

214 candidatos ao LT e evidenciaram que 39 indivíduos possuíam PaO2 < 50 mmHg 

(NACIF et al., 2014). 

Nos sinais vitais aferidos em repouso, no momento da avaliação da capacidade 

funcional dos indivíduos listados para o LT, sem DVIP, com DVIP e com SHP, 

pudemos observar valores superiores de PAD e FR no grupo sem DVIP. Publicação 

de 2008, que comparou pacientes com e sem SHP não verificaram essas alterações. 

Porém, perceberam evidência de associação quanto a valor da FC mais altos 

apresentada pelos pacientes com SHP no momento da avaliação (FALLON et al., 

2008). 

Na avaliação da capacidade funcional, pela realização da dinamometria e do 

teste de sentar e levantar em 30 segundos, não observamos diferença significativa 

entre os grupos estudados. Diferente do trabalho publicado, em 2018, que avaliou 

pacientes com e sem DVIP, nosso estudo demonstrou evidência de associação para 

a distância percorrida no TC6  (DUBROCK et al., 2018). Em 2007, pesquisadores 

avaliaram a distância percorrida no TC6 em quatro grupos de pacientes (um grupo 

controle, um grupo de pacientes com VHB sem HP, um grupo de pacientes com VHC 

sem HP e um grupo de cirróticos com HP), no grupo formado por cirróticos portadores 

de HP (n=98), verificaram que a distância sofria variação para menos de acordo com 

o CTP do paciente avaliado, sendo menor no CTP C, comparado ao B e ao A 

(ALAMERI et al., 2007). A maioria dos trabalhos publicados que utilizaram o TC6 em 

candidatos alocados em lista para o LT, não estratificaram os indivíduos estudados 

quanto aos valores gasométricos ou resultados positivo ao ECOTT com salina agitada 

(BEYER et al., 1999; FERNANDES et al., 2019; GALANT et al., 2010, 2012; LEITÃO 

et al., 2003; LIMA et al., 2019), mas é bem estabelecido que menor distância 

percorrida é preditor isolado para maior risco de mortalidade nessa população 
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(CAREY et al., 2010; GALANT, 2016). Publicação de 2010 aponta maior mortalidade 

em pacientes que percorrem distâncias menores que 250 metros, e menor 

mortalidade naqueles que percorrem distância maior que 350 metros (CAREY et al., 

2010).  Nossos pacientes com SHP percorreram distância média de 306 metros, com 

percentual médio de 53% da distância predita média para a população estudada. 

Os valores médios obtidos na avaliação do Borg inicial e final, referidos pelos 

pacientes durante a aplicação do TC6 foram menores no grupo com DVIP sem 

alteração da oxigenação arterial. Publicação de 2018 não verificou associação para o 

Borg inicial e final entre os pacientes por eles estudados, divididos em dois grupos 

(sem DVIP e com DVIP), com valores de P=0,64 vs P=0,99, respectivamente. Todavia, 

em publicação de 2011, que comparou cirróticos divididos em dois grupos, pelo CTP 

(B e C), não houve diferenças quanto ao valor do Borg inicial e final, referidos pelos 

participantes, ao realizar o TC6  (PEREIRA et al., 2011). 

Autores publicaram resultados de estudo sobre avaliação da capacidade 

funcional, avaliada através do TC6 e força muscular respiratória de pacientes 

cirróticos, no momento pré-transplante, e evidenciaram menor distância percorrida no 

TC6, assim como menores valores de PImáx e PEmáx, nos pacientes portadores de 

SHP quando comparados aos que não possuíam esse diagnóstico (FAUSTINI-

PEREIRA et al., 2015; PEREIRA et al., 2017, 2020). Trabalho de 2011, avaliou 35 

candidatos ao LT, separados em dois grupos, sendo o primeiro formado pelos 

pacientes com CTP B (n=19) e o segundo com CTP C (n=16), e observaram evidência 

de associação entre os resultados obtidos na avaliação da distância percorrida no TC6 

(437,63 ± 55,27 metros vs 376,13 ±  39,00 metros) e valores obtidos na avaliação da 

PImáx (-86,05 ± 23,89 cmH2O vs -57,94 ± 14,14 cmH2O), para os pacientes com CTP 

B comparados ao CTP C, respectivamente (PEREIRA et al., 2011). Em nosso estudo, 

ao avaliarmos os resultados da mensuração da força da musculatura respiratória, 

encontramos evidência de associação para os valores de PEmáx, que se mostrou 

menor no grupo com SHP. Na literatura, é demonstrado que valores menores que -70 

cmH2O de PImáx estão associados a maior taxa de mortalidade em lista de espera 

por LT.  Importante comentar que a sarcopenia também possa exercer papel na 

fraqueza muscular respiratória, contribuindo para o surgimento da dispneia referida 
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por alguns pacientes cirróticos (CARVALHO et al., 2008; GALANT, 2016; MACHADO 

et al., 2008). 

Também foram aplicados dois tipos de questionários que avaliaram a qualidade 

de vida desses indivíduos, e somente foi verificada evidência de associação quanto 

às respostas assinaladas no questionário SF-36, para o domínio respectivo à 

percepção de dor. No presente estudo, o grupo com SHP se mostrou mais sensível 

ou suscetível a dor, achado não verificado por outros autores, quando comparados 

pacientes com e sem DVIP (DUBROCK et al., 2018). Estudo de 2008, que procurou 

avaliar o impacto da SPH na qualidade de vida de candidatos a LT mostrou evidência 

de associação para os quesitos referentes à percepção de saúde geral, emocional e 

mental dos portadores de SHP comparados aos que não apresentam esse diagnóstico 

(FALLON et al., 2008). Outras publicações, que utilizaram o questionaria SF-36 para 

investigar questões pertinentes a qualidade de vida dos pacientes candidatos ao LT, 

não categorizaram os pacientes em diferentes grupos, destacando somente as baixas 

pontuações percebidas nesta população, principalmente nos quesitos que remetem à 

percepção da capacidade funcional, limitações físicas, dor, saúde geral e vitalidade 

(GALANT et al., 2012; GALANT; FORGIARINI JR; DIAS, 2011). 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Tamanho da amostra, com utilização de amostra de conveniência, com grande 

perda de participantes, que preencheram critérios de exclusão. O exame de ECO TT 

era muitas vezes divididos em dois locais de realização, sendo algumas vezes, 

realizado no próprio HCFMRP-USP, outras vezes no Hospital Estadual de Ribeirão 

Preto, que não dispunha de ECOTT com salina agitada. 

Trabalho de um único centro, que pode não corresponder a outros centros de 

diferentes regiões do Brasil. Há necessidade de outros estudos que possam 

corroborar ou não os achados.  
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7. CONCLUSÃO 



62 
 

 
 

A frequência de participantes com DVIP, em lista de espera para o LT, foi de 

73,5% no presente estudo, maior que a relatada em literatura internacional, com 

frequência de indivíduos com critérios para o diagnóstico de SHP de 37,7%. 

Quanto às características clínicas e laboratoriais, maiores valores de creatinina 

e menores níveis de BT foram encontrados nos indivíduos sem DVIP, assim como 

maiores valores de HB e P(A-a)O2, e menores valores de PaO2 e SatO2 naqueles 

participantes classificados com SHP. Houve, também, maior frequência de pacientes 

com EH associada ao grupo com SHP. 

Na avaliação da capacidade funcional, foram encontrados maiores valores de 

PAD e FR dentre os que não possuíam DVIP. Por outro lado, foram observados maior 

distância percorrida noTC6, e menores valores do Borg inicial e final, referidos durante 

a realização do mesmo, para os portadores de DVIP, mas sem alteração da 

oxigenação arterial. Na avaliação da força de musculatura respiratória, os pacientes 

classificados com SHP apresentaram menores valores de PEmáx. 

Com relação à qualidade de vida dos indivíduos estudados, foi verificada maior 

percepção e relato de dor sentida pelos pacientes com SHP. 
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8. ANEXO 
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ANEXO A - Folha de aprovação do CEP 
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ANEXO B - Termo consentimento 
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ANEXO C - Chronic liver disease questionnaire (CLDQ) 
 
Este questionário avalia como você vem se sentindo nas últimas duas semanas. Você 
será questionado sobre os sintomas relacionados à sua doença hepática, como vem 
sendo afetado em suas atividades e como está o seu humor. Por favor, responda a 
todas as questões, selecionando apenas uma alternativa para cada questão: 
 
1.Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você foi afetado por uma sensação 
de empachamento abdominal (estufamento abdominal)? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
  
2. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, se sentiu cansado ou com fadiga? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
3. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você sentiu dores no corpo? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
4. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, sentiu sonolência durante o dia? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
5. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você sentiu dores abdominais? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
6. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você ficou ofegante? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
7. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você não conseguiu comer o quanto 
gostaria de ter comido? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
8. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você se sentiu incomodado nas suas 
atividades por ter a força diminuída? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
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9. Com que frequência, nas duas últimas semanas, você teve dificuldades para 
levantar ou carregar objetos pesados? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
10. Com que frequência, nas duas últimas semanas, você se sentiu ansioso? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
11. Com que frequência, nas duas últimas semanas, você sentiu uma diminuição de 
sua energia? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
12. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você se sentiu infeliz? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
13. Com que frequência, nas duas últimas semanas, você se sentiu sonolento? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
14. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você se sentiu incomodado pelas 
limitações de sua dieta? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
15. Com que frequência, nas duas últimas semanas, você se sentiu irritado? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
16. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você teve dificuldades para dormir 
à noite? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
17. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você foi incomodado por um 
desconforto abdominal? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
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18. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você ficou preocupado com o 
impacto que a sua doença hepática tem sobre sua família? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
19. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você teve mudanças de humor? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
20. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, foi incapaz de adormecer à noite? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
21. Com que frequência, nas duas últimas semanas, você teve cãibras musculares? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
22. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você se preocupou com o fato de 
que seus sintomas possam se tornar problemas mais graves? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
23. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você teve boca seca? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
24. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você se sentiu deprimido? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
25. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você se preocupou com a 
possibilidade de sua doença se agravar? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
26. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você teve problemas de 
concentração? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
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27. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você teve problemas com coceiras? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
 
28. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você se preocupou com a 
possibilidade de nunca vir a melhorar? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
29. Por quanto tempo, nas duas últimas semanas, você se preocupou com a 
disponibilidade de um fígado para transplante, caso venha a precisar de um? 
 (   ) Todo tempo   (   ) Pequena parte do tempo 
 (   ) Maior parte do tempo  (   ) Quase nada 
 (   ) Uma parte do tempo  (   ) Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  



73 
 

 
 

ANEXO D - Medical outcomes short-form health survey (SF-36) 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  
Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 
 
2- Comparada há um ano, como você se classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Pouco Melhor Quase a 
Mesma 

Um Pouco 
Pior 

Muito Pior 

1 2 3 4 5 
 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante 
um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? 
Neste caso, quando?  
Atividades  Sim, dificulta 

muito 
Sim, dificulta 
um pouco  

Não dificulta 
de modo 
algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 
muito esforço (correr, levantar objetos 
pesados, esportes árduos). 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 
d) Subir vários lances de escada 1 2 3 
e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 
g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 
h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física?  

 Sim Não 
a) Diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao trabalho ou 
outras atividades?  

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 
d) Dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (ex. 
necessitou de ajuda?).  

1 2 

 
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema 
emocional (deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
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 Sim Não 
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 
como geralmente faz 

1 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 
amigos ou em grupo? 

De forma 
nenhuma  

Ligeiramente  Moderadamente  Bastante  Extremamente 

1 2 3 4 5 
 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 
1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente  Bastante  Extremamente 

1 2 3 4 5 
 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 
você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta 
que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 
semanas.   
 Todo 

Tempo 
Maior 
parte do 
tempo    

Boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 
tem se sentindo cheio 
de vigor, de vontade, 
de força? 

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 
tem se sentido tão 
deprimido que nada 
pode animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 
tem se sentido calmo 
ou tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 
tem se sentido com 
muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 
tem se sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 
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 Todo 
Tempo 

Maior 
parte do 
tempo    

Boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

g) Quanto tempo você 
tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 
tem se sentido 
cansado? 

1 2 3 4 5 6 

 
 
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes etc.) ? 

Todo Tempo A maior parte 
do tempo 

Alguma parte 
do tempo 

Pequena parte 
do tempo 

Nenhuma parte 
do tempo 

1 2 3 4 5 
  
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  
 Verdadeiro

  
Maioria 
das vezes 
verdadeiro 
  

Não 
sei 

Maioria das 
vezes falso  

Falso 

a) Eu costumo adoecer 
um pouco mais 
facilmente que as outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente  

1 2 3 4 5 
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