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RESUMO 
 
Silva, GB. Desempenho da absorciometria radiológica de dupla energia na 
estimativa de massa muscular para sua associação com força muscular no 
diagnóstico de sarcopenia em cirrose hepática [Tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
 

Introdução. Cirrose hepática (CH) pode cursar com perda de massa muscular 
(MM) e sarcopenia. A avaliação de sarcopenia em pacientes com CH é limitada 
pela presença de ascite e edema em membros inferiores (EMI), que prejudicam 
o desempenho dos métodos disponíveis para estimativa de MM. A hipótese da 
presente investigação considerou que o diagnóstico de sarcopenia na CH 
possa ser realizado com uso da absorciometria radiológica de dupla energia 
para obtenção do índice de massa muscular esquelética apendicular (IMMA-
DXA), que não inclui a região abdominal em seu cálculo. Objetivo. Avaliar se 
IMMA-DXA é influenciado por ascite e/ou EMI, sua capacidade em identificar 
baixa MM, seu valor no diagnóstico de sarcopenia e prognóstico para 
mortalidade, de forma isolada e/ou combinada com a medida da força 
muscular, em pacientes com CH. Métodos. O IMMA-DXA [calculado através 
da soma da massa magra dos membros estimada por DXA (kg) / altura2 (m)] e 
a medida da força muscular [estimada através da medida de força do aperto de 
mão não-dominante (FAM-ND) por dinamometria (kg)] foram obtidos em 144 
homens com CH e ascite, e em 20 voluntários saudáveis. Em 20 dos indivíduos 
cirróticos, o IMMA-DXA também foi calculado 30 minutos após paracentese. A 
mortalidade foi registrada por telefonemas efetuados até 36 meses do início do 
estudo. A possível influência de ascite sobre IMMA-DXA foi verificada pela 
comparação entre valores de IMMA-DXA obtidos em 20 pacientes antes e após 
paracentese. A capacidade do IMMA-DXA em identificar baixa MM foi avaliada 
através da comparação entre valores de IMMA-DXA obtidos nesses 20 
pacientes com 20 voluntários saudáveis (pareados por idade, peso e altura). A 
possível influência de EMI sobre IMMA-DXA foi avaliada, na amostra total, pela 
comparação de valores de IMMA-DXA de pacientes com e sem EMI. A 
capacidade de IMMA-DXA diagnosticar sarcopenia e apresentar valor 
prognóstico para mortalidade foi avaliada em 129 pacientes, pela análise de 
interação entre IMMA-DXA e FAM-ND com sobrevida; e da capacidade de 
IMMA-DXA, isolada e conjunta com FAM-ND, em predizer mortalidade em 
pacientes cirróticos. Ponto de corte para mortalidade foram obtidos pelos tercis 
dos valores de IMMA-DXA e FAM-ND. A probabilidade de sobrevivência de 
pacientes com sarcopenia, diagnosticada por este ponto de corte, foi calculada 
e comparada com ponto de corte proposto pelo Consenso Europeu sobre 
definição e diagnóstico de sarcopenia [(EWGSOP), IMMA-DXA < 7,26 kg/m2 + 
FAM-ND < 30 kg]. Resultados. Não houve diferença entre IMMA-DXA pré e 
pós-paracentese [-0,01 kg/m2, IC de 95% (-0,09; 0,07); p > 0,050] e obtiveram-
se bons coeficientes de correlação de concordância de Lin (0,99 kg/m2) e 
limites de concordância de 95% (-0,33 a 0,31 kg/m2) entre essas medidas. 
Foram identificados valores menores de IMMA-DXA e FAM-ND em pacientes 
com cirrose, comparado aos valores obtidos no grupo controle (p < 0,001). A 
diferença média dos valores de IMMA-DXA não diferiu entre pacientes com 
EMI e sem EMI (0,30 kg/m², p = 0,068). Morte em consequência da cirrose 
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aconteceu em 55 (38%) dos 144 pacientes avaliados, durante 32 meses de 
seguimento, em mediana e com intervalo interquartil de 17,52 – 33,96 meses. 
Encontrou-se interação significativa de IMMA-DXA com FAM-ND (p = 0,028) e 
bom desempenho da combinação de ambas as ferramentas para prever 
mortalidade [razão de risco relativo (HR) 1,03; IC 95% (1,00 - 1,05)]. Óbitos 
ocorreram com maior frequência em pacientes que apresentaram, em conjunto 
IMMA-DXA ≤ 7 kg/m² e FAM-ND ≤ 25 kg, do que em indivíduos com valores 
superiores a este ponto de corte. A frequência de mortalidade prevista pelo 
novo ponto de corte e o EWGSOP foi de 73,70% e 54,80%, respectivamente. O 
novo ponto de corte para diagnóstico de sarcopenia identificou pacientes com 
maior risco de mortalidade, em relação ao ponto de corte de EWGSOP. 
Conclusão. Em pacientes cirróticos, o uso de DXA para estimativa do IMMA 
mostrou bom desempenho na identificação de baixa MM, independente da 
presença de ascite e EMI, e boa aplicabilidade no diagnóstico de sarcopenia, 
com importante valor prognóstico na predição de mortalidade, principalmente, 
quando associado à medida de força muscular.  
 
Descritores: composição corporal; ascite; cirrose hepática; sarcopenia; 
dinamômetro de força muscular; avaliação nutricional; força muscular. 



Abstract 

 

 

ABSTRACT 

 

Silva, GB. Performance of dual-energy x-ray absorptiometry in muscle mass 
estimation for its association with muscle strength to diagnose sarcopenia in 
liver cirrhosis [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2017. 
 
Introduction. Cirrhosis can lead to muscle mass loss and sarcopenia. Ascites 
and lower limb edema (LLE) limit the ability to evaluate muscle mass in patients 
with liver cirrhosis. Our hypothesis considers that the diagnosis of sarcopenia in 
cirrhosis can be accomplished with the use of dual-energy x-ray absorptiometry 
(DXA) to calculate the appendicular skeletal muscle mass index (DXA-ASMI), 
which excludes the abdominal region where ascites is present. Aim. This study 
aimed to evaluate whether ASMI calculated by DXA (DXA-ASMI) is influenced 
by ascites and/or LLE, if it is able to identify low muscle mass (LMM), and if it is 
able, either alone or combined with muscle force, to diagnose sarcopenia in 
liver cirrhosis patients. Methods. DXA-ASMI (kg/m2) was calculated by 
summing the lean mass of limbs estimated by DXA divided by the squared 
height. Muscle strength (kg) was estimated by the nondominant hand grip 
strength (ND-HGS) measured by dynamometry. DXA-ASMI and muscle 
strength measurements were obtained from 144 men with cirrhosis and ascites 
(including 20 patients who underwent paracentesis) and 20 healthy volunteers 
(control group; matched by age, height, and weight). DXA-ASMI was calculated 
before and 30 minutes after paracentesis, when performed. Mortality was 
recorded by the end of the study. To analyze the influence of ascites on DXA, 
we compared DXA-ASMI values before and after paracentesis in the 
paracentesis subgroup. To analyze the ability of DXA-ASMI to identify LMM, we 
compared DXA-ASMI values between the paracentesis subgroup and the 
control group. To analyze the influence of LLE on DXA, we compared DXA-
ASMI values of patients with and without LLE. We analyzed the interaction 
between DXA-ASMI and ND-HGS with survival, and we calculated their 
individual and joint capacities to predict mortality in cirrhosis patients. Cutoff 
points were set as thirds of the DXA-ASMI and ND-HGS values. The survival 
probability calculated for this cohort of sarcopenia patients was compared to the 
result with the cutoff point proposed by the EWGSOP (DXA-ASMI< 7.26 kg/m2 
+ ND-HGS < 30 kg). Results. DXA-ASMI did not differ between before and 
after paracentesis (-0.01 kg/m2, 95% CI: -0.09–0.07; p > 0.050), and there were 
good CCC (0.99 kg/m2) 95% limits of concordance (-0.33–0.31 kg/m2) between 
these measurements. Cirrhosis patients had lower DXA-ASMI and ND-HGS 
values than healthy volunteers (p < 0.001). The average difference of the DXA-
ASMI values did not differ between patients with and without LLE (0.30 kg/m², p 
= 0.068). Patients were tracked for a mean of 32 months (interquartile interval: 
17.52–33.96 months). Death due to cirrhosis occurred in 55 patients (38%). We 
found a significant interaction between DXA-ASMI and ND-HGS (p = 0.028). 
Combined, these instruments showed good ability to predict mortality (relative 
hazard ratio: 1.03; 95% CI: 1.00–1.05). Death occurred more frequently in 
patients who had a combination of DXA-ASMI ≤ 7 kg/m² and ND-HGS ≤ 25 kg 
than in those with values higher than the cutoff. Predicted frequencies of death 
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with the new cutoff point and the EWGSOP cutoff were 73.70% and 54.80%, 
respectively. Compared to the EWGSOP cutoff, the new cutoff point for 
diagnosing sarcopenia identified patients with a higher risk of death. 
Conclusion. In cirrhotic patients, DXA-ASMI demonstrated good results, 
independent of the ascites or LLE presence, and successfully identified LMM. 
The method had good applicability to sarcopenia diagnosis with an important 
prognostic value in predicting mortality, especially when combined with the ND-
HGS measurement. 
 
Descriptors: body composition; ascites; liver cirrhosis; sarcopenia; handgrip 
strength dynamometry; nutritional assessment; muscle strength. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Cirrose hepática 

 

Entende-se por cirrose hepática (CH), doença que se instala 

no fígado em decorrência de processos crônicos e progressivos de inflamação 

no órgão, caracterizada por fibrose hepática crônica avançada 1. Sua etiologia 

pode ser alcoólica, criptogênica, viral (vírus da hepatite), biliar, cardíaca, 

metabólica, hereditária ou relacionada a fármacos ¹. Casuística brasileira com 

196 pacientes cirróticos adultos, demonstrou que em 26% a causa da cirrose 

foi exclusivamente devido ao uso de álcool, 26,5% de origem viral, 12,2% 

devido ao uso de álcool concomitante à infecção viral e 9% por 

hepatocarcinoma 2. 

A evolução da CH é caracterizada por uma longa fase de doença 

hepática estável, seguida por complicações específicas locais e sistêmicas, em 

decorrência de disfunção hepatocelular grave e vascularização anormal do 

fígado 1. Estima-se que em 10 anos, após diagnóstico de cirrose, a chance de 

aparecimento de alguma complicação é de aproximadamente 60%, sendo a 

retenção de líquidos na região abdominal, ascite, a mais frequente (50% dos 

casos). A ascite pode estar relacionada ao aumento de retenção renal de 

sódio, em função do aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-

aldosterona, em resposta à vasodilatação acentuada da circulação esplâncnica 

3,4.  

O tratamento da ascite é baseado em dieta restrita em sódio e no uso 

de diuréticos. No entanto, aproximadamente 10% dos pacientes desenvolvem 

ascite refratária durante seu acompanhamento clínico, que está associada a 
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pior prognóstico. Seu tratamento, particularmente para ascite de grande 

volume, envolve paracentese e administração de albumina intravenosa 5.  

Diversos modelos prognósticos têm sido propostos e validados para 

pacientes com doença hepática avançada. Dentre eles, as escalas de 

pontuações Child-Pugh (CP) e o modelo para estágio final de doença hepática 

(MELD) são os mais utilizados para prever a mortalidade nessa população. A 

escala CP foi, originalmente, projetada para prever o resultado de pacientes 

com cirrose, possíveis candidatos a intervenções cirúrgicas, e estendida para 

determinar o prognóstico, gravidade e a resposta ao tratamento 6. O sistema de 

pontuação MELD foi inicialmente desenvolvido para prever a mortalidade 

precoce em pacientes com CH submetidos ao procedimento de derivação 

portossistêmica transjugular intra-hepática e se vale de resultados de três 

exames laboratoriais facilmente acessíveis: razão internacional normalizada 

(INR) do tempo de protrombina, bilirrubina total e creatinina sérica 7. 

Posteriormente, a aplicação da escala MELD demonstrou ser útil para prever 

mortalidade em curto prazo em pacientes com cirrose 7,8. 

O transplante hepático (TH) foi o mais importante avanço das últimas 

décadas no tratamento da doença hepática terminal, aceito, desde a década de 

1980, como o tratamento de escolha para doenças hepáticas agudas ou 

crônicas irreversíveis ou progressivas. Atualmente, o critério de alocação de 

pacientes em lista para TH é definido pela gravidade estimada por intermédio 

do MELD 9. Este modelo matemático foi escolhido por utilizar critérios objetivos, 

testado e validado como bom preditor de sobrevida de pacientes adultos em 

lista para TH, além de apresentar maior capacidade para prever resultados em 

curto prazo, em comparação à escala CP 10,11. 
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1.2. Alterações do estado nutricional na cirrose hepática  

 

O fígado é um órgão essencialmente metabólico, localizado em 

posição anatômica estratégica entre a circulação portal e a sistêmica. Pela 

circulação portal, o fígado recebe e absorve a maior porção dos nutrientes 

ingeridos, que são, em parte, retidos para reserva e metabolismo próprios e, 

em parte, distribuídos via circulação sistêmica, onde serão eventualmente 

utilizados ou depositados em outros tecidos. Com dano funcional hepático, 

esse mecanismo é alterado, o que pode levar à desnutrição 12. 

A fisiopatologia da desnutrição em CH não é totalmente compreendida, 

mas baixa ingestão dietética, aumento do gasto energético, má absorção e 

capacidade metabólica hepática diminuída podem estar envolvidos 13-17. 

Possíveis motivos para o baixo consumo de energia incluem redução de apetite 

e saciedade devido à ascite, baixa palatabilidade de dietas pobres em sódio, 

encefalopatia hepática, sintomas gastrintestinais e disfunção intestinal 13,18-22. A 

menor ingestão dietética também pode ser atribuída a aumento nos níveis de 

glicose circulantes e menores de grelina pós-prandial, associados a maior 

resistência à insulina comum nesses doentes 23. Adicionalmente, em certos 

casos, pode haver aumento do gasto energético que contribui para balanço 

energético negativo 13,15-17, 24-27.  

Na CH, o mecanismo metabólico do fígado pode estar alterado, pois a 

estrutura hepática, o funcionamento dos hepatócitos e a circulação portal estão 

alterados e prejudicados, com impacto negativo no metabolismo intermediário e 

síntese proteica. Portanto, o risco de desnutrição em pacientes cirróticos é 

significativo 12. Vale notar ainda que os mecanismos envolvidos na desnutrição 
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em vigência da CH envolvem um ciclo vicioso, onde a doença agrava o estado 

nutricional (EN) e a desnutrição agrava a doença, ao levar a dano hepático por 

tornar o indivíduo mais suscetível a infecções e agentes tóxicos 28. Assim, a 

detecção precoce da desnutrição em pacientes cirróticos é fundamental para 

prevenir a progressão da doença.  

1.3. Avaliação do estado nutricional na cirrose hepática 

 

Na CH existem alterações nos principais compartimentos corporais. 

Pode ocorrer aumento na água corporal total (ACT), especialmente 

extracelular, e diminuição da massa magra corporal (MMC) e gordura corporal 

total (GC). Uma grande limitação da avaliação do EN em cirrose reside na 

presença da ascite, pois o desempenho, da maioria dos métodos disponíveis 

para avaliação nutricional (AN), é prejudicado por alterações hídricas e de 

geometria corporal 29.  

De maneira geral ascite, edema e outras complicações associadas à 

hepatopatia crônica, como também, alteração de imunocompetência, 

diminuição de síntese proteica e insuficiência renal, podem alterar os critérios 

objetivos tradicionalmente utilizados na AN 30. Consequentemente, perda de 

peso, medidas antropométricas, índice creatinina-altura, balanço nitrogenado, 

contagem de linfócitos, dosagem sérica de albumina, transferrina, pré-albumina 

e proteína ligada ao retinol devem ser interpretados com restrições na 

avaliação do EN de pacientes cirróticos 31.  

As medidas de composição corporal (CC) contemplam distintos 

modelos. Um deles é o bicompartimental que compreende a medida da GC e 
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da MMC, que em conjunto definem o peso corporal total. A medida da GC pode 

ser obtida por antropometria, por meio da aferição de dobras cutâneas, 

enquanto a MMC pode ser estimada pelo índice creatinina/altura, 

circunferências musculares e dosagem de proteínas séricas. O modelo 

bicompartimental pressupõe que os componentes da MMC estão presentes, na 

mesma proporção, em todos os indivíduos. No entanto, nos cirróticos, essa 

condição não é válida, pois edema e ascite ocasionam erros nestas 

estimativas, o que limita o uso deste modelo 32.  

A presença de edema pode influenciar medidas antropométricas como 

dobra cutânea tricipital (DCT), dobra cutânea subescapular, circunferência 

muscular do braço (CMB) e circunferência do braço (CB) 12. Adiciona-se que 

essas medidas são susceptíveis a variações intra e inter-observadores e ainda 

não existem equações de correção específicas para pacientes com doença 

hepática 12.   

Existem outros métodos para estimar os distintos compartimentos de 

CC. Dentre eles, a bioimpedância elétrica (BIA) é um dos mais adotados na 

prática clínica por sua simplicidade e relativa acessibilidade, no entanto seu 

desempenho é influenciado pela distribuição da água intracelular e extracelular. 

Com isso, a análise de CC em cirróticos por BIA também pode ser prejudicada 

pelas alterações hídricas, comuns nessa população de pacientes 33. 

O desempenho de métodos, rotineiramente utilizados na prática clínica 

e - mesmo os mais sofisticados -, para avaliação da CC é limitado na CH 12. Em 

69 pacientes cirróticos, a estimativa de MMC por técnica de diluição isotópica, 

adotada como método referência para estimar a ACT, pouco se correlacionou 

com resultados de ferramentas tradicionais [avaliação subjetiva global, DCT, 
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CB, CMB, testes laboratoriais, FAM e absorciometria radiológica de dupla 

energia (DXA)]. Apenas a CMB e FAM mostraram-se sensíveis na estimativa 

subjetiva de perda muscular nesses pacientes 34. Vale notar, ainda, que nesse 

estudo DXA foi aplicado para avaliação de MMC e incluiu na medida a região 

abdominal, mesmo em pacientes com ascite 34. Isso pode comprometer os 

resultados de estimativa de MMC, ao incluir a medida da água. Entretanto, 

DXA possibilita a análise de CC em regiões extra-abdominais, o que poderia 

evitar a influência da ascite nessa medida.  

Diante do nosso conhecimento sobre, a avaliação de massa muscular 

esquelética apendicular (MMA) por DXA não foi testada em pacientes 

cirróticos, que permanecem sem método de referência para avaliação da CC e, 

principalmente da massa muscular (MM).  

1.4. Sarcopenia na cirrose hepática 

 

A sarcopenia é frequente em cirrose 35. Sarcopenia' (do grego, 'sarx' - 

carne + 'penia' - perda) descreve condição causada por perda de massa, força 

e/ou desempenho musculares relacionadas com envelhecimento (primária) e 

doença aguda e crônica (secundária) 36,37.  

A síndrome de sarcopenia está tradicionalmente relacionada ao 

aumento da idade, mas pode ser desencadeada por inflamação e/ou 

inatividade física. Existe relação entre sarcopenia e desuso (imobilidade, 

inatividade física ou repouso prolongado), inflamação (resistência à insulina ou 

ativação de vias pró-inflamatórias) e inadequada ingestão de macro e 

micronutrientes associadas à doença aguda e crônica 38.  
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As causas de sarcopenia em CH podem incluir a degradação proteica 

do músculo esquelético, em parte atribuídas à hiperamonemia, condição 

comum em pacientes cirróticos, que pode envolver maior produção de 

miostatina, um reconhecido inibidor de deposição e crescimento do músculo 

esquelético. 39,40. 

A prevalência de sarcopenia em pacientes com CH pode chegar a 

acometer 70% dos doentes 41,42. É fator independente de mortalidade com risco 

de óbito duas vezes maior que o observado em pacientes não-sarcopênicos. 

Também piora a sobrevida após TH 43-46.  

Em 2000, os custos em saúde atribuídos à sarcopenia foram estimados 

em US$ 18,5 bilhões no EUA. Este custo foi relacionado à diminuição da 

capacidade funcional e autonomia, com consequente aumento em quedas, 

fraturas, incapacidade e mortalidade. No cenário clínico, a MM diminuída está 

associada a complicações infecciosas, duração prolongada de ventilação 

mecânica, maior tempo de internação, readmissão para o hospital e maior 

necessidade de cuidados para reabilitação após a alta hospitalar 47. 

1.5. Diagnóstico de sarcopenia na cirrose hepática 

 

O diagnóstico preciso de sarcopenia é essencial para indicação de 

intervenções apropriadas e prevenção de desfechos clínicos negativos.  

Portanto, seu diagnóstico deve ser avaliado para todos os doentes crônicos, 

independentemente da idade, peso corpóreo ou EN 48.  

O diagnóstico de sarcopenia, na prática clínica, pode ser mascarado 

por excesso de tecido adiposo e alterações hídricas, como ascite, que 
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interferem no desempenho dos métodos disponíveis para a estimativa de MM 

29,49-51. Consequentemente, a perda de MM em pacientes cirróticos é 

frequentemente subestimada por métodos antropométricos, de CC e 

bioquímicos 49-51. Nesse cenário, as metodologias para estimativa de força e 

desempenho musculares em pacientes com cirrose estão bem estabelecidas 

para o diagnóstico de sarcopenia, porém não existe um método de referência 

para avaliar MM nessa população 52.  

O Consenso Europeu sobre definição e diagnóstico de sarcopenia 

(EWGSOP) identificou tomografia computadorizada (TC) e DXA como métodos 

de referência para a avaliação de MM e a força do aperto de mão (FAM) 

medida por dinamometria para avaliação de força muscular em pacientes 

idosos, principal população afetada pela sarcopenia 36. Desde a publicação do 

EWGSOP, a aplicação dessas ferramentas vem sendo considerada para 

avaliação de MM em outras populações de pacientes, incluindo cirróticos 53-55.  

No entanto, pacientes idosos podem ocasionalmente apresentar 

edema (principalmente de membros inferiores, por insuficiência venosa), ainda 

que a presença de ascite não seja comum nessa população, uma vez que 

constitui, em geral, condição clínica decorrente de doença crônica 36. Em suma, 

os métodos indicados para análise de sarcopenia em idosos podem não 

reproduzir bons resultados em pacientes com ascite, mas até agora essa 

hipótese permanece por ser melhor explorada 55.  

Com base nessa observação, o racional do presente estudo parte do 

princípio de que a presença de ascite pode prejudicar o desempenho de 

métodos de avaliação da CC que incluam a região abdominal na estimativa da 

MM em pacientes cirróticos, como a TC. Por conseguinte, para um método de 
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CC ser considerado referência para estimar MM em pacientes cirróticos, seu 

desempenho não deve sofrer a influência da ascite e edema.  

A maioria dos estudos que avaliam sarcopenia em CH valem-se de TC 

abdominais solicitadas para acompanhamento clínico da cirrose 56-60. Os 

autores utilizam as imagens disponíveis de TC, de forma retrospectiva, para a 

estimativa de MM nesses pacientes 56-60. Todavia, além de não serem 

padronizados entre si para estimar a MM, esses estudos possuem limitações 

metodológicas, descritas em detalhes na Tabela 1. Evidencia-se que a possível 

influência da presença de ascite na avaliação de MM, a partir de imagens 

abdominais, vem sendo sistematicamente ignorada.  

Existem vantagens em usar DXA em relação a TC. A DXA é mais 

segura (emite 15 vezes menos radiação) e acessível para a prática clínica que 

TC. O presente estudo buscou avaliar seu desempenho na avaliação da MM de 

pacientes cirróticos com ascite e edema em membro inferior (EMI), para 

diagnóstico de sarcopenia e seu valor prognóstico para mortalidade isolado 

e/ou associado a estimativa da força no aperto de mão não-dominante (FAM-

ND), medida por dinamometria 63. 

A potencial aplicação de DXA para essa finalidade valeu-se de sua 

capacidade em estimar MM com uso do índice de massa muscular esquelética 

apendicular (IMMA), que não considera a região abdominal (onde a ascite se 

concentra). O IMMA se correlaciona com MM corporal e sua estimativa é feita a 

partir da quantidade de massa magra dos braços e pernas, que são 

principalmente compostos por músculo (exceto por uma pequena quantidade 

de tecido conjuntivo e pele). 61-63 
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Assim, nossa hipótese considerou que a estimativa de MM em 

cirróticos por IMMA-DXA não é influenciada pela ascite e EMI, é capaz de 

identificar baixa MM e tem valor prognóstico para mortalidade. Nessas 

condições, IMMA-DXA pode ser útil para complementar medidas de força 

muscular no diagnóstico de sarcopenia nessa população. 

A confirmação de nossa hipótese pode contribuir para o melhor 

diagnóstico e consequente controle de sarcopenia em cirróticos, na busca de 

melhor qualidade e expectativa de vida desses pacientes.  
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Tabela 1 -  Qualidade de estudos que avaliaram MM por TC para o diagnóstico de sarcopenia em pacientes cirróticos  

 

Ref. 

 

n  

 

Massa Muscular 

PONTUAÇÃO DE QUALIDADE METODOLÓGICA (0-5)* 

Desenho Dados Sujeitos Comparação Sarcopenia TOTAL 

29 142 IMME L3 (cm²/m²) € 0 0 0 0 0 0 

35 163 Psoas total (mm²) 0 0 0 0 NA 0 

41 112 IMME L3 (cm²/m²) 0 0 0 0 0 0 

43 130 IMME L3 (cm²/m²) 0 0 0 0 0 0 

46 204 Psoas L3 (cm²) 0 0 0 0 0 0 

54 248 IMME L3 (cm²/m²) 0 0 0 0 0 0 

55 562 Psoas umbilical/altura  0 0 0 0 NA 0 

56 65 Psoas L4/altura (cm²/m²) 0 0 0 0 0 0 

57 207 Psoas total (mm²) 0 0 0 0 1 1 

58 111 IMME L3 (cm²/m²) 0 0 0 0 0 0 

59 338 IMME L3 (cm²/m²)  0 0 0 0 0 0 

60 234 IMME L3 (cm²/m²) 0 0 0 0 0 0 

Desenho: prospectivo (1) ou retrospectivo (0); Dados: obtidos especificamente para medida de massa muscular (1) ou restritos para pacientes que 
fizeram TC para diagnóstico hepático (0); Sujeitos: inclusão consecutiva de todos os sujeitos elegíveis (1) ou pontual, de acordo com a ordem em que 
os sujeitos foram submetidos à TC para diagnóstico hepático (0); Comparação: comparação com outros métodos de CC e/ou antropométricos, sim (1) 
ou não (0); Sarcopenia: diagnosticada por pontos de corte desenhados para a população estudada (1) ou para outras populações (0). 

€ 
TC e 

ressonância magnética; IMME L3: índice de massa muscular esquelética calculado a partir da imagem da vértebra lombar 3; Psoas L3: Músculo psoas 
a partir da imagem da vértebra lombar 3; Psoas L4: Músculo psoas a partir da imagem da vértebra lombar 4; Ref: referência; NA: não se aplica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

 

Avaliar o desempenho de DXA na obtenção do IMMA na estimativa de 

massa muscular para diagnóstico de sarcopenia e seu valor prognóstico 

associado à FAM-ND em pacientes cirróticos. 

 

 

2.2. Específicos 

 

 Avaliar a influência da ascite na estimativa de MM por meio da medida 

do IMMA, obtido por DXA, em pacientes cirróticos; 

 Avaliar a capacidade do IMMA, obtido por DXA, em identificar baixa 

MM em pacientes cirróticos; 

 Avaliar a influência do EMI na estimativa de MM por meio da medida 

IMMA, obtido por DXA, em pacientes cirróticos; 

 Avaliar o valor da associação de IMMA, obtido por DXA, e FAM-ND no 

diagnóstico de sarcopenia e prognóstico de mortalidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS



16 

Métodos   

3. MÉTODOS     

3.1.       Aspectos éticos 

 

Todos os procedimentos envolvidos no protocolo do presente estudo 

foram aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (CAPPesq 0646/11, Anexo A) e registrados no www.clinicaltrials.gov 

(NCT02421848). 

3.2.       Desenho do protocolo do estudo  

 

Para testar o desempenho de IMMA-DXA no diagnóstico de sarcopenia 

em pacientes com cirrose, o protocolo do presente estudo foi desenvolvido em 

quatro etapas, com o objetivo de responder a quatro questões principais: 1) se 

a presença de ascite influencia a medida de IMMA-DXA em cirrose, avaliada 

através da comparação dos valores de IMMA-DXA obtidos a partir de pacientes 

com cirrose e ascite antes e após paracentese; 2) se o IMMA-DXA é capaz de 

identificar baixa massa muscular, avaliada através da comparação de valores 

de IMMA-DXA obtidos de pacientes com cirrose e voluntários saudáveis; 3) se 

a estimativa de MM por IMMA-DXA pode ser influenciada por edema 

clinicamente detectável, avaliada comparando-se os valores de IMMA-DXA 

obtidos de pacientes com e sem EMI; e 4) se o IMMA-DXA, sozinho e/ou 

combinado com FAM-ND, apresenta valor prognóstico para mortalidade e sua 

conformidade no diagnóstico de sarcopenia. Para avaliar seu valor prognóstico 
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para mortalidade, aplicou-se modelos de mortalidade ajustados para diferentes 

variáveis que pudessem impactar a estimativa de MM e/ou doença. Para 

avaliar a conformidade no diagnóstico de sarcopenia, comparou-se o 

diagnóstico de sarcopenia identificado através do ponto de corte de referência 

(EWGSOP) para IMMA-DXA e FAM-ND e ponto de corte obtido no final do 

estudo para IMMA-DXA e FAM-ND  36, 63. 

Na véspera do desenvolvimento de todas as atividades deste estudo, 

pacientes com cirrose e voluntários saudáveis foram orientados a não praticar 

atividade física, não ingerir álcool e a suspender o uso de diurético (para 

aqueles que faziam uso) 64. Imediatamente antes dos exames, os participantes 

do estudo foram orientados a esvaziar a bexiga, retirar adornos, metais e 

utilizar vestimenta típica de centro cirúrgico. Após 4h em jejum, os participantes 

foram admitidos no Ambulatório da Divisão de Transplante de Fígado e Órgãos 

do Aparelho Digestivo do Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) às 7h para a 

coleta de dados demográficos [peso, altura e índice de massa corporal (IMC)]. 

Posteriormente, foram transferidos para o Centro de Estudos de Gasto 

Energético e Composição Corporal (CEGECC) e submetidos às avaliações de 

MM por IMMA-DXA e de força muscular por FAM-ND 63. Para os pacientes com 

cirrose, a etiologia, idade, presença de encefalopatia hepática, uso de 

diuréticos, infecção, função renal, presença de varizes esofágicas e gravidade 

da doença (medidas através das escalas MELD e CP) foram também 

registradas, a partir de dados atualizados e disponíveis nos prontuários dos 

pacientes 9. Ascite e EMI foram avaliados por exame físico. 
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Os eventos de mortalidade foram registrados para todos os pacientes 

cirróticos por telefonemas efetuados até 36 meses do início do estudo. Todos 

os procedimentos do presente protocolo foram realizados por pesquisador 

único (GBS), devidamente treinado.  

3.3.       Sujeitos da pesquisa 

 

No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, 144 pacientes 

com CH, provenientes do Ambulatório da Divisão de Transplante de Fígado e 

Órgãos do Aparelho Digestivo do ICHC da FMUSP, e 20 voluntários saudáveis 

do sexo masculino, provenientes do quadro de funcionários da FMUSP, foram 

selecionados para participar do estudo, de acordo com critérios de inclusão e 

exclusão específicos.  

De 144 pacientes incluídos, selecionaram-se 20 pacientes cirróticos, 

com ascite volumosa e indicação de paracentese, para avaliar a influência da 

presença de ascite na estimativa da MM por DXA, que foi feita estabelecendo o 

IMMA-DXA antes e 30 minutos após paracentese. Para avaliar a capacidade 

do IMMA-DXA em identificar baixa MM, os resultados obtidos a partir desses 

20 pacientes foram comparados com os obtidos de 20 indivíduos voluntários 

controles saudáveis, pareados por idade, peso e altura. Adicionalmente, em 

três desses vinte pacientes (os três últimos) também foram obtidas estimativas 

de IMMA-DXA até 7 dias após paracentese. A influência do EMI na estimativa 

de MM por IMMA-DXA foi avaliada na amostra total. A capacidade do IMMA-

DXA, isolado ou em conjunto com FAM-ND, na predição de mortalidade foi 
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avaliada nos pacientes que tinham todas as variáveis testadas nos modelos de 

mortalidade (n = 129). 

Realizou-se estudo piloto com outros 15 pacientes com cirrose, além 

dos 144 já descritos, para determinar o coeficiente de variação (CV) e erro 

estimado do aparelho de DXA, usado para o cálculo do IMMA específico para a 

população do presente estudo (Anexo B). Esta informação foi utilizada para 

calcular o tamanho da amostra necessária para testar a influência de ascite 

sobre IMMA-DXA. A distribuição dos sujeitos da pesquisa está ilustrada na 

Figura 1. 

Todos os indivíduos envolvidos no estudo assinaram um termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE) antes de participarem dos 

procedimentos envolvidos em seu protocolo (Anexo C).  
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Figura 1 -  Distribuição dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Legenda: IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular estimado por meio de 
absorciometria radiológica de dupla energia; CV, coeficiente de variação. 
 
 
 
 

3.3.1. Critérios de inclusão 

 

 Idade acima de 18 anos, sexo masculino 65; 

 Estar na lista de pacientes com cirrose atendidos no Ambulatório da 

Divisão de Transplante de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do 

ICHC da FMUSP, de acordo com o seguinte perfil: escala CP com 

pontuação entre 5 e 13 e escala MELD entre 6 e 43. 
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3.3.2. Critérios de exclusão 

 

 Doença aguda ou crônica concomitante com possível complicação que 

pudesse intervir nos resultados: HIV-positivo, câncer, insuficiência renal, 

cardíaca ou pulmonar 64; 

 Presença de comprometimento cognitivo que impedisse a participação 

no estudo; 

 Uso de prótese ortopédica, de qualquer tipo, que impedisse a realização 

do DXA. 

3.4.       Cálculo do tamanho da amostra 

 

No estudo piloto, realizado com 15 pacientes cirróticos com ascite, a 

variação média do IMMA-DXA foi de 0,27 kg/m². O erro médio estimado do 

aparelho foi 0,07 kg/m², usando o software Power G (versão 3.1.9.2, Heinrich 

Heine University, Dusseldorf, Alemanha). A seguir, calculou-se o tamanho 

amostral para analisar a influência da ascite no IMMA-DXA, considerando a 

variabilidade de 0,27 kg/m² entre as medidas IMMA-DXA pré e pós-

paracentese. Estimou-se 20 pacientes cirróticos com ascite volumosa 

considerando 80% de poder em nível de 5% de significância, em teste T de 

equivalência com região de similaridade de 0,20 kg/m2 (2,77 vezes o erro 

médio estimado do aparelho de 0,07 kg/m
2
) 

66
. 

Para analisar a capacidade do IMMA-DXA em avaliar baixa MM em 

cirrose, a amostra de 20 pacientes foi adequada para identificar diferenças de 

1,40 kg/m² para os valores de IMMA-DXA e 7,20 kg para FAM-ND com os 
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mesmos 80% de poder e nível de 5% de significância, considerando o valor de 

desvio padrão (DP) de IMMA-DXA (≅ 8.0) e FAM-ND (≅ 1.5). 

Para analisar a influência do EMI na estimativa de MM por IMMA-DXA, 

um tamanho amostral mínimo de 140 indivíduos considerou 90% de poder, 

com nível de significância de 5%, para detectar uma diferença de 0,60 kg/m² 

em relação a EMI, considerando DP de 1,20 kg/m² para IMMA-DXA. 

Para a análise do valor prognóstico de sarcopenia, diagnosticada pela 

aplicação de IMMA-DXA, foi estimado uma amostra mínima de 120 pacientes, 

para o modelo de regressão de riscos proporcionais de Cox, considerando 

nível de significância de 5% e taxa de eventos de 36% em 36 meses de 

seguimento, com 80% de poder para detectar uma razão de risco relativo (HR) 

de 2,5 para IMMA-DXA em relação à mortalidade 67.  

3.5.       Avaliação antropométrica 

 

A avaliação antropométrica incluiu medidas de peso, altura e cálculo de 

IMC. O peso atual do paciente foi aferido em balança componente de sistema 

de pletismografia de deslocamento aéreo (BOD POD® Body Composition 

System; Life Measurement Instruments, Concord, CA), calibrada 

semanalmente e conforme orientação do fabricante. Durante a avaliação, o 

paciente permaneceu em pé, no centro da base da balança, descalço e usando 

apenas roupas íntimas. Registrou-se o peso em kg com a variação mínima de 

10g.  

Para a mensuração da altura utilizou-se estadiômetro, modelo Sanny. 

Durante o procedimento, o paciente manteve-se de costas para o seu 



23 

Métodos   

marcador, com os pés unidos, em posição ereta, olhando para frente e braços 

estendidos ao lado do corpo. A leitura foi feita no centímetro mais próximo, 

quando a haste horizontal da barra vertical da escala de estatura encostou-se à 

cabeça do indivíduo. O IMC foi determinado pelo peso do indivíduo dividido por 

sua altura ao quadrado 68. 

Após a aferição das medidas antropométricas, realizou-se exame físico 

para avaliação da presença da ascite e EMI. 

3.6.       Avaliação de composição corporal por DXA 

 

A CC foi estimada por equipamento de DXA (Discovery model, Hologic 

Inc ®, Bedford, MA, EUA) e utilizando-se o software APEX (versão 4.02 Hologic 

Inc ®, Bedford, MA, EUA). O DXA foi calibrado no início do estudo, utilizando o 

phantom de CC fornecido pelo fabricante 69. Através de sua aplicação, as 

medidas em quilos de MMC (que considera a região abdominal para análise) e 

segmentar (que considera apenas os membros) e GC (kg e %) foram obtidas 

em todos os indivíduos. A MMA foi calculada como a soma da massa magra 

dos quatro membros obtida por DXA e o IMMA-DXA através da aplicação da 

seguinte equação: MMA / altura² (m) - Figura 2 (Anexo D) 27. 

 



24 

Métodos   

 

Figura 2 - Voluntário no exame de DXA (Discovery model, Hologic Inc ®, 
Bedford, MA, US) 

 

3.7.       Avaliação da força muscular 

 

A avaliação de força muscular foi feita através da medida de FAM, com 

uso de dinamômetro digital (Charder Co Ltda ®, Taichung City 41262, Taiwan; 

Figura 3). Durante a análise, os indivíduos permaneceram sentados em cadeira 

de altura ajustável, com as pernas na posição vertical e os pés apoiados no 

chão, a fim de obter um ângulo reto nas articulações do quadril, joelho e 

tornozelo. O braço teste permaneceu junto ao corpo, com o cotovelo flexionado 

em posição de 90º, com a palma da mão virada em direção ao corpo, com o 

polegar apontado para cima. O braço que não estava sendo avaliado 

permaneceu apoiado e relaxado sobre a coxa. Os indivíduos foram 
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incentivados verbalmente a produzir sua força de preensão máxima (FPM; 

Figura 4) 70,71. 

 

 

 

Figura 3 -  Dinamômetro Charder MG-4800 
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Figura 4 -  Voluntário realizando teste de dinamometria 

 

 

O teste foi aplicado no braço não-dominante. O melhor resultado de 

três tentativas, com pausa de um minuto entre elas, foi registrado em kg. Para 

esse registro, o instrutor do teste precisou estar convencido de que o 

participante apertou o dinamômetro com esforço máximo. Em caso contrário, o 

resultado não foi registrado. O instrutor avaliou subjetivamente a qualidade das 

medições da força de preensão, por meio de criteriosa observação de 

expressões faciais, contração dos músculos do braço e mão, variação no fluxo 

sanguíneo da falange e a consistência nas três tentativas 63,70,71.  

O instrutor do teste anotou a mão dominante de cada participante. 
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3.8.        Paracentese 

 

Após as análises iniciais de DXA e FAM, os pacientes recrutados e 

com indicação absoluta de paracentese, receberam um lanche, foram 

convidados a urinar e colocados em posição supina e com a cabeça elevada 

em 30°, a fim de permitir o acúmulo de líquido no abdômen inferior. Após 

anestesia local com lidocaína a 2% (Medicação genérica - Hipolabor, Minas 

Gerais, Brasil), foi realizada a punção abdominal na fossa ilíaca esquerda ou 

na linha média da região suprapúbica, utilizando cateter Jelco de calibre 14.  

Quando o volume de ascite retirado foi maior que dois litros os 

pacientes receberam 50 mL de albumina humana intravenosa a 20% para cada 

dois litros de ascite retirada (20 Alburex, CSL Behring) 72. Durante e 30 minutos 

depois do procedimento de paracentese, os pacientes permaneceram deitados, 

para obter melhor estabilização hídrica e minimizar o EMI 73. Todas as 

paracenteses foram realizadas por cirurgião hepatologista experimentado, em 

ambiente hospitalar estéril, sem necessidade de internação. 

3.9.       Transplante hepático, sobrevida e diagnóstico de sarcopenia 

 

Os pacientes foram acompanhados em relação à realização de TH. 

Esta variável foi considerada na predição de mortalidade.  

O valor prognóstico de sarcopenia em cirrose foi estabelecido pela sua 

relação com mortalidade. Considerando que sarcopenia é definida pela 

diminuição da massa, força e/ou desempenho musculares, estudamos a 

interação, isolada e conjunta, entre IMMA-DXA e FAM-ND (em valores obtidos 
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em testes com mão não-dominante)71 com sobrevivência. O efeito da possível 

interação entre IMMA-DXA e FAM-ND na sobrevida e a capacidade dessas 

medidas combinadas em predizer mortalidade em pacientes com cirrose 

também foram avaliadas em modelos de mortalidade ajustados para variáveis 

que pudessem influenciar a MM e/ou a gravidade da cirrose (escala CP, TH, 

EMI, MELD e idade) 9. 

Um ponto de corte específico para a predição de mortalidade foi obtido 

a partir de tercis dos valores de IMMA-DXA e FAM-ND. A probabilidade de 

sobrevivência de pacientes com sarcopenia, diagnosticada por este ponto de 

corte foi calculada e comparada com o ponto de corte de referência proposto 

pelo EWGSOP (IMMA-DXA < 7,26 kg/m2 + FAM-ND < 30 kg) 36. 

Eventos de morte foram registrados por telefonemas decorridos até 36 

meses do início do estudo e só foram computados quando relacionados 

diretamente a uma complicação da cirrose. 

3.10.   Análise estatística 

 

No presente estudo, os resultados foram expressos em média ± DP, 

mediana e intervalo interquartil [IIQ, (25-75%)] ou porcentagem, de acordo com 

a distribuição normal ou tipo de variável; e analisados utilizando-se o software 

R 3.1.3 (Team R Núcleo de 2015, Viena, Áustria). Utilizamos nível de 

significância de 5% para todas as análises, que incluíram quatro etapas:  

1.  Influência da ascite na medida do IMMA-DXA: diferenças dos valores 

de IMMA-DXA dos pacientes com CH entre os períodos pré e pós-

paracentese foram avaliadas por teste t de Student pareado. A 
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concordância entre os valores de IMMA-DXA obtidos nos dois períodos 

(pré e pós-paracentese) foi avaliada de acordo com o coeficiente de 

correlação de concordância de Lin (CCC), gráfico de Bland-Altman, 

intervalos de confiança de 95% (IC) e CV. Realizou-se teste de 

equivalência para verificar se a diferença média do IMMA-DXA pré e 

pós- paracentese foi equivalente ao CV do aparelho 69.     

2.  Capacidade do IMMA-DXA em identificar baixa MM em cirrose: 

diferenças dos valores de IMMA-DXA entre os pacientes com CH e o 

grupo de voluntários saudáveis foram avaliadas por teste t de Student 

não pareado. 

3.  Influência do edema na medida do IMMA-DXA: diferença dos valores 

de IMMA-DXA dos pacientes cirróticos com EMI e sem EMI foram 

avaliadas pelo teste t de Student não pareado, diferença média e pelo 

coeficiente de determinação (R²). 

4.  Valor prognóstico e diagnóstico de sarcopenia por IMMA-DXA e FAM-

ND: a correlação entre IMMA-DXA e FAM-ND foi avaliada por 

correlação de Pearson (r) e análise de dispersão em pares. A influência 

do TH na mortalidade foi avaliada através comparação de óbitos dos 

grupos de pacientes transplantados e não transplantados com uso do 

teste de Mann-Whitney. Estimou-se HR e testes de interação entre 

IMMA e FAM-ND em modelos de riscos proporcionais de Cox 

independentes e múltiplos, ajustados por idade, CP, TH, EMI e MELD 9. 

A influência de EMI na capacidade de IMMA-DXA para estimar MM foi 

testada considerando o efeito de interação (IMMA-DXA:EMI) neste 

modelo. O modelo final incluiu apenas variáveis significativas para 
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predição de mortalidade. Probabilidades de sobrevivência foram 

estimadas por meio do método de Kaplan-Meier comparadas pelo teste 

de log-rank. Além disso, avaliaram-se medidas descritivas de 

mortalidade, segundo tercis dos valores de IMMA e FAM-ND, para a 

obtenção de pontos de corte de mortalidade. As taxas de sobrevivência 

do diagnóstico de sarcopenia obtidas a partir deste ponto de corte 

foram testadas, utilizando o método de Kaplan-Meier e comparadas por 

teste log-rank, com aquelas apenas obtidas com uso do ponto de corte 

sugerido pelo EWGSOP para valores de IMMA-DXA e FAM-ND 36. 
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4. RESULTADOS 

4.1.       Características descritivas da amostra 

 

Pacientes (idade média 54,50 anos, IIQ, 48-62 anos) com cirrose de 

diferentes etiologias (59% alcoólicos, 20% viral, 12% criptogênica e 9% outros) 

foram incluídos no estudo. As características da amostra estão apresentadas 

na Tabela 2. A distribuição dos pacientes de acordo com a escala CP foi de 

17% Child A, 54% Child B e 29% Child C; o valor médio da escala MELD foi de 

14,38 (IIQ, 11-17). A ascite estava ausente ou controlada em 63% dos 

pacientes e moderada, volumosa ou refratária em 37% dos pacientes; 72 (50%) 

pacientes apresentaram EMI; e 16 (11,10%) pacientes foram submetidos a TH, 

com intervalo de 38 a 1001 dias (mediana, 530 dias, IIQ, 226-652 dias) após a 

inscrição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Resultados   

Tabela 2 -  Características e CC da amostra total de pacientes com cirrose 

Variável 

                    Cirróticos  

Média ± DP                Mediana [IIQ] 

Idade (anos) 54,50 ± 9,90 55 [48 - 62] 

Peso (kg) 76,70 ± 13,90 75,10 [66,40 - 85,90] 

Altura (m) 1,70 ± 0,10 1,70 [1,60 - 1,70] 

Escala Child-Pugh 8,33 ± 2,00 8 [7 - 10] 

Escala MELD 14,38 ± 5,40 13,50 [11 - 17] 

Uso de Diurético (%) 85,92  

Ascite ausente (%) 26,00  

Ascite controlada (%) 37,20  

Ascite moderada (%) 14,00  

Ascite refratária (%) 7,80  

Ascite volumosa (%) 15,00  

Encefalopatia Hepática (%) 16,70  

Infecção crônica ou recorrente (%) 1,00  

Função renal (boa) (%) 99,00  

Presença de varizes de esôfago (%) 30,83  

Índice de Massa Corporal (kg/m²) 26,60 ± 4,50 26,30 [23 - 29,80] 

Força do aperto de mão não-dominante (kg) 28,70 ± 8,90 28,60 [22,70 - 35,70] 

Gordura Corporal (kg) 16,40 ± 8,70 15,20 [10,80 - 21,50] 

Massa Magra Corporal (kg) 57,90 ± 10,90 58,70 [52,20 - 64,30] 

Gordura Corporal (%) 

IMMA-DXA (kg/m²) 

22,80 ± 7,30 

7,66 ± 1,20 

22,10 [17,20 - 27,90] 

7,70 [6,90 - 8,50] 

Legenda: Dados obtidos de 144 pacientes com cirrose hepática, exceto FAM-ND e IMMA-DXA 
obtidos de 129 pacientes. Valores de composição corporal foram obtidos com uso da absorciometria 
radiológica de dupla energia. CC, composição corporal; DP, desvio padrão; IIQ, intervalo interquartil; 
MELD, modelo para estágio final de doença hepática; IMMA-DXA, índice de massa muscular 
esquelética apendicular obtido por absorciometria radiológica de dupla energia. 
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A Tabela 3 apresenta os dados demográficos, antropométricos e de CC 

obtidos no momento pré-paracentese dos 20 pacientes estudados 

separadamente para a verificação da influência da ascite no desempenho de 

DXA. Em comparação com voluntários saudáveis, os pacientes foram 

semelhantes quanto à idade, peso e altura, mas apresentaram menor FAM-ND, 

GC e IMMA-DXA (p < 0,001); e maior MMC (p = 0,021). 

Tabela 3 -  Resultados de CC de pacientes cirróticos com ascite e voluntários 
saudáveis 

Variável 
Voluntários 

Saudáveis 

Pacientes 

Cirróticos 
Valor p 1  

Idade (anos) 53,8 ± 10,37 55,35 ± 9,84 0,630 

Peso (kg) 79,84 ± 8,22 79,63 ± 12,23 0,950 

Altura (m)  1,67 ± 0,04 1,7 ± 0,07 0,121 

IMC (kg/m²) 28,87 ± 2,78 27,8 ± 4,07 0,338 

FAM–ND (kg) 39,69 ± 6,27 25,0 ± 8,40 <0,001 

Gordura corporal (kg) 20,57 ± 4,22 13,23 ± 4,44 <0,001 

Massa magra corporal (kg) 60 ± 6,73 66,27 ± 9,50 0,021 

Gordura corporal (%) 25,64 ± 3,66 16,41 ± 4,35 <0,001 

IMMA-DXA (kg/m²) 9,29 ± 0,95 7,76 ± 1,45 <0,001 

Legenda:
 1 

teste t de Student não pareado. Dados obtidos de 20 pacientes de cada grupo com 
uso da absorciometria radiológica de dupla energia e expresso em média ± desvio padrão. CC, 
composição corporal; IMC, índice de massa corporal; FAM-ND, força do aperto da mão não-
dominante; IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular estimado por 
absorciometria radiológica de dupla energia. 

4.2.       Influência da ascite no desempenho de DXA na estimativa de 
massa muscular  

 

 

Em média, 7,4 litros de ascite foram removidos por paracentese. A 

Tabela 4 apresenta e compara os dados de CC obtidos antes e após 
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paracentese. Houve diminuição significativa dos valores de MMC (p < 0,001), 

mas não dos valores de IMMA-DXA (p = 0,786) (Gráfico 1). Adicionalmente, 

observou-se diminuição significativa nos valores pós-paracentese para peso 

corpóreo (p < 0,001), IMC (p < 0,001) e GC em kg (p = 0,001). 

Tabela 4 -  Resultados de CC obtidos em pacientes cirróticos com ascite, 
antes e após paracentese  

Variáveis 
Pré- 

Paracentese 

Pós-

Paracentese 

Diferença 

média 
IC 95%  Valor p ¹ 

Peso (kg) 79,6 ± 12,2 73,3 ± 11,8 6,28 5,3;7,3 <0,001 

IMC (kg/m²) 28,0 ± 4,1 25,7 ± 4,0 2,13 1,8;2,4 <0,001 

Gordura corporal (kg) 13,2 ± 4,4 12,2 ± 4,16 1,03 0,5;1,6 0,001 

MMC (kg) 66,3 ± 9,5 61,2 ± 9,56 5,11 4,4;5,9 <0,001 

Gordura corporal (%) 16,4 ± 4,3 16,4 ± 4,5 0 -0,5;0,5 1 

IMMA-DXA (kg/m²) 7,8 ± 1,4 7,8 ± 1,5 -0,01 -0,1;0,1 0,786 

Legenda:
 1 

teste t de Student pareado. Dados obtidos de 20 pacientes com uso da 
absorciometria radiológica de dupla energia e expressos em média ± desvio padrão. CC, 
composição corporal; IC, intervalo de confiança; IMC, índice de massa corporal; MMC, massa 
magra corporal; IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por 
meio de absorciometria radiológica de dupla energia. 

As medidas de IMMA-DXA, obtidas entre os períodos pré e pós-

paracentese, apresentaram bom CCC, no valor de 0,99, com diferença média 

de -0,01 kg/m2, IC de 95% (-0,09; 0,07), e com limites de concordância de 95% 

de -0,33 a 0,31 kg/m2 (Gráfico 2). Também não foram encontradas diferenças 

significativas do IMMA-DXA avaliado em períodos alternados até 7 dias pós-

paracentese (Gráfico 3).  
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Gráfico 1 -  Gráfico de dispersão do IMMA-DXA obtido em pacientes cirróticos 
com ascite, antes e após paracentese 

 

Legenda: IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de 
absorciometria radiológica de dupla energia, expresso em kg/m². 

 

Gráfico 2 -  Gráficos de Bland-Altman da correlação do IMMA-DXA em 
pacientes cirróticos com ascite, antes e após paracentese 

 

Legenda: IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de 
absorciometria radiológica de dupla energia, expresso em kg/m²; CCC, coeficiente de 
correlação de concordância de Lin. Linha horizontal sólida: diferença média entre IMMA-DXA, 
kg/m² (-0,01; IC 95% -0,09; 0,07); linhas tracejadas: limites de concordância de 95% (-0,335 a 
0,315). 
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Gráfico 3 -  Acompanhamento individual do IMMA-DXA obtido de 3 pacientes 
cirróticos com ascite até 7 dias pós-paracentese 

 

Legenda: IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de 
absorciometria radiológica de dupla energia, expresso em kg/m². 

O teste de equivalência mostrou que a diferença média do IMMA-DXA 

encontrada antes e após paracentese foi inferior ao CV do equipamento 

(diferença média = 0,01 kg/m², DP = 0,16 kg/m²; p < 0,001). 

4.3.       Capacidade do IMMA-DXA em identificar baixa massa muscular 

 

Os pacientes com cirrose e voluntários saudáveis apresentaram idade 

(53,80 ± 10,37 vs. 55,35 ± 9,84 anos), peso (79,84 ± 8,22 vs. 79,63 ± 12,23 kg) 

e altura semelhantes (1,67 ± 0,04 vs 1,70 ± 0,07 m). Massa e força musculares 

foram significativamente menores no grupo de cirrose que em voluntários 

saudáveis (25 kg e 7,76 kg/m2 vs 39,69 kg e 9,29 kg/m2, p <0,001). O Gráfico 4 

mostra a diferença entre os valores de IMMA-DXA obtidos no grupo de 

voluntários saudáveis e cirróticos (9,29 kg/m² e 7,76 kg/m², respectivamente; p 
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< 0,001) e reforça visualmente o efeito neutro da ascite na estimativa do IMMA-

DXA. O valor da GC foi menor (p <0,001) e os valores de MMC foram maiores 

(p = 0,021) em pacientes com cirrose e ascite (Tabela 2). 

A Tabela 5 mostra que, entre as variáveis estudadas, IMMA-DXA foi 

positivamente correlacionado por correlação de Pearson com o peso, IMC, GC 

e FAM-ND (r = 0,64, p < 0,001; r = 0,76, p < 0,001; r = 0,56, p = 0,069 e r = 

0,70, p < 0,001, respectivamente).  

Gráfico 4 -  Gráfico boxplot do IMMA-DXA em pacientes cirróticos com ascite, 
antes e após paracentese, e em voluntários saudáveis 

 

Legenda: IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de 
absorciometria radiológica de dupla energia. 
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Tabela 5 -  Correlação de variáveis de CC com o IMMA-DXA em pacientes 
cirróticos com ascite, antes e após paracentese 

Variável 
Pré-paracentese Pós-paracentese  

r IC 95 %  Valor p r IC 95% Valor p  

Peso (kg) 0,64 0,42;0,80 <0,001 0,80 0,55;0,92 <0,001 

Altura (m) -0,19 -0,47; 0,13 0,24 -0,08 -0,50;0,38 0,750 

IMC (kg/m²) 0,76 0,59;0,87 <0,001 0,84 0,63;0,94 <0,001 

Escala MELD  0,08 -0,37; 0,51 0,727 0,06 -0,39; 0,49 0,784 

Gordura corporal (kg) 0,56 0,30; 0,74 <0,001 0,41 -0,03; 0,72 0,069 

MMC (kg) 0,41 0,11; 0,64 0,009 0,82 0,59; 0,93 <0,001 

Gordura corporal (%) 0,41 0,11; 0,64 0,009 0,09 -0,37; 0,51 0,704 

FAM–ND (kg) 0,70 0,37; 0,88 <0,001 NM NM <0,001 

Legenda: teste correlação de Pearson. Dados obtidos de 20 pacientes com uso da 
absorciometria radiológica de dupla energia. CC, composição corporal; IMMA-DXA, índice de 
massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de absorciometria radiológica de 
dupla energia expresso em kg/m²; r, correlação de Pearson; IC, intervalo de confiança; IMC, 
índice de massa corporal; MELD, modelo para estágio final de doença hepática; MCC, massa 
magra corporal; FAM-ND, força do aperto de mão não-dominante; NM, não medido. 
 
 
 
 

4.4.       Influência de edema em membro inferior no desempenho de DXA 
na estimativa de massa muscular  

 

 

A diferença média dos valores de IMMA-DXA não divergiu entre os 

pacientes com EMI e sem EMI (0,30 kg/m², p = 0,068). Adicionalmente, a 

variabilidade de IMMA-DXA explicada pelo edema foi insignificante de acordo 

com o coeficiente de determinação (R² = 2,40%). 
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4.5.       Valor prognóstico e diagnóstico de sarcopenia por IMMA-DXA e 
FAM-ND 

 

 

Dos 144 pacientes admitidos em neste estudo, 88 (61,1%) 

sobreviveram e 55 (38,5%) morreram devido às complicações associadas a 

cirrose. O tempo médio para a ocorrência de morte foi 16 meses, durante um 

período médio de acompanhamento de 32 meses com IIQ de 17,52 – 33,96 

meses. O óbito de um dos pacientes se deu em acidente de carro e, portanto, 

não foi contabilizado. 

Dos 144 pacientes incluídos, 129 apresentaram medidas de IMMA-

DXA e FAM-ND e foram aplicadas nos modelos de mortalidade. O modelo de 

regressão de Cox múltiplo inicial para a mortalidade não foi influenciado pela 

escala CP (HR = 1,10, IC 95% = 0,93 a 1,31, p = 0,255). No decorrer do 

presente estudo, 7 (43,8%) pacientes que realizaram TH e 48 (37,5%) 

pacientes que não realizaram TH foram a óbito. A realização do TH não 

influenciou variáveis preditoras de mortalidade nos pacientes cirróticos (Tabela 

6) e a inclusão do TH como covariável dependente do tempo, no modelo para 

predição de sobrevida, não teve efeito significativo (HR = 1,26; IC 95% = 0,47 a 

3,36, p = 0,63).  
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Tabela 6 -  Comparação das variáveis preditoras de mortalidade segundo TH 

Variável 
Não transplantado 

(n=128) 
Transplantado 

(n=16) 
Total 

(n=144)  Valor p¹ 

Idade (anos) 54,29 ± 9,94  56 ± 9,94  54,48 ± 9,92  0,267 

Escala MELD 14,27 ± 5,4  15,25 ± 5,99  14,38 ± 5,45  0,603 

FAM-ND (kg) 28,82 ± 9,09 27,86 ± 7,32  28,7 ± 8,88  0,643 

IMMA-DXA 
(kg/m²) 

7,73 ± 1,22  7,69 ± 1,13  7,73 ± 1,21  0,835 

Legenda: 
1 
Valor de p corresponde a Teste de Mann-Whitney.  Dados de FAM-ND e IMMA-DXA 

obtidos de 129 pacientes e expressos em média ± desvio padrão. TH, transplante hepático; 
MELD, modelo para estágio final de doença hepática; FAM-ND, força do aperto de mão não-
dominante; IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio 
de absorciometria radiológica de dupla energia. 

 

O EMI mostrou efeito significativo independente (HR = 1,95, IC 95% = 

1,46 a 3,65, p = 0,036) no modelo de mortalidade, mas não houve interação 

IMMA-DXA:EMI significativa na predição de mortalidade e o modelo foi 

ajustado sem esse parâmetro (Tabela 7). Encontrou-se interação significativa 

entre IMMA-DXA e FAM-ND em relação à sobrevida (p = 0,028). A aplicação 

conjunta dessas medidas, em modelo final ajustado por MELD e idade, 

apresentou efeito significativo na previsão de mortalidade em modelos 

independentes e múltiplos de Cox (Tabela 8), com HR de 1,03 e IC 95% (1,00-

1,05). Todas as variáveis incluídas nesse modelo foram preditoras 

independentes de mortalidade. Observou-se ainda que IMMA-DXA e FAM-ND 

submetidos à correlação de Pearson e à análise de dispersão em pares não 

foram influenciados pela idade e MELD para predizer a mortalidade, 

apresentando maior correlação positiva (IMMA-DXA e FAM-ND = 0,40) e 

negativa (idade e FAM-ND = -0,27) (Gráfico 5). 
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Tabela 7 -  Estimativa de risco de mortalidade em pacientes com cirrose, de 
acordo com IMMA-DXA e FAM-ND, em modelos de riscos 
proporcionais de Cox, ajustados por idade, EMI e MELD 

Variável 
Modelo de regressão de Cox Múltiplo 

HR (IC 95%) Valor p 1 

Idade (anos) 1,04 (1,01; 1,08) 0,017 

Escala MELD  1,15 (1,10; 1,21) <0,001 

EMI (sim/não) 1,95 (1,46; 3,65) 0,036 

FAM-ND (kg) 0,78 (0,65; 0,93) 0,005 

IMMA-DXA (kg/m²) 0,44 (0,21; 0,92) 0,029 

IMMA-DXA:FAM-ND  1,03 (1,00; 1,05) 0,019 

Legenda: 
1 

Valor de p corresponde a modelos de riscos proporcionais de Cox ajustado por 
MELD, edema em membro inferior e idade. Dados obtidos de 129 pacientes. IC, intervalo de 
confiança; HR, razão de risco relativo; MELD, modelo para estágio final de doença hepática; 
EMI, edema em membro inferior; FAM-ND, força do aperto de mão não- dominante; IMMA-
DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de absorciometria 
radiológica de dupla energia; IMMA-DXA:FAM-ND, interação entre IMMA-DXA e FAM-ND.  
  

 

 

Tabela 8 -  Estimativa de risco de mortalidade em pacientes com cirrose de 
acordo com IMMA-DXA e FAM-ND, em modelos de riscos 
proporcionais de Cox, ajustados por idade e MELD 

Variável 

Modelo de regressão de Cox 

Independente 

Modelo de regressão de Cox 

Múltipla 

HR (IC 95%) Valor p 1 HR (IC 95%) Valor p 1 

Idade (anos) 1,03 (1,00; 1,06) 0,039 1,04 (1,00; 1,07) 0,023 

Escala MELD 1,11 (1,07; 1,15) <0,001 1,14 (1,09; 1,20) <0,001 

FAM-ND (kg) 0,78 (0,67; 0,91) 0,002 0,78 (0,66; 0,93) 0,006 

IMMA-DXA (kg/m²) 0,41 (0,20; 0,82) 0,012 0,49 (0,23; 1,00) 0,053 

IMMA-DXA:FAM-ND 1,03 (1,00; 1,05) 0,008 1,03 (1,00; 1,05) 0,028 

Legenda: 
1 

Valor de p corresponde a modelos de riscos proporcionais de Cox ajustado por 
MELD e idade. Dados obtidos de 129 pacientes. IC, intervalo de confiança; HR, razão de risco 
relativo; MELD, modelo para estágio final de doença hepática; FAM-ND, força do aperto de 
mão não-dominante; IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado 
por meio de absorciometria radiológica de dupla energia; IMMA-DXA:FAM-ND, interação entre 
IMMA-DXA e FAM-ND.  
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Gráfico 5 -  Dispersão em pares e correlação de Pearson entre a idade, 
IMMA-DXA, MELD e FAM-ND 

 
Legenda: Dados obtidos a partir de pacientes com cirrose (n = 129). MELD, modelo para 
estágio final de doença hepática; FAM-ND, força do aperto de mão não-dominante, expresso 
em kg; IMMA-DXA, índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de 
absorciometria radiológica de dupla energia, expresso em kg/m². 

 

 

A avaliação da ocorrência de óbito, de acordo com os tercis dos 

valores de IMMA-DXA e FAM-ND, apontou que 73,70% dos pacientes com 

IMMA-DXA ≤ 7 kg/m² + FAM-ND ≤ 25 kg morreram. A curva de Kaplan-Meier, 

no Gráfico 6, mostra que os pacientes que apresentaram, conjuntamente, 

IMMA-DXA e FAM-ND abaixo desses pontos de corte foram significativamente 

mais propensos a morrer (p < 0,001). No período de 18 meses, a sobrevida foi 

de 45,10% para sarcopênicos (abaixo do ponto de corte) e 90,6% para não-

sarcopênicos (acima do ponto de corte). 
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Gráfico 6 -  Curvas de Kaplan-Meier com pontos de corte para mortalidade, 
obtidos a partir dos tercis dos valores do IMMA-DXA e FAM-ND 
de pacientes cirróticos 

 
Legenda: FAM-ND, força do aperto de mão não-dominante, expresso em kg; IMMA-DXA, 
índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de absorciometria 
radiológica de dupla energia, expresso em kg/m². 

 

 

Dos 129 pacientes com IMMA-DXA e FAM-ND, 19 (14,70%) foram 

diagnosticados como sarcopênicos, após a aplicação do novo ponto de corte. 

Além desses 19 pacientes, outros 12 pacientes foram diagnosticados como 

sarcopênicos aplicando-se o ponto de corte referência do EWGSOP (n = 31; 

24%). Quatorze dos 19 pacientes diagnosticados como sarcopênicos por 

ambos os pontos morreram; e 3 dos 12 pacientes diagnosticados como 

sarcopênicos apenas pelo ponto de corte do EWGSOP morreram. A frequência 

de mortalidade prevista pelo novo ponto de corte foi de 73,70%, e a prevista 

pelo ponto de corte do EWGSOP foi de 54,80%. A curva de sobrevivência de 

Kaplan-Meier (Gráfico 7) mostrou que o novo ponto de corte para sarcopenia 
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identificou pacientes com maior risco de mortalidade em relação ao ponto de 

corte do EWGSOP (teste log-rank, p = 0,011) e que os 12 pacientes 

diagnosticados como sarcopênicos apenas pelo ponto de corte do EWGSOP 

não foram significativamente diferentes do grupo de pacientes diagnosticados 

como não-sarcopênicos por ambos os pontos de corte aplicados (n = 98; p > 

0,050). 

 

Gráfico 7 -  Curvas de Kaplan-Meier com pontos de corte para IMMA-DXA e 
da FAM-ND para diagnóstico de sarcopenia do EWGSOP e novo 
ponto de corte proposto ao final desse estudo. 

 

Legenda: FAM-ND, força do aperto de mão não-dominante, expresso em kg; IMMA-DXA, 
índice de massa muscular esquelética apendicular calculado por meio de absorciometria 
radiológica de dupla energia, expresso em kg/m²; novo ponto de corte para sarcopenia [IMMA-
DXA ≤ 7 kg / m

2
 + FAM-ND ≤ 25 kg (n = 19)]; ponto de corte para sarcopenia do EWGSOP 

[IMMA-DXA < 7,26 kg / m
2
 + FAM-ND < 30 kg (n = 31)]; ponto de corte para não-sarcopênico 

do EWGSOP [IMMA-DXA ≥ 7,26 kg / m
2
 + FAM-ND ≥ 30 kg (n = 31)]. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1.       Da contribuição do estudo 

 

Pacientes com cirrose podem exibir disfunção circulatória com 

hipertensão portal e vasodilatação de vasos esplênicos, situação que concorre 

para diminuir a resistência periférica e o volume sanguíneo central efetivo e, 

consequentemente, acarreta em hipotensão arterial e aumento da circulação 

dinâmica. Essas anormalidades resultam em vasoconstrição sistêmica, por 

meio da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema 

nervoso simpático, com aumento dos níveis de hormônios antidiuréticos e 

vasoconstrição renal que, finalmente, podem resultar em ascite e/ou edema 74. 

Todas essas alterações hídricas prejudicam o desempenho de métodos 

disponíveis para estimar MM 50. 

Em pacientes com doença hepática, em fase terminal com ascite e/ou 

edema, as medidas antropométricas e de CC podem ser superestimadas por 

métodos como IMC, BIA e CMB 12. Consequentemente, a AN tradicional, 

embora mais fácil, pode subestimar a prevalência e a gravidade da desnutrição 

em pacientes com cirrose 32. Possivelmente, as alterações de fluídos 

encontradas nesses pacientes, principalmente ascite, poderiam explicar a 

discrepância, entre as frequências de desnutrição (5,4% a 68,2%), em estudos 

que compararam diferentes métodos de avaliação de CC em pacientes 

cirróticos 32,75.  

Neste sentido, em 43 pacientes cirróticos com e sem ascite, Venegas-

Tresierra et al (2002) identificaram 30,2% obesos, 20,1% sobrepesos, 46,5% 
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eutróficos e apenas 3,2% com baixo peso 76. Para Roongpisuthipong et al 

(2001), a prevalência de desnutrição em pacientes com CH ficou em torno de 

13,3%, segundo a medida de porcentagem de peso ideal (<90%), e de 11,7%, 

pelo IMC (<18,5 kg/m2), aparentemente uma subestimativa do número de 

pacientes desnutridos dessa amostra 77. Já Gottschall et al (2004), em 34 

indivíduos com cirrose causada pelo vírus da hepatite C (17% pacientes com 

ascite), ao aplicar o IMC não encontraram nenhum doente desnutrido, mas sim 

alta prevalência de sobrepeso (62%) 75. 

A desnutrição acompanhada por intensa perda de MM progressiva e 

generalizada está associada a pior prognóstico e mortalidade em pacientes 

com cirrose, o que torna de alto interesse medir a MM 29,32,46,53,78. A 

discrepância dos resultados de estudos de CC indica a necessidade de um 

novo método, mais adequado para a avaliação de MM em pacientes cirróticos, 

que não sofra a influência da ascite. O uso de DXA para estimativa de MM para 

diagnóstico de sarcopenia é recomendado pelo EWGSOP 36,37. 

Na amostra do presente estudo, a medida de IMMA, obtida por meio de 

DXA foi o método eleito como potencial candidato para atender a essa 

necessidade. O IMMA-DXA estima a MM por meio de medidas obtidas da 

soma da quantidade de MMA normalizada pela altura (IMMA) 36,37,63. Isso 

significa excluir a região abdominal, onde a ascite se concentra, na estimativa 

de MM. A medida de MMA tem sido utilizada para diagnóstico de sarcopenia e 

no estabelecimento de pontos de corte para a definição desta síndrome 66. 

Com base em nosso conhecimento, o presente estudo é o primeiro a 

avaliar a influência da ascite e EMI em medidas de MM usando IMMA-DXA. De 

acordo com os seus dados, IMMA-DXA não foi influenciado por ascite e EMI na 
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estimativa da MM e identificou baixa MM em pacientes cirróticos, em 

comparação com voluntários saudáveis. Além disso, IMMA-DXA foi eficiente na 

predição de mortalidade, como variável independente e com melhor resultado 

quando combinado com FAM-ND, em modelos de riscos proporcionais de Cox 

ajustados por idade e MELD.  

Estes achados indicam que DXA teve bom desempenho na avaliação 

da MM em pacientes com cirrose e que o uso simultâneo de IMMA-DXA com 

FAM-ND pode ser alternativa para o diagnóstico clínico de sarcopenia nessa 

população. Como a amostra do presente estudo foi composta por pacientes 

com diferentes graus de progressão de cirrose (desde menor gravidade até a 

fase avançada da doença), seus dados sugerem ainda que o IMMA-DXA pode 

ser aplicado em pacientes com CH, independente do grau de progressão da 

doença e da presença ou não de ascite e EMI.  

Neste estudo, estabeleceram-se valores para IMMA-DXA e FAM-ND, 

que em conjunto marcam um ponto de corte para diagnóstico de sarcopenia. 

Na prática clínica, este ponto de corte pode contribuir para identificar pacientes 

cirróticos sarcopênicos (valores abaixo do ponto de corte) e não-sarcopênicos 

(valores acima do ponto de corte).  
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5.2.      Dos métodos empregados 

 

O uso de DXA para medida sequencial de MM implica em conhecer o 

CV específico do aparelho. Neste estudo, o CV foi realizado para determinar o 

tamanho da amostra 69. 

Para verificar a influência de ascite na estimativa de MM por DXA, foi 

feita a medida de DXA antes e após paracentese. Com DXA, medimos a MMC, 

incluindo abdômen, e o IMMA, apenas braços e pernas, considerando que a 

massa magra dos membros se correlaciona com a MM corporal 37,63.  

Sarcopenia, definida como baixa massa e força musculares, tem valor 

prognóstico em termos de morbidade e mortalidade. Para medir a força 

muscular, optamos pela FAM avaliada por dinamometria. Assim, estudamos a 

capacidade de IMMA-DXA, associada à medida de FAM, para predizer 

mortalidade 36.  

Os modelos de análise de predição de mortalidade por sarcopenia, 

diagnosticada com IMMA-DXA, na nossa amostra, incluíram idade e MELD, 

uma vez que estas são consideradas as principais variáveis relacionadas à 

sarcopenia e cirrose, respectivamente 36,79. A sarcopenia, até certo ponto, faz 

parte do processo da senescência, porque estima-se que um indivíduo hígido 

apresente perda de até 40% de sua MM aos 80 anos, em um ritmo 

progressivamente acelerado a partir dos 40 anos 80,81.  O MELD, uma escala de 

pontuação para avaliar a gravidade da doença hepática crônica, é aplicado 

para predizer sobrevida em doença hepática avançada e priorizar a alocação 

de pacientes para transplantes hepáticos 79,82-85. 
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Atentou-se, na literatura, que trabalhos preocupados em estudar a 

influência da sarcopenia como preditor de mortalidade, valeram-se de pontos 

de corte “importados” de outras condições mórbidas como câncer 36. Optou-se 

por estabelecer pontos de cortes específicos para a nossa população, que 

foram obtidos por tercis dos valores de IMMA-DXA e FAM (IMMA-DXA ≤ 7 

kg/m² e FAM-ND ≤ 25 kg).  

 

5.3.      Dos resultados 

 

 

De acordo com os dados desta pesquisa, o desempenho de DXA para 

medida de MM não foi influenciado pela ascite quando a região abdominal foi 

excluída da análise, já que obtivemos valores semelhantes de IMMA-DXA 

antes e após paracentese. Ao estudar fluído ascítico e não-ascítico em 

pacientes com cirrose, Shear et al (1970) descobriram que a formação de fluído 

se inicia rapidamente após paracentese, e que grande parte desse fluído se 

origina do deslocamento de líquido não-ascítico para o compartimento 

abdominal 88. A drenagem da ascite abdominal poderia, portanto, redistribuir o 

líquido retido nos apêndices e afetar o desempenho de DXA na estimativa de 

MM. No entanto, verificou-se que o IMMA-DXA não se alterou até 7 dias após a 

paracentese, sugerindo que alterações de EMI e ascite não afetaram 

significativamente esta medida em pacientes com cirrose.  

Apenas dois estudos, além deste, compararam o desempenho de DXA, 

em pacientes cirróticos, antes e após o procedimento de paracentese, com o 

objetivo principal de investigar a influência da ascite nas medidas de 

composição de todos os compartimentos corporais (GC, MMC e osso) 89,90. 
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Nesses estudos, as medidas de DXA foram obtidas de corpo total, incluindo a 

região do tronco e abdômen. Seus autores encontraram MMC reduzida antes 

e, principalmente, depois da paracentese, de forma proporcional à quantidade 

média de ascite drenada 89,90.  

No presente estudo, a MMC também se mostrou maior antes da 

paracentese e diminuiu significativamente após o procedimento. No entanto, 

não ocorreu modificação dos valores de IMMA-DXA antes e depois da 

paracentese. Em conjunto, essas observações permitem sugerir que a ascite 

altera a medida de MMC, por meio de DXA, quando a região tronco-abdominal 

é incluída na análise.  

Outra pergunta do presente estudo foi sobre a capacidade de IMMA-

DXA identificar adequadamente a baixa MM em pacientes com cirrose. Riggio 

et al (1997) relataram que a avaliação individual de MMA por DXA pode 

identificar menor MM em cirróticos em comparação a voluntários saudáveis 86. 

Os resultados desta pesquisa também mostraram que IMMA-DXA identificou 

menor MM em pacientes com cirrose que em voluntários saudáveis, sugerindo 

que a aplicação de IMMA-DXA para este propósito tem valor clínico. 

O uso de DXA em cirróticos é pouco explorado na literatura e os dados 

disponíveis se concentram na medida de densidade mineral óssea. A maioria 

dos estudos, que avaliaram a medida de MM para diagnóstico de sarcopenia 

em cirróticos, utilizaram imagens abdominais de TC, apoiados pela 

recomendação do EWGSOP. Todavia, eles não consideraram a influência de 

ascite na medida de MM 41,43,53,55,56. 

Em doença hepática avançada, o uso de imagens abdominais de TC 

para a análise de MM foi impulsionado pelo estudo de Loza et al 41 em 2012. 
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Os autores encontraram relação significativa entre sarcopenia diagnosticada 

por esse método e mortalidade. Os estudos subsequentes atribuíram à 

sarcopenia ser variável independente preditora de mortalidade em um terço 

dos pacientes com carcinoma hepatocelular e cirrose, e nos candidatos a TH. 

Além disso, descreveram que MM estimada por TC pode ser considerada 

preditora de sobrevida no pós-transplante 35,46,54,57,58,60. 

O valor potencial de imagens abdominais de TC na predição de 

mortalidade pode ser contestado. Isto por que alguns trabalhos falharam em 

apresentar relação direta entre sarcopenia estimada pela TC e mortalidade 

após TH 54. Além disso, há importantes limitações metodológicas nos estudos. 

Estas, incluem uso de dados retrospectivos, não coletados especificamente 

para estimar a CC, substancial viés de seleção do paciente (ou seja, a inclusão 

apenas de candidatos de TH com TC abdominal prévia), falta de uniformidade 

nos métodos aplicados para estimar MM por TC, uso de pontos de corte para 

avaliar MM que definem sarcopenia em outras populações, além da utilização 

de marcas de TC e softwares diferentes em um mesmo estudo. É importante - 

e surpreendente - ressaltar que em nenhum desses estudos a presença de 

ascite foi considerada como um viés potencial para estimar corretamente a MM 

a partir de imagens abdominais 91. 

O desempenho da estimativa de MM por IMMA-DXA não foi 

suficientemente explorado na literatura, para permitir a discussão comparativa 

de nossos dados. Com base em nosso conhecimento, a única exceção é o 

estudo de Giusto et al (2015) comparando o desempenho de TC, DXA 

(incluindo IMMA-DXA), FAM e CMB para diagnóstico de sarcopenia em 

pacientes com cirrose (sarcopenia avaliada apenas como baixa MM) 92. Os 
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autores encontraram uma maior frequência de sarcopenia diagnosticada por 

TC em comparação a IMMA-DXA (76% vs. 42%, respectivamente), porém a 

primeira foi ainda maior que a relatada anteriormente por outros autores, 

aplicando a mesma técnica de TC para cirrose 53,54,59. Este resultado perde 

ainda mais força ao se considerar possível superestimativa da sarcopenia por 

TC na inclusão de pacientes com ascite. Ademais, ao contrário destes estudos 

anteriores, Giusto et al (2015) não encontraram correlação significativa entre a 

sarcopenia diagnosticada por TC e a mortalidade 92. Portanto, não parece 

adequado considerar TC como método padrão-ouro para avaliação de MM em 

pacientes cirróticos, visto que é desconhecida a sensibilidade de TC às 

mudanças de água corporal 91. Seria pertinente um estudo comparando o 

desempenho da TC para a estimativa de MM antes e depois da paracentese 

para que esta hipótese fosse cientificamente eliminada. 

Na cirrose, a diminuição de força muscular reflete uma diminuição de 

MM 30. Logo, o FAM é atualmente considerado marcador útil de MM em 

pacientes cirróticos, com valor prognóstico nesta população 93. 

Consequentemente, encontramos valores de FAM-ND significativamente mais 

baixos em pacientes cirróticos em comparação a voluntários saudáveis 

pareados. Giusto et al (2015) identificou diagnóstico de sarcopenia por FAM e 

IMMA-DXA com valores semelhantes (46%) 92. Ainda, os valores de FAM não 

foram correlacionados significativamente com a estimativa de MM por TC para 

diagnóstico de sarcopenia em pacientes com cirrose 92.  

Giusto et al (2015) não analisaram a possível correlação de sarcopenia 

diagnosticada por FAM ou IMMA-DXA com mortalidade 92. No presente estudo, 

verificou-se que o IMMA-DXA pode predizer a mortalidade, principalmente 
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quando combinado com FAM-ND, dada a interação significativa entre essas 

ferramentas. Nossos achados ainda mostraram que EMI também não 

influenciou a estimativa de MM por IMMA-DXA. Nenhuma interação IMMA-

DXA:EMI foi encontrada em nosso modelo de mortalidade, reforçando essa 

impressão.  

Reconhece-se que o presente estudo não é capaz de informar se 

IMMA-DXA é superior a imagens abdominais de TC na estimativa da MM em 

pacientes cirróticos, já que esse não foi o seu foco de análise. No entanto, 

verificou-se que IMMA-DXA não é influenciado por ascite e EMI, enquanto 

faltam informações sobre a interpretação da influência da ascite na estimativa 

de MM obtida por TC.  

Em termos de valor prognóstico, na população de pacientes 

presentemente estudada houve interação nos resultados de IMMA-DXA e 

FAM-ND na predição de mortalidade, em modelo ajustado por idade e MELD. 

Chama a atenção que IMMA-DXA e FAM-ND não foram influenciados por 

idade e MELD para predizer mortalidade, o que indica efeito adicional e 

independente destas medidas na previsão de mortalidade de pacientes 

cirróticos. Portanto, sarcopenia identificada com emprego de IMMA-DXA teve 

efeito prognóstico e sua combinação com FAM-ND parece amplificar seu valor 

clínico. 

Devido à falta de consenso quanto à definição de sarcopenia, estudos 

disponíveis envolveram a aplicação de vários pontos de corte projetados para 

populações, de não cirróticos, para diagnosticar esta síndrome em cirrose 48,94. 

Em nosso estudo, os eventos de morte ocorreram principalmente em pacientes 

com valores abaixo de ponto de corte específico (IMMA-DXA ≤ 7 kg / m2 + 
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FAM-ND ≤ 25 kg). Com base nestes resultados acerca de mortalidade, optou-

se por aplicar o ponto de corte da EWGSOP para os valores IMMA-DXA e 

FAM-ND a fim de identificar sarcopenia, como ponto de corte de referência 

para avaliar a conformidade de IMMA-DXA no diagnóstico de sarcopenia e em 

comparação ao nosso ponto de corte. 

A frequência de sarcopenia em pacientes com cirrose tem variado 

amplamente entre os estudos (variando de 17% a 70%), de acordo com o sexo 

do paciente, o grau de doença, bem como o critério e o método usado para 

estimar MM 79, 83, 92. De acordo com nossos dados, os dois pontos de corte 

estudados forneceram frequências de sarcopenia próximas da relatada 

recentemente por Augusti et al (2016), que usaram o IMMA-DXA para 

correlacionar sarcopenia com encefalopatia em cirrose 94. Entretanto, nosso 

ponto de corte foi mais sensível que o proposto pelo EWGSOP para predição 

de mortalidade. Esses achados sugerem que o novo ponto de corte tem melhor 

valor prognóstico para a população de cirróticos, provavelmente porque o ponto 

de corte do EWGSOP foi desenvolvido para o diagnóstico de sarcopenia de 

outras populações 22. 

O protocolo deste estudo foi projetado para contornar as principais 

limitações dos estudos de avaliação de MM em pacientes cirróticos, muitos dos 

quais envolveram análise de dados retrospectivos coletados para outros fins, 

além da estimativa de MM e aplicação de pontos de corte inespecíficos para a 

predição da mortalidade 41,53,56. Para isso, incluiu-se pacientes de forma 

sequencial e prospectivamente com a finalidade exclusiva de avaliar a baixa 

MM e a influência da ascite e EMI na estimativa de MM por DXA. Ao final do 

estudo, calculou-se os pontos de corte específicos para mortalidade, utilizando 
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os tercis mais baixos dos valores de IMMA-DXA e FAM-ND, e utilizou-se o 

ponto de corte de referência para comparação 36. Em adição, antes do início do 

estudo, calculou-se o CV de DXA especificamente para IMMA na população de 

pacientes estudada. Este procedimento assegurou que as variações de IMMA 

observadas não fossem influenciadas pelo DXA 69.  

Este estudo foi limitado pela incapacidade de controlar as alterações de 

EMI antes e depois da paracentese. Entretanto, os seus dados sugerem que o 

EMI não influenciou significativamente a estimativa de MM por IMMA-DXA. 

Optou-se por examinar exclusivamente pacientes do sexo masculino, que 

compreendem uma população cirrótica mais uniforme e suscetível. A incidência 

de cirrose é maior e a sarcopenia parece ter maior valor prognóstico na 

progressão da doença em homens que em mulheres 84,85. 

Em resumo, os achados do presente estudo sugerem que o IMMA-DXA 

pode ser útil para o diagnóstico de sarcopenia em pacientes com cirrose, uma 

vez que as estimativas MM por IMMA-DXA não foram influenciadas por ascite e 

EMI e este índice permitiu a identificação de baixa MM nessa população em 

comparação com voluntários saudáveis. Os valores de IMMA-DXA parecem 

estar correlacionados positivamente aos valores de FAM-ND, marcador de 

força muscular. O IMMA-DXA também possibilitou a predição de mortalidade 

isolado e, quando combinado com FAM-ND e ajustado por idade e MELD, as 

duas principais variáveis associadas à sarcopenia e cirrose, respectivamente. 

Além disso, a capacidade preditiva do IMMA-DXA e FAM-ND não foi 

influenciada pela idade ou MELD, indicando efeitos adicionais e independentes 

dessas variáveis na predição da mortalidade em pacientes com cirrose. DXA 

apresenta várias vantagens na medida de IMMA-DXA, pois utiliza níveis de 
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radiação mínimos e seguros para a estimativa de MM e portanto, permite 

repetição de medidas para esse fim 62, 66, 95,96. Assim, sugerimos que o uso de 

DXA para a obtenção de IMMA-DXA e a associação dessa medida com FAM-

ND para o diagnóstico de sarcopenia em pacientes cirróticos, 

independentemente da presença de ascite e EMI. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nas condições da presente pesquisa, em pacientes cirróticos, com e 

sem ascite e com e sem edema de membros inferiores, o DXA apresentou bom 

desempenho na obtenção do índice de massa muscular esquelética 

apendicular na estimativa de massa muscular para diagnóstico de sarcopenia e 

essa medida apresentou importante valor prognóstico associado à FAM-ND em 

pacientes cirróticos, revelando-se:  

1)     Capaz de avaliar massa muscular sem sofrer influência da presença de 

ascite; 

2)  Capaz de diagnosticar massa muscular reduzida; 

3)   Capaz de avaliar massa muscular sem sofrer influência da presença de 

edema em membro inferior; 

4) De valor diagnóstico para sarcopenia e prognóstico na predição de 

mortalidade, principalmente quando associado à medida de força 

muscular por meio da força do aperto de mão por dinamometria. 
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7. ANEXOS 
 
 
 
ANEXO A -  Aprovação da Comissão de Análise de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da FMUSP (CAPPesq) 
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ANEXO B -  Estudo piloto 

 

 

Um aparelho DXA (Discovery model, Hologic Inc ®, Bedford, MA, US) 

com software APEX (versão 4.02, Hologic Inc ®, Bedford, MA, US) foram 

utilizados para análise de imagens de 15 pacientes cirróticos com ascite. Os 

dispositivos foram calibrados no início do estudo, utilizando o phantom de CC 

fornecido pelo fabricante 69. Os pacientes foram orientados à, na véspera do 

exame, não praticar atividade física, não ingerir álcool e suspender diurético 64. 

Imediatamente antes dos exames, eles ainda foram orientados a esvaziar a 

bexiga, retirar adornos, metais e utilizar vestimenta padrão de nossa Instituição 

64. Após 4h em jejum, medições da MMA, para cálculo do IMMA, por DXA 

foram realizadas por um único técnico treinado 36. Essas medidas foram 

obtidas em triplicata, com intervalo de 1 minuto entre os exames. O erro médio 

estimado do DXA foi de 0,07 kg/m² para índice IMMA e 0,36 kg para estimativa 

de MMC, e os coeficientes de variação para o método foram de 2,80% e 

1,75%, respectivamente 66. 
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ANEXO C -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE: 

........................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M Ž    F Ž   

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO .............................................................................................. Nº ........................... APTO: 

.................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  

.......................................................................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

.................................................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 

.......................................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

.............................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M Ž    F Ž    

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .......................................................................................... Nº ................... APTO: 

............................. 

BAIRRO: ............................................................................. CIDADE: 

...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............).............................................................................. 
_______________________________________________________________________________________

____ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “DESENVOLVIMENTO DE EQUAÇÕES 

PREDITIVAS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL PARA BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

COM O USO DO MODELO MULTICOMPARTIMENTAL EM PACIENTES 

CIRRÓTICOS” 

PESQUISADOR: Giliane Belarmino da Silva 

CARGO/FUNÇÃO: Nutricionista  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 24412 CRN 3 

UNIDADE DO HCFMUSP: Ambulatório da Divisão de Transplante de Fígado e Órgãos do Aparelho 

Digestivo do ICHC da FMUSP  

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO Ž   RISCO MÍNIMO   RISCO MÉDIO Ž  

 RISCO BAIXO X Ž   RISCO MAIOR Ž  

 (Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 
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4. DURAÇÃO DA PESQUISA: Aproximadamente 2 anos. 

_______________________________________________________________________________________

____ 

   III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. Desenho e os objetivos da pesquisa 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, sendo o objetivo avaliar a sua composição corporal, que é a quantidade de gordura e 

músculo existentes no seu corpo.  

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos 

que são experimentais e não rotineiros 

Os exames serão realizados todos no mesmo dia. Para participar do estudo, você 

deverá se encaixar em alguns critérios. Caso seu médico/nutricionista decida que você 

preenche os critérios, você irá assinar um formulário de consentimento e iniciar os 

procedimentos do estudo. Para esta pesquisa vamos realizar avaliação nutricional com 

medidas de peso, altura, dobras cutâneas, força do aperto de mão e composição corporal 

através do exame de bioimpedância elétrica – teste indolor, em que 02 fios serão ligados na 

sua mão e pé, pletismografia de deslocamento aéreo – teste em que você deverá apenas 

respirar num bucal por 05 minutos e diluição de deutério – ingestão de dose de deutério 

(designado de hidrogênio pesado, é a designação atribuída ao isótopo de hidrogênio, o 

comportamento químico do deutério é praticamente idêntico ao do hidrogênio, nocivo à saúde e 

não radioativo) com coleta de saliva por 4h. 

3. Procedimentos rotineiros e como serão realizados – exames radiológicos 

Para esta pesquisa vamos realizar também o DXA – absorciometria radiológica de dupla 

energia. Será fotografada a região abdominal através do uso de raio-x.  

4. Desconfortos e riscos esperados 

Os vários procedimentos deste estudo oferecem baixo ou nenhum risco de trazer 

algum dano à sua condição clínica e nem causam dor.  

5. Benefícios que poderão ser obtidos 

O exame de bioimpedância elétrica, absorciometria radiológica de dupla energia, 

diluição de deutério e pletismografia de deslocamento aéreo são para conhecer as alterações 

da quantidade de gordura e músculo do seu corpo.  

6. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo. 
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Você não é obrigado a participar do estudo, mas por internmédio destes exames você 

poderá conhecer melhor a sua composição corporal.  

7. Garantia de Acesso 

 

Você terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. O principal 

investigador é o Dr Dan L. Wairzberg que pode ser encontrado na Av Dr Arnaldo, 255 2º andar 

sala 2208 no telefone 30617459. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 

Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

8. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, 

sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

 

Se você decidir participar deste estudo, você poderá sair dele a qualquer momento sem 

qualquer prejuízo, e isso não afetará de modo algum os cuidados futuros a serem recebidos de 

seu médico, seu nutricionista ou do hospital. 

 

9. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

 

As informações da pesquisa não serão transmitidas exceto para profissionais 

especializados, e sem jamais revelar seu nome ou identidade. 

 

10. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores 

 

Você tem o direito de acessar seus registros médicos e informações sobre os 

procedimentos de acordo com as leis nacionais a qualquer momento com o intuito de sanar 

possíveis dúvidas. 

 

11. Despesas e compensações 

 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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12. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 

 

 

IV - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “DESENVOLVIMENTO DE EQUAÇÕES PREDITIVAS 

DE COMPOSIÇÃO CORPORAL PARA BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA COM O USO DO 

MODELO MULTICOMPARTIMENTAL EM PACIENTES CIRRÓTICOS” 

 

Eu discuti com Giliane Belarmino da Silva sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente/representante legal 

 

Data         /       /        

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 

ou representante legal para a participação neste estudo. 

  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO D -  EXAME DE DXA 
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ANEXO E -  Protocolo de Atendimento 

Ficha Clínica do Paciente D __ 

“DESENVOLVIMENTO DE EQUAÇÕES PREDITIVAS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL 
PARA BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA COM O USO DO MODELO 

MULTICOMPARTIMENTAL EM PACIENTES CIRRÓTICOS” 
 

Dados Pessoais 
 

Data: __ /__ /__ Grupo Cirurgia: ______ Prontuário HCFMUSP: 
______________ 
Nome: ___________________________________________     Sexo: F (   )  M 
(   ) 
Endereço:_______________________________________________________
__ 
Data de nascimento: __ / __ /__     Idade: ________ Raça/Cor: 
_______________ 
Telefones: Res ______________ Com. ______________Celular 
______________ 
Estado civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado/Amigado  (   ) Viúvo  (   ) 
Divorciado/Separado 
Escolaridade: ______________  Profissão: ______________   
Confirmação de Inclusão no Protocolo: 

  Transplantado: ____________Está na lista tx?_______ 

 Amputação física: ______________________________ 

 Edema em membro inferior ou outro: ______________________ 

 Jejum de 4h:___________________ 
Histórico Pessoal 

Patologia de base: 

Causa:                                Classificação Meld:         Classificação Child:  

Início da hepatopatia (anos):           Paracentese: sim (   )  não (   )  

Ascite:  controlada          moderada          volumosa          refratária          

Tratamento:  dieta          exercício          medicamento          psicoterapia           

Hérnia:  ING D          ING E          UMB          INCISIVA           RECIDIVA 

Antecedentes pessoais: 

Antecedentes familiares: 

Medicamentos: 
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Anexos   

1) Está praticando alguma atividade física atualmente? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Qual (is): 
__________________________________________________________ 

 
2) Qual a frequência de evacuação? _____________________________ 

Qual a consistência das fezes?  
(   )  semilíquida   (   )  pastosa   
(   )  normal – consistente        (   ) sente dor ao evacuar – fezes duras 
 

3) Está com diarreia? (   ) Sim    (   ) Não       Quando foi a última vez? 
_______ 
 
 

5)   Tem flatulência frequentemente?  
(   ) Sim, quase todos os dias  (   ) Apenas algumas vezes/ semana  (   ) 
Raramente     
 
6)   Se sente “empachado” após as refeições? 
(   ) Sim, quase todos os dias  (   ) Apenas algumas vezes/ semana  (   ) 
Raramente     
 
7) Usa algum tipo de laxante, suplemento de fibras ou oral ou probióticos?     
(   ) Sim  (   ) Não       Qual(is)? 
_______________________________ 
 
8) Tem ou já teve varizes de esôfago? 
(   ) Sim  (   ) Não        
 
9) Tem ou já teve encefalopatia hepática? 
(   ) Sim  (   ) Não      
OBS:___________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Avaliação Nutricional 

Medidas Valor Diagnóstico 

Peso (kg) 
  

Altura (m) 
  

IMC (kg/m²) 
  

FAM CHARDER 
(3x) D 

  

FAM CHARDER 
(3x) ND 
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