
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 
 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIELA MÜLLER MACHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA SARCOPENIA E FRAGILIDADE NA DOENÇA HEPÁTICA 

GORDUROSA ASSOCIADA À DISFUNÇÃO METABÓLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2022 



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

GABRIELA MÜLLER MACHADO 

ESTUDO DA SARCOPENIA E FRAGILIDADE NA DOENÇA HEPÁTICA 

GORDUROSA ASSOCIADA À DISFUNÇÃO METABÓLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Priscila Pollo Flores  
Co-orientadora: Débora Vieira Soares  

 

 

 

Niterói 

2022 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Patologia da Universidade 

Federal Fluminense como requisito parcial para 

obtenção do Grau de Mestre. 

Área de concentração: Patologia Humana. 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



4 
 

GABRIELA MÜLLER MACHADO 

ESTUDO DA SARCOPENIA E FRAGILIDADE NA DOENÇA HEPÁTICA 

GORDUROSA ASSOCIADA À DISFUNÇÃO METABÓLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em 22 de fevereiro de 2022. 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

Profa. Dra. Analúcia Rampazzo Xavier (Avaliadora prévia) 

Departamento de Patologia – Universidade Federal Fluminense 

 
 

 

Dra. Flavia Ferreira Fernandes 
Departamento de Gastroenterologia e Hepatologia – Hospital Federal de Bonsucesso 

 
 

 

Dr. Carlos Roberto Moraes de Andrade Júnior 

Departamento de Endocrinologia – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Patologia da Universidade 

Federal Fluminense como requisito parcial para 

obtenção do Grau de Mestre. 

Área de concentração: Patologia Humana. 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu filho pequeno, Theo, que precisou aprender a 

lidar com a minha ausência. E à todas as mães que se 

aventuram a gerenciar uma pós-graduação (ou outros 

projetos), trabalho e a família. É possível sim e valerá a 

pena. Coragem, se joguem. 

 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais, Margaret e Silvio, que sempre me proporcionaram amor, 

acolhimento e acesso aos melhores estudos. Que me ensinaram a estudar com 

prazer, galgar obstáculos e ir atrás dos meus sonhos. Vocês são meus maiores 

incentivadores e meus exemplos, obrigada! Amo vocês. 

Agradeço à minha irmã Kal, que encontrou espaço no puerpério recente para me dar 

suporte na finalização da dissertação e que é minha grande parceira de vida, desde 

sempre. 

Agradeço ao meu marido, Sal, que apoiou minha ideia de ingressar no mestrado, 

soube compreender minhas horas de ausência e se desdobrou para me ceder espaço 

para estudar e trabalhar. Que conseguiu encher nosso pequeno Theo de 

entreterimento e amor nos momentos de família incompleta. 

Agradeço ao meu sogro Salatiel, minha cunhada Juliana e seu marido Rodrigo, por 

ajudarem com o Theo e cuidarem de mim quando eu não conseguia sair da frente do 

computador. 

Agradeço aos meus amigos, que torcem por mim e que entenderam minha falta de 

tempo de revê-los nestes últimos anos. 

Agradeço à minha orientadora  Profa. Pós Dra. Priscila Pollo Flores, que ganhou minha 

admiração e carinho desde os tempos da graduação. Obrigada por acreditar no meu 

potencial, me convidar para ser sua orientanda, por toda a paciência, disponibilidade 

e ajuda. 

Agradeço a todos os integrantes da equipe de pesquisa, em especial à co-orientadora 

Débora Vieira Soares, à endocrinologista Maria Auxiliadora Nogueira Saad e aos 

alunos de graduação, por serem tão colaborativos e empenhados. 

Agradeço ao estatístico Luis Guilhermo Coca Velarde, por revisar meus resultados e 

dividir comigo suas opiniões e experiência no mundo na matemática aplicada. 

Agradeço imensamente aos pacientes participantes da pesquisa, pois sem eles, ela 

não teria se concretizado. 

Agradeço ao serviço do Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da 

Universidade Federal Fluminense (LANUFF), por disponibilizar espaço e os aparelhos 

para realização de densitometria e bioimpedância da a pesquisa. 

Agradeço ao serviço da Diagnósticos Avançados, por abrir suas portas para receber 

os participantes da pesquisa para realização de ultrassonografia abdominal superior 

e elastografia hepática.  



7 
 

Agradeço a todos os professores do Curso de Mestrado Acadêmico em Patologia 

Geral da UFF, por serem incentivadores, facilitadores de informação e principalmente 

por terem se superado, apesar de toda dificuldade que atravessaram por conta da 

pandemia do novo coronavírus, se readequando e mantendo o curso vivo, com alta 

qualidade e organização. 

Agradeço aos outros alunos de pós-graduação do programa, que tive o prazer de 

conhecer, aprender e trocar. Em especial aqueles que se tornaram verdadeiros 

amigos, João Ricardo, Nathália Martins e Paula Oliveira.  

Por fim, agradeço a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para 

que esta pesquisa e dissertação fossem concretizadas. 

  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.” 

Paulo Freire  



9 
 

RESUMO 

Introdução: A prevalência de doença hepática gordurosa associada à disfunção 
metabólica está aumentando progressiva e rapidamente, tornando-se uma das 
hepatopatias mais comuns no mundo, que hoje afeta cerca de 24% da população 
global adulta. Esta possui diferentes espectros: esteatose simples e esteatohepatite, 
podendo ainda cursar com fibrose. Estudos recentes demonstraram haver relação 
entre a mesma e sarcopenia. A possível associação entre ambas motivou o estudo da 
massa, função e força da musculatura esquelética em pacientes com doença hepática 
gordurosa associada à disfunção metabólica e seus diferentes graus de fibrose. 
Assim, pretende-se avaliar as variáveis de associação e a frequência de alterações 
dos métodos de rastreamento e diagnóstico de sarcopenia e fragilidade nesta 
população. Hipótese: Doença hepática gordurosa associada a disfunção metabólica 
se correlaciona com a presença de sarcopenia e de fragilidade. Objetivos: Avaliar a 
frequência e as variáveis de associação de sarcopenia e fragilidade nos pacientes 
com doença hepática gordurosa associada a disfunção metabólica progressiva e não 
progressiva. Material e métodos: Foram recrutados no ambulatório de endocrinologia 
do Hospital Universitário Antônio Pedro pacientes com idade acima de 18 anos, 
síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, obesidade ou sobrepeso e/ou alteração 
de alanina aminotransferase. Estes foram submetidos à ultrassonografia abdominal 
superior para diagnóstico de esteatose hepática e elastografia hepática transitória e 
ultrassonográfica para estratificação do grau de fibrose. Para rastreamento de 
sarcopenia e avaliação das queixas clínicas foi aplicado questionário SARC-F isolado 
e combinado com circunferência da panturrilha. Bioimpedância e densitometria foram 
feitas para aferição da massa muscular e diagnóstico de sarcopenia. Para detecção 
de fragilidade, empregou-se teste da força de preensão palmar, além de teste de 
equilíbrio e elevação da cadeira para cálculo do Liver Frailty Index. Foram analisados 
ainda exames bioquímicos, medidas antropométricas e composição da gordura 
corporal. Resultados: Foram selecionados 64 pacientes, com mediana de idade de 
55 anos, maioria parda (50%) e do sexo feminino (81,2%). Quanto às comorbidades, 
a maioria apresentou obesidade/sobrepeso (84,6%), hipertensão arterial sistêmica 
(77,4%), dislipidemia (71,4%) e diabetes mellitus (63,4%). À ultrassonografia 
abdominal, houve predomínio de esteatose moderada. A maior parte da amostra 
(70,5%) foi composta por indivíduos com fibrose leve ou ausente. Houve predomínio 
de obesidade entre os participantes, com IMC médio de 32,4 kg/m2. A análise da 
composição corporal confirmou alto percentual de gordura corporal. A prevalência de 
sarcopenia foi de 4,2%. A prevalência de alterações musculares qualitativas foi 
superior: 23,5% de fraqueza muscular e fragilidade e 14,7% de maior declínio 
funcional auto-relatado no questionário SARC-F. Percentual de gordura corporal 
elevada, IMC reduzido, envelhecimento, sexo feminino, circunferência da panturrilha 
e força de preensão palmar reduzidas se correlacionaram negativamente com massa 
muscular. Idade e gordura corporal se correlacionaram negativamente com fragilidade 
física. Conclusão: Os pacientes com doença hepática gordurosa associada a 
disfunção metabólica apresentaram maior prevalência de fragilidade que de 
sarcopenia, evidenciando um papel determinante da qualidade muscular no declínio 
funcional, independente da perda de massa muscular. O percentual de gordura 
corporal e a idade foram variáveis de associação comuns para o desenvolvimento de 
ambas, sarcopenia e fragilidade, nesta população. 

Palavras-chave: Doença Hepática Gordurosa, Sarcopenia, Fragilidade.  
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ABSTRACT 

Introduction: Metabolic associated fatty liver disease is increasiling growing at an 
accelerated rate, becoming one of the most common liver diseases worldwide, 
affecting about 24% of the global adult population. It has several spectra: simple 
steatosis and steatohepatitis, and it may also have fibrosis. Recent data have 
demonstrated a relationship between it and sarcopenia. The possible association 
between both motivated the study of skeletal muscle mass, function and strength in 
patients with metabolic associated fatty liver disease with different degrees of fibrosis. 
So, it is intended to evaluate the association variables and the frequency of changes 
in the methods of screening and diagnosis of sarcopenia and frailty in this population. 
Hypothesis: Metabolic associated fatty liver disease correlate with the presence of 
sarcopenia and frailty. Objectives: To evaluate the frequency and the association 
variables of sarcopenia and frailty in patients with progressive and non-progressive 
metabolic associated fatty liver disease. Material and methods: Patients over 18 
years of age, with metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, overweight or obesity 
and/or alanine aminotransferase were recruited from the outpatient clinic of medical 
clinic and endocrinology of the Antonio Pedro Universitary Hospital. These underwent 
upper abdominal ultrasound for the diagnosis of hepatic steatosis and transient hepatic 
elastography and ultrasound for stratification of the degree of fibrosis. For screening of 
sarcopenia and assessment of clinical complaints, the SARC-F questionnaire was 
applied alone and combined with calf circumference. Bioimpedance and densitometry 
were performed to measure muscle mass and diagnose sarcopenia. To detect frailty, 
a test of handgrip strength was used, in addition to a test of balance and chair elevation 
to calculate the Liver Frailty Index. Biochemical tests, anthropometric measurements 
and body fat composition were also analyzed. Results: Sixty-four patients were 
selected, with a median age of 55 years, most of them non-white (50%) and female 
(81,2%). As for comorbidities, most were obese/overweight (84.6%), hypertensive 
(77.4%), dyslipidemic (71.4%) and diabetic (63.4%). At abdominal ultrasound, there 
was a predominance of moderate steatosis. Most of the sample (70.5%) was 
composed of individuals with initial MAFLD (without fibrosis). Anthropometric tests 
reinforced the prevalence of obesity among the participants, with a mean BMI of 32.4 
kg/m2. Body composition analysis confirmed a high percentage of body fat. The 
prevalence of sarcopenia was 4.2%. The prevalence of qualitative muscle changes 
was higher: 23.5% of muscle weakness and frailty and 14.7% of suspected sarcopenia 
and greater self-reported functional decline on the SARC-F questionnaire. High 
percentage of body fat, reduced BMI, aging, female sex, reduced calf circumference 
and reduced handgrip strength negatively correlated with muscle mass. Aging and 
body fat negatively correlated with frailty. Conclusion: Patients with MAFLD had 
higher prevalence of frailty than sarcopenia, demonstrating a determining role of 
muscle quality in functional decline, regardless of muscle mass loss. Body fat 
percentage and age were common association variables for the development of both 
sarcopenia and frailty in this population. 
 
Keywords: Fatty liver disease, Sarcopenia, Frailty. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é caracterizada pelo 

acúmulo de triglicerídeos em mais de 5% dos hepatócitos (esteatose). (CHALASANI 

et al., 2018) A sua definição pressupõe a exclusão de causas secundárias (virais, 

medicamentosas e consumo excessivo de álcool). (CHALASANI et al., 2018) Porém, 

recentemente, um painel de consenso internacional propôs a troca da nomenclatura 

para doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica (MAFLD, do inglês 

metabolic associated fatty liver disease). (ESLAM et al., 2020a) Neste caso, o 

diagnóstico deve ser baseado na presença de disfunção metabólica e não na exclusão 

de outras condições, como etilismo e outras doenças hepáticas. (ESLAM et al., 2020a)  

Uma vez que este nome é mais atual, permite entender e diagnosticar melhor a 

doença hepática gordurosa, será o termo empregado neste trabalho. 

 MAFLD merece destaque: é a doença hepática mais comum em todo o mundo, 

com prevalência global de 24%. (YOUNOSSI et al., 2018) Sua ocorrência está 

aumentando progressivamente, não só entre adultos como também na população 

pediátrica. (ANDERSON et al., 2015) A MAFLD pode progredir de esteatose simples 

para esteatohepatite e fibrose, podendo chegar à cirrose e insuficiência hepática. 

(PIERANTONELLI; SVEGLIATI-BARONI, 2019) Está associada à resistência 

insulínica, diabetes mellitus do tipo 2 (DM2), doenças cardiovasculares e mortalidade 

signifcativamente maior do que na população geral. (ABDALLAH et al., 2020) 

 Sarcopenia antes era definida exclusivamente pela perda da massa muscular 

e recentemente ganhou uma nova definição, dada pelo Grupo de Trabalho Europeu 

sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas (EGWGSOP), como a perda de massa 

muscular esquelética acompanhada de baixa força muscular e diminuição do 

desempenho físico. (CRUZ-JENTOFT et al., 2019) Apesar da nova recomendação 

conceitual no campo da geriatria, pesquisas em hepatologia seguem o conceito antigo 

e os prejuízos da função muscular são intitulados como fragilidade. (TANDON et al., 

2021) Atualmente, a sarcopenia é frequentemente considerada uma doença 

comórbida. A sarcopenia primária está associada ao envelhecimento, enquanto a 

sarcopenia secundária se desenvolve devido a doenças subjacentes, falta de 

atividade física ou nutrição inadequada. Pacientes sarcopênicos correm maior risco 
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de comprometimento metabólico, permanência hospitalar prolongada, cicatrização 

tardia, quedas, infecções de feridas e resultados cirúrgicos ruins. (KIM et al., 2017) 

 Há um interesse crescente no estudo do envolvimento da perda da massa e 

função do músculo esquelético na MAFLD, uma vez que existem várias características 

comuns de ambos os fenômenos. (KALYANI; CORRIERE; FERRUCCI, 2014) A 

glicose é eliminada principalmente no músculo esquelético de maneira responsiva à 

insulina, logo a perda de massa muscular pode levar à resistência insulínica. Além 

disso, a inflamação crônica de baixo grau inerente à obesidade, deficiência de 

vitamina D, inatividade física, hepatocinas e miocinas podem desempenhar um papel 

na relação da sarcopenia e MAFLD. (CHOI; KIM, JUNG A., 2019)  

Seja para diagnóstico de sarcopenia segundo a recomendação da escola 

geriátrica, seja para diagnóstico de fragilidade, a avaliação da função muscular é 

importante. Declínios funcionais parecem ser alterações mais precoces e com maior 

correlação com desfechos clínicos desfavoráveis, quando comparados ao estudo da 

massa muscular isoladamente. (KIM et al., 2016) Isto pode ser particularmente 

importante quando consideramos também a possibilidade de se subestimar a 

quantificação da massa muscular em pacientes com IMC elevado, que poderia levar 

a subdiagnóstico de sarcopenia nesta população. (JENSEN et al., 2019) Testes de 

força e performance física, são fáceis e rápidos de serem aplicados em qualquer 

ambiente e nível de atenção à saúde, já foram amplamente validados em diferentes 

populações, e podem ser ferramentas úteis de detecção da fragilidade física nos 

pacientes com MAFLD inicial ou avançada, permitindo uma avaliação mais global dos 

mesmos e sendo um importante nicho a ser estudado. (RIJK et al., 2016; WANG et 

al., 2019) Se a premissa que sarcopenia e fragilidade se associam à MAFLD for 

verdadeira, seus diagnósticos ajudarão na identificação precoce de pacientes de risco, 

o que é fundamental para a introdução de estratégias efetivas de prevenção e 

tratamento dos pacientes com MAFLD, reduzindo assim a progressão da hepatopatia 

e também sua a carga associada de doenças.  

Sendo assim, nossa hipótese é que a doença hepática gordurosa associada a 

disfunção metabólica se correlaciona com a presença de sarcopenia e fragilidade, que 

podem ser identificados por métodos de imagem associados a questionários de 

funcionalidade, testes simples de força e desempenho físico.  
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1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1.1 Bases históricas 

A infiltração gordurosa do fígado foi observada em necropsias de humanos e 

animais em estudos que datam de mais de dois séculos atrás, alteração denominada 

de fígado gorduroso. (LEREBOULLET, 1854; MCCRAE; KLOTZ, 1910) A 

compreensão de que existia correlação entre a presença de gordura e injúria hepática, 

por sua vez, ocorreu há pouco mais de cinco décadas. (THALER, 1962, 1975) Porém, 

à luz do conhecimento da época, acreditava-se que todo fígado gorduroso advinha de 

etilismo crônico. Ludwig et al. (1980) foram os primeiros a descrever uma doença 

distinta, o qual denominaram esteatohepatite não alcoólica (EHNA). Nesta, identificou-

se a presença de esteatose macrovesicular, balonização hepatocelular, inflamação 

lobular e fibrose pericelular em mulheres obesas e diabéticas que negavam o 

consumo de álcool. (LUDWIG et al., 1980) 

Estudos subsequentes demonstraram as características clínicas associadas à 

EHNA e identificaram a obesidade e diabetes do tipo 2 como os principais fatores de 

risco para esta condição. (CRAWFORD et al., 1989; POWELL; SEARLE; MORTIMER, 

1989; POWELL et al., 1990) Um estudo experimental em ratos sinalizou que tanto 

dietas ricas em gordura quanto a deficiência do receptor de leptina desencadearam 

esteatose, porém nem sempre com o padrão histopatológico de inflamação descrito 

na EHNA. (CHITTURI et al., 2002) As pesquisas buscavam compreender a 

patogênese da EHNA: como o fígado esteatótico desenvolvia inflamação, porque uns 

mais e outros menos graves e porque alguns casos mantinham-se como esteatose 

simples, sem inflamação. (YANG et al., 1997) 

 Tentando responder a estes questionamentos, em 1998 Day & James 

propuseram a hipótese dos “dois golpes” (do inglês “two hits”) para EHNA (DAY; 

JAMES, 1998), em que a presença de esteatose era o primeiro golpe e a exposição a 

outros fatores, como citocinas inflamatórias, determinariam o segundo golpe e 

progressão para esteatohepatite (FIG. 1). Essas primeiras evidências induziram o 

National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Diseases a patrocinar o primeiro 

workshop de EHNA em 1999, em que foi reconhecida a necessidade de investimento 

em pesquisa na temática. (SANYAL, 2019) Isto corroborou para a criação 
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subsequente do grupo de pesquisa NASH Clinical Research Network, que teve um 

efeito ainda mais importante, impulsionando muitos conceitos no campo da pesquisa, 

como a avaliação histológica da condição, os elementos de desenho do estudo e os 

pontos-chave dos ensaios clínicos para EHNA. (SANYAL, 2019) 

 

 

 

 Conforme avanços foram feitos no estudo e compreensão da doença, EHNA 

deixou de ser uma doença e foi reconhecida como sendo apenas parte de um espectro 

histológico que por muitos anos foi denominado de Doença Hepática Gordurosa Não 

Alcoólica (DHGNA), que podia variar desde esteatose simples até esteatohepatite, 

com ou sem fibrose. (KLEINER et al., 2005) 

 Recentemente, um grupo de especialistas de 22 países se reuniram para 

propor uma nova nomenclatura para DHGNA: Doença Hepática Associada a 

Disfunção Metabólica (MAFLD). Esta modificação visa evitar a estigmatização 

associada à terminologia “não alcoólica”, permitir o diagnóstico concomitante de 

outras patologias hepáticas e aproximar a nomenclatura da fisiopatologia da doença. 

De acordo com a nova terminologia, MAFLD deve ser usado de forma ampla, 

 

Figura 1 – Teoria dos “dois golpes” para desenvolvimento de EHNA 

Fonte: Adaptado de Giorgio et al., 2013. 
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abandonando a estratificação de esteatose simples e esteatohepatite e deixando de 

lado o termo EHNA. Os autores sugerem então que apenas seja descrito o grau de 

atividade inflamatória e presença de fibrose, caso conhecidos. (ESLAM et al., 2020b) 

1.1.2 Prevalência e relevância 

 Paralelamente ao aumento global de obesidade e diabetes, MAFLD se tornou 

uma das doenças hepáticas mais comuns no mundo, com prevalência global estimada 

de 24% segundo dados divulgados da revisão mais recente de uma metanálise global. 

(YOUNOSSI et al., 2018) Apesar de altamente prevalente em todos os continentes, 

as taxas variam de acordo com a área geográfica, distribuição etária da população e 

presença de outros fatores de risco. (FERNANDO et al., 2019) 

 A prevalência exata do acometimento de MAFLD ao redor do mundo não é 

conhecida, mas diversos estudos epidemiológicos foram realizados para estimá-la. Do 

ponto de vista geográfico, as taxas mais altas de prevalência relatadas são no Oriente 

Médio (32%) e América do Sul (31%), seguido pela Ásia (27%), EUA (24%), Europa 

(23%) e África (14%). (YOUNOSSI et al., 2016) Infelizmente, algumas regiões 

apresentam escassez de informações como o continente africano, o que compromete 

a interpretação adequada do perfil de saúde da população local. 

 Estudos nos diferentes continentes sugerem haver disparidades étnicas da 

prevalência de MAFLD. Nos EUA observou-se taxas mais elevadas nos hispânicos, 

seguidos de americanos de descendência europeia e menores nos afro-

descendentes. (BROWNING et al., 2004; ANSTEE; TARGHER; DAY, 2013; PAN; 

FALLON, 2014). Diferenças semelhantes foram encontradas na América do Sul, onde 

a prevalência foi maior nos hispânicos e menor nos afrodescendentes. (FEIJÓ et al., 

2013; LÓPEZ-VELÁZQUEZ et al., 2014) Estas diferenças podem ser em parte 

explicadas por fatores genéticos e ambientais como nutrição, exercício e consumo de 

álcool. (BROWNING et al., 2004; ANSTEE; TARGHER; DAY, 2013; PAN; FALLON, 

2014) O gênero também influencia a prevalência de MAFLD, que predomina no sexo 

masculino. (PAN; FALLON, 2014) 

 A estimativa direta da prevalência de MAFLD com atividade inflamatória no 

nível populacional é mais problemática, pois seu diagnóstico requer biópsia hepática, 
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um exame invasivo que é realizado com pouca frequência. (SHEKA et al., 2020) 

Estimativas gerais podem ser indiretamente extrapoladas de séries de casos de 

biópsia hepática de pacientes portadores de MAFLD voluntários ou inseridos em 

estudos científicos. Desta forma, estima-se 20% de esteatohepatite entre pacientes 

com MAFLD (FIG. 2). (SHEKA et al., 2020) 

 

 

 

Figura 2: Aspectos histológicos e epidemiologicos de EHNA 

 

Fonte: Adaptado de SHEKA et. al, 2020 
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Assim como nos adultos, as crianças e adolescentes têm taxas crescentes de 

MAFLD, com predomínio no sexo masculino e nos hispânicos. (SCHWIMMER et al., 

2006; ANDERSON et al., 2015) A revisão sistemática e metanálise publicada por 

Anderson et al. (2015) estimou a prevalência mundial da doença na população 

pediátrica em 7,6% nos pacientes em geral e 34% nos obesos. (ANDERSON et al., 

2015). A prevalência aumenta com a idade, passando de 0,7% em crianças de 2 a 4 

anos a 17% em adolescentes. (SCHWIMMER et al., 2006) A apresentação precoce 

de MAFLD aumenta o risco de doença hepática avançada mais cedo na fase adulta, 

assim como a presença de comorbidades como síndrome metabólica e doença 

cardiovascular. (ZIMMERMANN et al., 2015; HAGSTRÖM et al., 2016)  

Pacientes com MAFLD e atividade inflamatória desenvolvem carcinoma 

hepatocelular (CHC) em taxas significativamente mais altas que a população geral, e 

a uma taxa anual de 12 vezes maior do que os pacientes com MAFLD sem inflamação 

(5,77 vs 0,44 eventos por 1000 pessoas-ano). (YOUNOSSI et al., 2016) Embora o 

CHC geralmente se desenvolva no contexto de cirrose, pacientes com atividade 

inflamatória ainda apresentam risco elevado. (STINE et al., 2018) Cerca de 40% dos 

pacientes com MAFLD e atividade inflamatória apresentam progressão da fibrose ao 

longo do tempo, a uma taxa de cerca de 1 estágio por década. (YOUNOSSI et al., 

2016) O processo inflamatório parece ser, até certo ponto reversível, dado que já se 

demonstrou através de biópsia sequencial (antes e após o tratamento) que a 

inflamação pode regredir para esteatose simples ao longo do tempo. (ANGULO; 

MACHADO; DIEHL, 2015) 

Com a propagação dos seus principais fatores de risco, a obesidade e a 

diabetes, observa-se que a prevalência de MAFLD sem atividade inflamatória está 

aumentando constantemente (15% em 2005 para 25% em 2010), da mesma forma, a 

taxa de MAFLD com atividade inflamatória quase dobrou no mesmo período (33% 

versus 59,1%). (YOUNOSSI et al., 2016) Com o rápido crescimento da MAFLD com 

inflamação e fibrose, esta agora representa a segunda indicação mais comum de 

transplante hepático nos Estados Unidos, ficando atrás apenas da hepatite C (HCV). 

(ANSTEE; TARGHER; DAY, 2013; GOLDBERG et al., 2017) Da mesma forma, 

MAFLD se tornou a segunda maior causa de câncer hepatocelular nos pacientes na 

fila de transplante de fígado norte americana, perdendo também para HCV. 
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(YOUNOSSI et al., 2019) O aumento do número de casos de pacientes com MAFLD 

e CHC pode estar relacionado não apenas ao aumento expressivo de pacientes com 

fibrose avançada, mas também influenciado pelo risco aumentado de CHC pela 

presença da própria diabetes, que é considerada um fator de risco independente para 

o desenvolvimento deste carcinoma. (DAVILA et al., 2005) Com o advento das novas 

terapias antivirais eficientes, espera-se que a contribuição do HCV para o 

desenvolvimento de hepatopatia crônica avançada e câncer hepatocelular reduza nos 

próximos anos. Em contrapartida, não existe opção semelhante para MAFLD, cuja 

taxa deve crescer substancialmente no futuro. (ESTES et al., 2018; YOUNOSSI et al., 

2019) Dessa forma, espera-se que até o ano de 2025, MAFLD se torne a principal 

causa de hepatopatia avançada e de indicação de transplante hepático. (CHARLTON 

et al., 2011) 

Um estudo de longo prazo, observou que, em comparação com a população 

geral, os pacientes com MAFLD apresentaram maior mortalidade geral e hepática-

específica. MAFLD exibiu uma mortalidade anual 1,7 vezes maior (25,56 vs 15,44 

eventos por 1000 pessoas/ano), e a mortalidade específica relacionada ao fígado 15 

vezes maior (11,7 vs 0,77 eventos por 1000 pessoas/ano). (ONG; PITTS; YOUNOSSI, 

2008) Apesar do aumento da mortalidade relacionada ao fígado, a doença 

cardiovascular segue como a principal causa de morte entre os pacientes em ambos 

os casos. Desta forma, o aumento do risco de morte cardiovascular parece ser o fator 

mais significativo de risco de morte aumentado entre todas as causas nos pacientes 

com MAFLD. (CHALASANI et al., 2018) 

1.1.3 Relação com sarcopenia 

Alguns fatores de risco para desenvolvimento de MAFLD foram identificados 

de forma bem estabelecida, tais como estilo de vida sedentário, dieta pobre em fibras, 

fatores genéticos, idade avançada, sexo masculino e fatores de risco metabólico, em 

especial a obesidade e a diabetes. (TARGHER; ARCARO, 2007; LOOMBA et al., 

2012; FAN; KIM; WONG, 2017) Outros, porém, merecem estudo como é o caso da 

massa muscular esquelética, cuja redução pode representar um novo fator de risco 

para desenvolvimento de MAFLD, com papel na fibrose e na progressão da doença. 

(LEE et al., 2015; KOO et al., 2017; ALTAJAR; BAFFY, 2020)  
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Derivada do grego “sarxs” que significa carne e “penia” que significa 

redução/perda, o termo sarcopenia é entendido como síndrome de perda generalizada 

da massa, força e/ou função muscular esquelética, que por sua vez está associada a 

um risco aumentado de eventos adversos como incapacidade física, infecções, 

prejuízo na qualidade de vida e aumento da mortalidade. (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019) O termo foi descrito pela primeira vez em 1989 para descrever o processo de 

declínio do músculo esquelético no envelhecimento da população (sarcopenia 

primária), (ROSENBERG, 1989) e agora é amplamente reconhecido em uma 

variedade de doenças crônicas e estados inflamatórios (sarcopenia secundária), 

incluindo pacientes com hepatopatia crônica. (EL SHERIF et al., 2020; HSU; KAO, 

2018; WELCH et al., 2020) 

Apesar da heterogeneidade dos estudos na definição de sarcopenia, parece 

haver aumento da prevalência da mesma de acordo com a gravidade da doença 

hepática: 8,7% na MAFLD com esteatose simples, 35% em MAFLD com atividade 

inflamatória comprovado por biópsia e 67% nos que apresentam fibrose avançada. 

(ISSA et al., 2014; KOO et al., 2017; PETTA et al., 2017). Diversos trabalhos 

demonstraram que a sarcopenia é um marcador importante de desfechos adversos 

em pacientes com cirrose de qualquer causa aguardando transplante hepático, tais 

como descompensação hepática, má qualidade de vida e morte. Além disso, aqueles 

pacientes já transplantados que apresentam sarcopenia exibem mais infecções, 

permanecem mais tempo na unidade de terapia intensiva e geram mais ônus de custo 

geral para o serviço de saúde. (MONTANO-LOZA et al., 2012; TANDON et al., 2012; 

LAI et al., 2014; HAUGEN et al., 2019; LAI et al., 2019)  

Na sua forma avançada, MAFLD contribui para o desenvolvimento e 

acentuação da sarcopenia. Entre os mecanismos envovidos na perda de massa 

muscular temos a presença de inflamação basal persistente, consequência da 

liberação de citocinas decorrentes da necrose hepatocelular, da liberação de 

partículas de patógenos e translocações bacterianas sucessivas decorrentes do 

aumento da permeabilidade vascular e dos altos níveis de amônia, que parecem 

desencadear ativação intracelular da miostatina, uma importante miocina inibitória da 

síntese proteica muscular (DASARATHY; MERLI, 2016) No mais, outros fatores 

podem contribuir para a redução da massa muscular esquelética, como a contribuição 
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da desnutrição ocasionada pela dispepsia imposta pela ascite e inapetência, 

comumente encontrados nestes pacientes. (DASARATHY; MERLI, 2016) 

O impacto real da MAFLD no status funcional e capacidade de exercício dos 

indivíduos é muitas vezes difícil de ser avaliado, dado que a maioria das pesquisas 

estudaram sarcopenia apenas utilizando métodos de imagem, sem avaliação objetiva 

da força muscular. (CARIAS et al., 2016; GOLSE et al., 2017; ABY et al., 2019; SEKO 

et al., 2019) Uma outra limitação dos estudos é não discriminar pacientes com e sem 

obesidade sarcopênica, que pode não ser reconhecida sem a avaliação da função 

muscular e fragilidade física. Com base apenas na massa muscular medida por 

tomografia computadorizada (TC), um estudo norte-americano recente sugeriu que a 

sarcopenia era duas vezes mais prevalente em pacientes com doença hepática 

associada ao álcool (DHAA) do que naqueles com MAFLD (47% vs. 22% p<0,001). 

Entretanto, o oposto foi verdadeiro ao comparar escalas de fragilidade/funcionalidade 

entre os mesmos grupos de pacientes, em que MAFLD exibiu maior prevalência de 

fragilidade do que aqueles com DHAA (49% vs. 34%; p = 0,03). (BHANJI et al., 2019) 

A discrepância na massa muscular e a gravidade da fragilidade nesses dois tipos de 

doença, destaca o potencial de subestimar a perda de massa muscular em pacientes 

com IMC mais altos ou que a fragilidade é mais pronunciada em pacientes com 

MAFLD possivelmente como resultado de “músculo mais doente” (mioesteatose) 

nesses indivíduos com comorbidades e/ou estilos de vida mais sedentários. 

(ADDISON et al., 2014; JENSEN et al., 2019) 

Os mecanismos pelos quais sarcopenia e índice de músculo esquelético (IME) 

baixo poderiam aumentar o risco de ocorrência de MAFLD, inflamação e fibrose 

significativa não são completamente compreendidos, por isso nos últimos cinco anos, 

muitos estudos se dedicaram a estudar esta relação, sugerindo que ambos 

compartilham mediadores patológicos semelhantes, como inatividade física, 

inflamação e resistência à insulina (FIG. 3). (KOO et al., 2017; PETTA et al., 2017; YU 

et al., 2018a; CHOI; KIM, JUNG A., 2019; CAI et al., 2020) 

1.1.3.1 Resistência insulínica 

O principal mecanismo aventado de associação entre MAFLD e sarcopenia é a 

presença da resistência à insulina. Ela é causada pela infiltração gordurosa da 

musculatura esquelética e pela elevada quantidade de ácidos graxos livres circulantes 
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provenientes do tecido adiposo. (DEFRONZO; TRIPATHY, 2009) A cascata de 

sinalização dependente da insulina é similar nos tecidos cardíaco, adiposo, muscular 

e hepático, mas a resposta biológica é variável e específica de acordo com cada 

órgão. No tecido muscular, a insulina promove a ativação da proteína alvo de 

rapamicina de mamíferos que estimula a síntese proteica, com formação por exemplo 

de actina, promovendo anabolismo muscular. (FUJITA et al., 2007) A resistência à 

ação da insulina no músculo então contribui para o catabolismo muscular, impedindo 

as vias anabólicas, colaborando para a sarcopenia. (FUJITA et al., 2007) Além disso, 

a insulina estimula o aumento da captação da glicose via transportador GLUT4 e 

síntese de glicogênio. Diante da resistência insulínica periférica, há prejuízo ao 

metabolismo e captação de glicose pelo músculo, assim temos excesso de glicose 

circulante, que vai ser convertida em triacilgliceróis no fígado, levando a esteatose. 

(HUANG; CZECH, 2007; PETERSEN et al., 2007).  

1.1.3.2 Obesidade 

A coexistência de sarcopenia e obesidade é definida como obesidade 

sarcopênica. Uma interação recíproca entre excesso de gordura visceral e sarcopenia 

agrava a perda de massa muscular. (KIM et al., 2014) A obesidade leva ao alto fluxo 

de ácidos graxos livres circulantes, o que aumenta a concentração hepática de 

diacilglicerol e transloca a proteína quinase Cε para a membrana plasmática, inibindo 

a fosforilação dos substratos do receptor de insulina 1 e 2 (IRS-1 e IRS-2), a ativação 

da fosfoinositídeo quinase 3 e, portanto, a sinalização da insulina no fígado, 

contribuindo para MAFLD. (PERRY et al., 2014) O acúmulo de gordura desencadeia 

agressão hepática, estimula as células de Kupfer e recruta macrófagos derivados de 

monócitos para o fígado, agravando a inflamação local. (CHA; KIM; CHUN, 2018) 

Além disso, o tecido gorduroso é responsável pela secreção de citocinas inflamatórias 

e outras substâncias denominadas adipocinas. As citocinas inflamatórias 

desencadeiam piora da inflamação sistêmica. (AHIMA; FLIER, 2000) A leptina é uma 

das adipocinas secretadas pelo tecido adiposo, que em níveis normais estimula o 

hipotálamo a sinalizar a saciedade, regulando o peso corporal e metabolismo de 

energia. Quando em níveis muito aumentados, como ocorre em obesos, pode 

promover piora da resistência insulínica, inflamação e fibrose hepática, aumento da 

secreção de citocinas inflamatórias, redução do efeito anabólico do fator de 
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crescimento IGF1, se associando a menor massa muscular. (WATERS et al., 2008; 

STANLEY; GRINSPOON, 2015; POLYZOS et al., 2016)  

A obesidade visceral por si só suprime fortemente a secreção do hormônio GH 

devido a hiperinsulinemia, que reduz a síntese de IGF1. Distúrbios no eixo GH/IGF1 

podem contribuir para a piora da resistência insulínica, disfunção mitocondrial com 

aumento de radicais livres e piora da inflamação sistêmica. (POGGIOGALLE et al., 

2016) Além disso, uma proteína denominada A-FABP4 (proteína de ligação de ácido 

graxo de adipócito) pode ser liberada dos adipócitos em uma via não clássica 

associada à lipólise. A elevação dos níveis circulantes de A-FABP4 está associada a 

obesidade, resistência à insulina, diabetes mellitus, hipertensão, disfunção cardíaca, 

aterosclerose e eventos cardiovasculares. Seus níveis elevados também se 

associaram à redução da massa muscular, e maior inflamação e fibrose na MAFLD. 

(MILNER et al., 2009; KIM et al., 2013) 

 

 

 

 

1.1.3.3 Vitamina D  

A vitamina D é considerada um hormônio envolvido na homeostase não apenas 

do cálcio e metabolismo ósseo, como também no crescimento muscular. Esta vitamina 

Figura 3: Mecanismos fisiopatológicos possivelmente envolvidos na relação de MAFLD e 

sarcopenia. 

 

Fonte: Adaptado de KIM & CHOI, 2019 
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exerce seu efeito por meio do receptor de vitamina D (VDR) expresso em várias 

células humanas, incluindo o músculo esquelético. A deficiência deste nutriente reduz 

a expressão de VDR, aumenta a geração de espécies reativas de oxigênio e causa a 

disfunção mitocondrial, levando a atrofia do músculo esquelético. (DZIK; KACZOR, 

2019) Além disso, esta vitamina regula o estresse oxidativo, inflamação, apoptose de 

hepatócitos e fibrose no fígado. (ABRAMOVITCH et al., 2011) Em uma meta-análise 

incluindo 17 estudos transversais e de caso-controle, pacientes com MAFLD exibiram 

níveis séricos reduzidos de vitamina D apresentaram risco de 26% de deficiência 

deste nutriente (odds ratio [OR], 1,26; IC de 95%1.17-1.35). (ELIADES et al., 2013) 

1.1.3.4 Hepatocinas 

O fígado também secreta inúmeras proteínas com funções autócrinas, 

parárinas e endócrinas que podem mediar os distúrbios metabólicos, chamadas 

hepatocinas. Entre elas, merecem destaque fator de crescimento de fibroblastos 21 

(FGF-21), quimiotaxina derivada de leucócitos 2 (LECT2) e proteína relacionada ao 

fibrinogênio derivada de hepatócitos, também conhecida como hepassocina (HPS). 

(MEEX; WATT, 2017)  

A FGF-21 foi a primeira s ser identificada e descrita como um novo regulador 

metabólico. Esta potencializa a depuração de glicose e lipídios sistêmicos e melhora 

a sensibilidade à insulina, a ação da adiponectina, a  função mitocondrial, a 

termogênese e o gasto de energia. A melhora está correlacionada com uma redução 

nos triglicerídeos e níveis de diacilglicerol e translocação de PKC no fígado e músculo 

esquelético. (CAMPOREZ et al., 2013)  

LECT2 participa da mediação da obesidade e RI do músculo esquelético. 

Níveis séricos elevados desta hepatocina se correlacionaram positivamente com 

obesidade, distúrbios do perfil lipídico, elevação de PCR e das aminotransferases 

hepáticas. (LAN et al., 2014) Além disso, estudos demonstraram níveis séricos de 

LECT2 maiores em pacientes com MAFLD, quando comparados aos sem a 

hepatopatia. (YOO et al., 2017)  

A HPS é uma proteína envolvida na regeneração hepática e pode mediar a RI 

e o diabetes mellitus tipo 2. (HARA et al., 2000) Um estudo apontou elevação da HPS 

em pacientes com MAFLD, induzindo esteatose hepática através de uma via de 
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sinalização extracelular específica. (WU et al., 2013) Seus níveis séricos se 

correlacionaram de forma independente ao nível de glicose plasmática em jejum, a 

presença de RI, tolerância oral à glicose diminuída e diabetes em humanos. (WU et 

al., 2016) Adicionalmente, quando aumentada, pode causar RI no músculo 

esquelético através do receptor do fator de crescimento epidérmico / pela via quinase 

c-Jun N-terminal (JNK). (JUNG et al., 2018)  

1.1.3.5   Miocinas 

 O músculo esqueletico é considerado hoje um órgão endócrino, e em 

contração, secreta proteínas chamadas miocinas, que agem no próprio músculo e 

também fazem um canal de comunicação com outros órgaos, participando ativamente 

do metabolismo sistêmico. A irisina é uma miocina cuja liberação é induzida pelo 

exercício, tanto em ratos quanto em humanos. Em animais, observou-se que a mesma 

estimula o desacoplamento da proteína-1, a formação do tecido adiposo marrom e 

melhora a intolerância à glicose e gasto de energia. (BOSTRÖM et al., 2012) Alguns 

estudos com resultados contraditórios buscaram demonstrar sua relação na 

sarcopenia: enquanto um demonstrou que os níveis de irisina obtiveram correlação 

positiva com a medida estimada da massa e da força muscular, (CHANG et al., 2017) 

outro observou que seus níveis não foram significativamente diferentes em indivíduos 

com sarcopenia em comparação com os controles. (CHOI et al., 2014) Em pacientes 

magros, os níveis circulantes de irisina mostraram-se significativamente mais altos 

que nos obesos e portadores de MALFD comprovada por biópsia. (POLYZOS et al., 

2014) E em uma amostra populacional de chineses obesos, seus níveis se 

relacionaram inversamente ao triglicerídeo hepático. (ZHANG et al., 2013) 

 A miostatina é outra importante miocina descrita, que atua como regulador 

negativo, inibindo o crescimento e hipertrofia muscular. (ELKINA et al., 2011) Estudos 

experimentais em camundongos testaram o efeito do bloqueio da miostatina e 

evidenciaram incremento à massa muscular, melhora da sensibilidade à insulina e 

proteção da esteatose hepática. (WILKES; LLOYD; GEKAKIS, 2009)  

1.1.3.6 Sedentarismo 

A inatividade física causa perda de massa muscular e  o balanço energético 

positivo agrava a obesidade. Consequentemente, sarcopenia e MAFLD podem ser 
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provocadas e agravadas por inflamação crônica, RI e estresse oxidativo. Exercício 

pode aumentar a sensibilização muscular à insulina, promover síntese de proteínas 

musculares e secreção de miocinas benéficas. Atividade física reduz o risco de 

desenvolver sarcopenia (OR 0,45; IC 95% 0,37–0,55) conforme revelado em uma 

meta-análise, (STEFFL et al., 2017) e pode melhorar a saúde metabólica 

independente da perda de peso. (JOHNSON et al., 2009) 

1.1.3.7   Genética 

Vários estudos investigaram o papel da genética no campo da sarcopenia e 

MAFLD. Os polimorfismos mais extensivamente estudados na sarcopenia são os do 

do gene da enzima conversora de angiotensina (ECA) I / D, α-actinina-3 (ACTN3), e 

miostatina (MSTN).  No entanto, se a influência de variações genéticas está direta ou 

especificamente relacionada à força ou fenótipos musculares é controversa. Já na 

MAFLD, a variabilidade no gene da fosfolipase contendo domínio semelhante a 

patatina 3 (PNPLA3), gene transmembranar 6 superfamília 2 (TM6SF2), gene domínio 

O-acetiltransferase ligado à membrana contendo 7 (MBOAT7) e os genes da proteína 

reguladora da glucoquinase (GCKR) foram validados como modificadores. (ESLAM; 

VALENTI; ROMEO, 2018) 

1.1.3.8   Inflamação crônica de baixo grau 

A obesidade induz níveis aumentados de citocinas inflamatórias circulantes, 

incluindo TNF-α, IL-6 e proteína C reativa (PCR), que causam inflamação crônica de 

baixo grau. Já se demonstrou que TNF-α é mais elevada em pacientes com MAFLD 

do que em indivíduos saudáveis e que os níveis de IL-6 se correlacionam com o grau 

de inflamação e fibrose no fígado. (HUI et al., 2004; WIECKOWSKA et al., 2008) No 

estudo Health ABC, níveis elevados de TNF-α e IL-6 se correlacionaram com níveis 

reduzidos de massa e força muscular em idosos de ambos os sexos. (VISSER et al., 

2002) Em um estudo longitudinal de 10 anos, o TNF-α plasmático e as concentrações 

de IL-6 foram preditoras da fragilidade e mortalidade em indivíduos mais velhos. 

(BAYLIS et al., 2013) Quanto ao PCR, sua titulação se mostrou superior nos indivíduos 

com sarcopenia, quando comparados aos controles. Além disso, os níveis de PCR 

tiveram uma correlação negativa com o índice de músculo esquelético e de atenuação 

hepática (p <0,001) sugerindo que a inflamação pode ser um fator causal importante 

de sarcopenia e MAFLD. (HONG et al., 2014) 
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1.1.4 Diagnóstico da Doença Hepática Gordurosa Associada a Disfunção 

Metabólica 

 A doença hepática gordurosa associada a disfunção metabólica é 

freqüentemente assintomática até seus estágios tardios, quando descompensação 

hepática ou complicações cardiovasculares podem se tornar aparentes. Sua 

identificação  precisa e precoce é portanto, importante para determinação do risco e 

orientação quanto a estratégia de gerenciamento mais apropriada. Como costuma 

cursar na ausência de sintomas, não é infrequente sua identificação incidental em 

exames de imagem, como tomografia e ultrassom. (SHEKA et al., 2020)
 

Anteriormente, para o diagnóstico desta hepatopatia, deveria-se demonstrar 

esteatose hepática superior a 5% dos hepatócitos na ausência de consumo de álcool 

relevante, ou de outras causas conhecidas de doença hepática (SANYAL et al., 2011) 

Com os novos critérios diagnósticos, MAFLD pode ser determinada se há evidência 

de acúmulo de gordura no fígado (esteatose hepática) através de análise histológica 

(biópsia), imagem ou biomarcadores sanguíneos, associado a um dos três critérios 

abaixo. (ESLAM et al., 2020a) 

• Sobrepeso ou obesidade 

• Presença de diabetes tipo 2 

• Evidência de desregulação metabólica 

 Em relação ao estudo radiológico, a ressonância magnética é a modalidade 

mais sensível para a avaliação da esteatose hepática (com sensibilidade de 92% a 

100%, especificidade de 92% a 97%, e com capacidade de detectar com segurança 

apenas 3% de esteatose), mas é significativamente mais cara que o ultrassom, além 

de ser menos disponível. (MACHADO; CORTEZ-PINTO, 2013) A esteatose também 

pode ser identificada por TC sem contraste, porém por ser menos sensível, mais cara, 

menos disponível, ter potencial de erros, produzir radiação e dar respostas similares 

ao ultrassom, não é muito usada como teste de rastreio. (MACHADO; CORTEZ-

PINTO, 2013) Por ser um método barato e amplamente disponível, o ultrassom de 

abdome permanece como técnica de escolha para detecção de esteatose hepática. 

Entretanto a coexistência de esteatose e fibrose pode dificultar a interpretação do 

exame, podendo perder até 22% dos diagnósticos de esteatose. (KLEINER et al., 
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2019) Deve-se destacar ainda, a baixa sensibilidade do método em identificar 

estetaose menor que 20% e a perda de acurácia em pacientes com índice de massa 

corporal superior a 40 kg/m2. Infelizmente, nenhum dos três métodos é capaz de 

identificar a presença de inflamação hepática. 

Para o diagnóstico da inflamação é necessária a realização de biópsia hepática 

para estudo histológico, que identifica o grau de esteatose, além de balonização e 

inflamação lobular. (CHALASANI et al., 2018) A indicação de biópsia segue 

controversa, por ser um exame invasivo e por não haver terapia específica aprovada 

para MAFLD com ou sem inflamação e fibrose, apenas recomendação de mudanças 

no estilo de vida para ambos os casos. (NALBANTOGLU; BRUNT, 2014; PAI et al., 

2019) Dentre os eventos adversos esperados, a biópsia pode cursar com dor local, 

infecção, sangramento, lesão de vias biliares, danos a outros órgãos e até mesmo 

morte. (KLEINER et al., 2005) A análise da biópsia tem limitações, como a adequação 

do fragmento e possível erro amostral, além de ainda estar sujeita a discrepância de 

interpretação por parte dos patologistas, que devem ter experiência nesta avaliação. 

(KLEINER et al., 2005; PAI et al., 2019) Desta forma, não é praticável, custo-efetiva 

nem necessária a realização de biópsia em todos os portadores de MAFLD. 

 Métodos não invasivos como a ultrassonografia hepática superior foram 

investigados sobre seu potencial de predizer a presença de atividade inflamatória 

significativa na MAFLD. Um estudo italiano comparou o resultado da análise 

ultrassonográfica utilizando um esquema de avaliação e pontuação denominado us-

FLI (ultrasonographic fatty liver indicator) com os achados histopatológicos das 

biópsias hepáticas de pacientes com MAFLD, encontrou que pontuações menores de 

4 apresentaram alto valor preditivo negativo (94%) para na exclusão do diagnóstico 

de esteatohepatite acentuada, de acordo com o critério de Kleiner. (KLEINER et al., 

2005; BALLESTRI et al., 2012) 

 Da mesma forma, diversos biomarcadores, especialmente séricos, foram 

investigados para identificar esteatohepatite na MAFLD, mas nenhum deles é 

amplamente aceito e utilizado para tal. (SHEKA et al., 2020) Entre eles, a citoceratina 

18, um marcador apoptose de hepatócitos, é o único biomarcador amplamente 

validado, mas seus testes não estão disponíveis comercialmente. (HERNAEZ et al., 

2011) Dosagem das transaminases, apesar de comum, barato e muito disponível, 
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apresenta baixa sensibilidade e especificidade. A magnitude da elevação das enzimas 

não se correlaciona com o diagnóstico do grau de inflamação ou de fibrose. Além do 

mais, estudos demonstraram que até 30% dos pacientes com esteatohepatite 

confirmada por biópsia apresenta enzimas hepáticas normais. (FRACANZANI et al., 

2008; VERMA et al., 2013; MAXIMOS et al., 2015)  

 Abordagens menos invasivas para determinação de fibrose envolvem painéis 

de testes séricos, escores e métodos físicos de imagem. (LOOMBA, 2018) A avaliação 

não invasiva da fibrose por imagem depende principalmente da medição da 

propagação de ondas elásticas de cisalhamento através do parênquima hepático, com 

a propagação mais rápida no tecido fibrótico. (HERNAEZ et al., 2011) Os métodos 

mais bem validados são a elastografia transitória, elastografia usando ultrassom e 

elastografia por ressonância magnética. Estudos comparativos entre os métodos são 

contraditórios, mas uma metanálise sugere maior precisão diagnóstica com o uso da 

ressonância. (LOOMBA et al., 2014)  

 Diversos sistemas de pontuação também foram pensados para estimar o grau 

de fibrose hepática, sem biópsia. Os mais utilizados são o NAFLD score e o FIB-4. 

Ambos utilizam parâmetros clínicos e laboratoriais comumente disponíveis como 

idade e enzimas transaminases, além de serem acessíveis, estando disponíveis em 

calculadoras online. Possuem boa acurácia para excluir e diagnosticar fibrose 

avançada, mas têm limitação nos estágios intermediários de fibrose. (VALLET-

PICHARD et al., 2007; SHAH et al., 2009; MUSSO et al., 2011; MACHADO; CORTEZ-

PINTO, 2013)  

1.1.5 Diagnóstico de Sarcopenia e Fragilidade 

 O Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas (em 

inglês, EWGSOP) recomenda que o diagnóstico de sarcopenia primária em idosos 

deve basear-se no índice de músculo esquelético (IME - equivalente a massa 

muscular), força de preensão palmar (FPP - equivalente a força muscular) e 

velocidade da marcha (VM - equivalente a função muscular). (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019) A mesma recomendação é feita para sarcopenia de etiologia inflamatória nesta 

população.  
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 Diferentemente da literatura geriátrica, nas hepatopatias avançadas, 

convencionou-se determinar sarcopenia apenas pela medida reduzida da massa 

muscular, enquanto os prejuízos da função muscular foram intitulados como 

fragilidade, que é avaliada por testes de desempenho físico e escalas de avaliação 

funcional (TANDON et al., 2021)   

 EWGSOP recomenda, que como primeira triagem, deveria-se aplicar aos 

pacientes um questionário auto-relato dos sinais e sintomas característicos de 

sarcopenia, denominado SARC-F. (CRUZ-JENTOFT et al., 2019) Este questionário é 

composto de cinco itens cujas respostas são baseadas na percepção do paciente 

sobre suas limitações de força, capacidade de caminhar, subir de uma cadeira, subir 

escadas e experimentar quedas. É fácil, barato e rápido de ser aplicado. Essa 

ferramenta foi avaliada em grandes populações e se mostrou válida e consistente para 

identificar pessoas em risco de resultados adversos associados à sarcopenia. (WOO; 

LEUNG; MORLEY, 2015; MALMSTROM et al., 2016) Apesar de apresentar 

sensibilidade de moderada a baixa, tem uma especificidade muito alta para prever 

força muscular reduzida. (BAHAT et al., 2018) No Brasil, um estudo feito para sua 

validação, demonstrou que, isoladamente, o SARC-F se mostrou inadequado para 

rastreamento de sarcopenia, porém quando combinado a medida antropométrica da 

circunferência da panturrilha, houve melhoria da sua performance, tornando-o 

aplicável para a prática clínica. (BARBOSA-SILVA et al., 2016)  

 Como no campo da hepatologia o diagnóstico de sarcopenia avalia o músculo 

quantitativamente e não funcionalmente, até a presente data, a aplicação de 

questionários como rastreamento de sarcopenia não foi relatada em pacientes com 

MAFLD. Seu emprego pode ser benéfico se puder identificar os pacientes de maior 

risco, que deveriam ser encaminhados para serviços de maior complexidade para 

realização de exames complementares mais acurados, porém essa ferramenta 

precisa primeiro ser testada e validada nesta população específica.  

1.1.5.1   Avaliação da massa muscular 

 A quantidade de massa muscular pode ser estimada por uma variedade de 

técnicas e existem vários métodos para ajustar o resultado para a altura ou para o 

IMC. (SHAH et al., 2009; COOPER et al., 2013; CAWTHON et al., 2014) A quantidade 
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muscular pode ser relatada como massa muscular esquelética total, como massa 

muscular esquelética apendicular ou como área de seção transversal muscular de 

grupos musculares específicos ou localizações corporais. (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019) 

 Ainda há muito debate acerca da melhor técnica para avaliação de massa 

muscular em pacientes com MAFLD. Excelentes métodos de imagem como RNM e 

TC vem sendo utilizadas tanto em pesquisa quanto na prática clínica e não são 

afetadas pelo estado de hidratação do paciente, que ocorre com a impedância 

bioelétria (BIA), cuja avaliação fica comprometida em cirróticos (por vezes com ascite 

e anasarca). (ROMEIRO; AUGUSTI, 2015) Estudos já demonstraram que com uma 

única fatia da musculatura esquelética axial na lombar (L3) realizada por TC, há 

excelente correlação com a musculatura de corpo inteiro, reduzindo assim a duração 

do exame e a sobrecarga de radiação. (LEE et al., 2004) Como limitações a ambos 

os métodos, temos radiação, o alto custo e menor disponibilidade, o que os torna 

opções ruins para rastreamento populacional e seguimento. 

 A impedância bioelétrica, também conhecida como bioimpedância (BIA) é um 

método de avaliação da composição corporal e distribuição dos fluidos nos espaços 

intra e extra-celulares. É rápido, não invasivo, reprodutível e relativamente pouco 

dispendioso. Se baseia na passagem de uma corrente elétrica de baixo nível de 

amperagem (50kHz), onde se mede a oposição ao fluxo de corrente, denominada 

impedância. (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000) É determinada como sendo 

composta por três elementos: resistência (R), apresentada pelos próprios tecidos à 

condução da corrente elétrica; reatância (Xc), causada pela capacidade de isolamento 

à passagem da corrente elétrica apresentada pelas membranas celulares e pelos 

tecidos não iônicos; e o ângulo de fase (AF) equivalente à relação geométrica entre a 

resistência e a reatância em circuitos elétricos em série ou em paralelo. A BIA se 

baseia no princípio de que os tecidos corporais oferecem uma resistência diferente à 

passagem da corrente elétrica. A água e os eletrólitos corporais são excelentes 

condutores de corrente elétrica, os tecidos magros são ricos em água e o tecido gordo 

é pobre em água, portanto a resistência ao fluxo da corrente é maior em indivíduos 

com grande quantidade de gordura corporal. (FOSTER; LUKASKI, 1996) 
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 O método BIA vem sendo amplamente citado na literatura, com diversos 

estudos de validação e concordância em idosos. (COELHO; PEREIRA; COELHO, 

2002; MARTÍN MORENO et al., 2003) Seu resultado pode ser influenciado pela 

presença de ascite, portanto, pode ser um método opcional de avaliação da 

composição corporal para pacientes não cirróticos. Também apresenta limitações na 

avaliação da massa muscular em pacientes com obesidade concomitante, nos quais 

pode superestimar a prevalência de sarcopenia e portanto deve ser interpretado com 

cautela. (JENSEN et al., 2019) .  

 A absorciometria por raios-x de dupla energia, mais conhecida como 

densitometria (DEXA) é uma técnica barata e de baixa radiação. É frequentemente 

realizada em pacientes cirróticos para avaliar a densidade mineral óssea, uma vez 

que a osteodistrofia cirrótica permanece comum. (GUAÑABENS; PARÉS, 2018) O 

escaneamento da composição corporal pode ser realizado simultaneamente, sem 

necessidade de prolongar o tempo de exame ou radiação. Isso permite uma avaliação 

tridimensional de todo o corpo, compartimentalizada em osso, massa gorda e massa 

magra. (SINCLAIR et al., 2019) A principal limitação da DEXA é sua incapacidade de 

diferenciar o músculo da água. Com isso, pode-se subestimar a sarcopenia na cirrose. 

(GIUSTO et al., 2015) No entanto, outros grupos relataram que a DEXA é uma medida 

útil quantificar a sarcopenia mesmo na presença de ascite. (STRAUSS et al., 2000) O 

uso da massa muscular esquelética apendicular (soma da musculatura esqueletica 

dos braços e pernas) ao invés da massa muscular esquelética total foi proposto para 

minimizar o erro ocasionado pela presença da ascite. No entanto, essa medida ainda 

pode sofrer interferência do edema de membros inferiores. (BELARMINO et al., 2018) 

 Métodos antropométricos também podem ser utilizados, como a circunferência 

muscular do meio do braço, que é barata, de fácil realização, com baixa variação inter 

e intraobservador quando realizado por profissionais experientes. (MORGAN et al., 

2006) Quando reduzida, prediz mortalidade nos pacientes cirróticos e pós transplante. 

(STRAUSS et al., 2000; ALBERINO et al., 2001; MORGAN et al., 2006; GIUSTO et 

al., 2015; BELARMINO et al., 2018) O impacto da obesidade mórbida (IMC superior a 

40 kg/m2) nesta avaliação, porém, é desconhecido. 
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1.1.5.2   Avaliação da função muscular 

 Fragilidade é uma síndrome biológica de diminuição reserva fisiológica e 

vulnerabilidade crescente a estressores para a saúde. (FRIED et al., 2001) A 

fragilidade "global" resulta de desarranjos multidimensionais em um ou na combinação 

de sistemas fisiológicos, incluindo sistemas musculoesquelético, cardiovascular, 

neurológico, endócrino e / ou imunológico. Em pacientes com cirrose descompensada, 

fatores hepáticos específicos (por exemplo, disfunção sintética de proteínas, 

toxicidade muscular associada a amônia e inatividade física relacionada a 

encefalopatia) são frequentemente os fatores dominantes condutores do fenótipo 

frágil que se manifesta como perda da função muscular (fragilidade física). (TANDON 

et al., 2021) Portanto, as ferramentas que ganharam aceitação mais ampla no campo 

clínico e de pesquisa em hepatologia, focam na avaliação da perda de função 

muscular. Uma série de ferramentas foram utilizadas com este propósito, incluindo 

testes de força muscular e desempenho físico. 

A FPP é a medida de força muscular mais usada e com maior base de 

evidências. É fácil de executar e pode ser avaliada em série para medir a resposta 

antes e após qualquer intervenção para sarcopenia. A FPP demonstrou ser melhor 

preditora de desfechos clínicos adversos do que medidas da massa muscular, 

(LAURETANI et al., 2003) e se correlacionou fortemente com a potência muscular da 

extremidade inferior, podendo então representar uma avaliação global rápida da força 

muscular em pacientes com doença hepática. (KIM et al., 2019) Pacientes com 

MAFLD demonstraram ter 3-5 vezes mais chances de apresentar força muscular 

reduzida nas medidas de FPP do que aquelas sem fígado gorduroso. (LEE, 2018) 

Este achado esteve presente independente das características sociodemográficas, 

peso, síndrome metabólica, doenças concomitantes e estilo de vida. 

 Vários testes de desempenho físico podem ser usados na avaliação da 

sarcopenia ou fragilidade física, incluindo teste de bateria curta de desempenho físico 

(SPPB), velocidade normal da marcha, teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e 

levantar da cadeira.  

 O TC6 é uma medida objetiva, que se for menor de 250 metros, aumenta o 

risco de morte na lista de espera do transplante hepático. Foi demonstrado que com 
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melhorias incrementais de 100 metros na performance do teste, há uma redução de 

50% na mortalidade. (CAREY et al., 2010) 

 Pontuação inferior a 10 pontos no SPPB é preditiva de mortalidade por todas 

as causas, sendo mais comum de ocorrer em homens, idosos e diabéticos, que são 

fatores de risco muito relacionados a MAFLD. (LAI et al., 2017) Uma grande limitação 

do SPPB é que ele tem como pontuação máxima 12/12 pontos, limitando seu uso em 

observações seriais e na avaliação de resposta a intervenções no estilo de vida. 

 Para superar esse problema, Lai et al. (2018) elaborou o "Liver Frailty Index 

(LFI)", que, diferentemente do SPPB, é um escore contínuo específico do fígado, que 

incorpora a força de prensão palmar em vez da velocidade da marcha. (LAI et al., 

2018a) Está provando ser um excelente preditor de morbidade e mortalidade pré e 

pós transplante hepático, independentemente da gravidade da doença hepática 

subjacente. (LAI et al., 2018a; SINCLAIR et al., 2017) Recentemente, um estudo norte-

americano demonstrou que o LFI tem validade externa  em populações não cirróticas 

e é altamente reprodutível entre diferentes avaliadores.(WANG et al., 2019) Assim, 

esta ferramenta de avaliação objetiva pode ser implementada na prática clínica 

ambulatorial ou de pesquisa para operacionalizar o conceito de fragilidade física nos 

pacientes com  MALFD não cirróticos. 
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 2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL   

Avaliar a frequência e as variáveis de associação de sarcopenia e fragilidade 

física nos pacientes com MAFLD. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Correlacionar os índices de massa muscular com testes qualitativos 

musculares (Liver Frailty Index, teste da força de preensão palmar e questionário 

SARC-F), variáveis demográficas, antropométricas, bioquímicas, ultrassonográficas e 

elastográficas nos pacientes com MAFLD.  

-  Correlacionar os testes qualitativos musculares (Liver Frailty Index, teste da 

força de preensão palmar e questionário SARC-F) entre si e com variáveis 

demográficas, antropométricas, bioquímicas, ultrassonográficas e elastográficas nos 

pacientes com MAFLD.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antonio Pedro / Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (HUFMUFF). O parecer do CEP, número 3300066, foi aprovado em 

03/05/2019 e está registrado sob o número CAAE 03173818.0.0000.5243 (Anexo 1).  

O presente estudo está de acordo com as resoluções 466/2012 e 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde. Todos os pacientes foram informados de sua seleção 

para ingressar no estudo. Receberam explicações detalhadas dos procedimentos aos 

quais foram submetidos. Só ingressaram no estudo após assinarem termo de livre 

consentimento esclarecido (Apêndice I). Os dados obtidos da pesquisa foram 

enviados para publicação em periódicos médicos nacionais e/ou internacionais 

listados em indexes médicos. 

3.2 DESENHO DO ESTUDO 

Este estudo é uma análise transversal de dados coletados prospectivamente 

de adultos atendidos regularmente nos ambulatórios de endocrinologia para 

tratamento de suas comorbidades. Todos os indivíduos foram avaliados em um único 

centro quaternário, no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF).  

3.3 AMOSTRA POPULACIONAL 

  O número de pacientes atendidos pelo setor de endocrinologia do HUAP é de 

aproximadamente 1500 por ano. Sendo assim, o número mínimo de pacientes a ser 

recrutados deveria ser de 56, conforme previsão estatística.  

A estimativa considera o tamanho da população total de 1500 indivíduos que 

são atendidos nos setores de endocrinologia, índice de confiança de 95%, margem 

de erro de 5% e a proporção do evento a ser observado na população estudada de 

20%. 
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A amostra populacional mínima foi calculada de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 Onde n é o tamanho da amostra, z é o valor do z-score considerando 95% 

de confiança, p é a proporção assumida do evento a ser observado, N é o tamanho 

da população e E é a margem de erro da estimativa da proporção. 

Portanto, para este estudo, pretendia-se selecionar um mínimo de 56 

pacientes no total com MAFLD. 

 

3.4 ELEGIBILIDADE DOS PACIENTES 

Os pacientes que, por livre escolha, decidiram colaborar com este trabalho, 

mediante leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndice I), foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão e após, tiveram 

uma data agendada para comparecerem no ambulatório especialmente criado para o 

projeto, denominado “Endofígado”.  

 

• Critérios de Inclusão 

- Idade acima de 18 anos. 

- Presença de síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso e/ou 

obesidade e/ou alteração de alanina aminotransferase (ALT). 

• Critérios de Exclusão 

- Neoplasia de qualquer origem exceto basocelular com menos de 5 anos de 

tratamento ou ausência de critério de cura. 

- Uso de corticoide, androgênio, terapia hormonal da menopausa. 

- Outras etiologias de doença hepática crônica. 

              z2 . p (1-p) . N 
n =   _________________ 

         E2 (N-1) + z2 . p (1-p) 
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- Gestação.  

3.5 COLETA DE DADOS 

   No ambulatório “Endofígado”, os pacientes captados foram submetidos à 

consulta e exame físico direcionados. Seus dados foram coletados via entrevista e 

extração de informações contidas em seus respectivos prontuários, e alimentaram 

a ficha de dados padronizada denominada “Instrumento de Coleta de Dados” 

(Apêndice II).  

Neste documento, foram registradas informações pessoais cadastrais 

(nome, telefone, endereço e número de prontuário), dados demográficos (sexo, 

idade), hábitos (perfil de consumo de etilismo, atividade física semanal, tabagismo, 

ingestão média de café, consumo de chás), alterações clínicas de hepatopatia 

crônica (ascite, icterícia, encefalopatia, circulação colateral, esplenomegalia), 

comorbidades (hipertensão, diabetes, obesidade, sobrepeso, síndrome 

metabólica), exame físico (pressão arterial, edema membros inferiores e ascite) e 

antropométrico (circunferência abdominal, circunferência do quadril, circunferência 

do pescoço, diâmetro abdominal sagital, circunferência média do braço e 

panturrilha, peso, altura e IMC). 

A seguir, os pacientes foram encaminhados em data pré-agendada para 

realizarem exames de BIA e DEXA, na Faculdade de Nutrição da UFF, bem como 

de elastografia hepática, ultrassonografia abdominal, consulta para aplicação do 

questionário SARC-F, realização de testes de função e força muscular e coleta de 

exames laboratoriais no Hospital Universitário Antônio Pedro.  

Todos os dados colhidos foram computados em planilha de programa Microsoft 

Excel para posterior análise. 

3.6 DETERMINAÇÕES LABORATORIAIS 

A análise laboratorial de todos os exames laboratoriais foi realizada através de 

método totalmente automatizado. Para os exames hematológicos foi utilizado o 

aparelho Beckman Coulter modelo LH 750® e para os exames bioquímicos, o aparelho 

Roche Cobas modelo 611E®, ambos do setor de Patologia Clínica do Hospital 
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Universitário Antônio Pedro. Os resultados foram posteriormente obtidos através de 

consulta do prontuário eletrônico. 

Os resultados de níveis séricos de 25 hidroxivitamina D foram interpretados 

segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia: insuficiência: 25-hidroxi-vitamina D entre ≤ 20 ng/mL; suficiência: 25 

hidroxivitamina D >20 ng/mL. (FERREIRA, et al., 2018)  

3.7   CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA PRATICADA 

Os participantes do estudo foram considerados ativos se praticasse ao menos 

150 minutos de atividade física por semana, pouco ativo aquele com tempo de 

atividade física semanal inferior à 150 minutos e sedentário o que não praticava 

exercícios regulares. 

3.8 DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

Para determinação da pressão arterial (PA), foram utilizadas as 

recomendações do Guideline de Prevenção, Detecção, Avaliação e Tratamento de 

pressão alta em adultos, da American Heart Association de 2017, seguindo a técnica 

de aferição adequada com paciente sentado por pelo menos 5 minutos em ambiente 

calmo, com dorso recostado em cadeira, braço na altura do coração (nível do ponto 

médio do esterno ou quarto espaço intercostal), cotovelo ligeiramente fletido, palma 

apoiada e virada para cima. A pressão será classificada em: pressão normal < 120x80 

mmHg, pressão elevada 120 a 129 x 80 mmHg e hipertensão arterial quando ≥ 130x80 

mmHg.(WHELTON et al., 2018)  

3.9 DETERMINAÇÃO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

As técnicas antropométricas para aferir peso e altura foram as recomendadas 

por Lohman et al. (1988). O IMC será calculado pelo índice de Quetelet (IMC=peso 

em kg/estatura em metros2). Os pacientes serão classificados pelo IMC em baixo peso 

(IMC < 18,5 kg/m²), eutrófico (IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m²), sobrepeso (IMC entre 25 

e 29,9 kg/m2), obeso grau I (30-34,5 kg/m2), obeso grau II (35-39,9 kg/m2) e obeso 

grau III (>40 kg/m2). (LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1988) 
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A circunferência abdominal (CA) foi medida em centímetros com fita métrica 

SannyR, no ponto médio entre a última costela e a borda superior da crista ilíaca, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A circunferência do quadril (CQ) 

foi obtida passando a fita métrica ao redor da região de maior perímetro entre a cintura 

e a coxa, em centímetros, sendo a seguir calculada a relação entre CA/CQ. (BRAY; 

GRAY, 1988) 

Quadro 1: Valores de risco para circunferência da cintura e 
para a relação cintura/quadril 

 CA CA/CQ 

Homens >102 cm >0,9 cm 

Mulheres >88 cm >0,8 cm 

 Fonte: Adaptado de (MARTINS, 2009) 

A circunferência da panturrilha (CP) foi obtida com o paciente em pé, medida 

na parte de maior perímetro da panturrilha. O diâmetro abdominal sagital (DAS) é a 

altura do abdome com o indivíduo deitado em posição supina, com as pernas retas, 

medida da mesa do exame ao nível umbilical. Todos os resultados foram aferidos em 

centímetros. 

3.10 DEFINIÇÃO DE DIABETES 

 Os critérios diagnósticos de Diabetes seguiram as recomendações de 2021 da  

Associação Americana de Diabetes: glicemia de jejum superior ou igual a 126*, 

hemoglobina glicada A1C superior ou igual a 6,5%*, teste oral de tolerância a glicose 

de 2 horas com carga de 75 gramas de dextrosol superior ou igual a 200 mg/dL*  

(*repetidos e confirmados) ou dosagem única e isolada de glicemia maior ou igual a 

200 mg/dL na vigência de sintomas de hiperglicemia. (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2021) 

3.11  DEFINIÇÃO DE RESISTÊNCIA INSULÍNICA 

 Resistência insulínica (RI) foi determinada pelo índice Homeostasis Model 

Assessment-Insulin Resistance (HOMA-IR), que é o produto da insulina de jejum 
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(mUI/mL) e da glicemia de jejum (mmol/L) dividido por 22,5. A RI foi definida como 

valores obtidos acima de 2,5. 

3.12 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

A composição corporal foi avaliada por dois métodos distintos: através de 

DEXA e BIA, ambos no Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da 

Universidade Federal Fluminense (LANUFF), situado no prédio da Faculdade de 

Nutrição do Campus do Valonguinho da Universidade Federal Fluminense. Por 

conveniência, ambos os exames foram realizados no mesmo dia pela manhã. Antes 

da sua realização, os pacientes receberam orientações orais e escritas do preparo 

dos mesmos (Apêndice III). 

3.12.1   Composição corporal através da DEXA 

 Os exames foram realizados com jejum de 10-12 horas e todos os objetos 

metálicos foram removidos. Os pacientes foram orientados a não realizar exames 

radiológicos com contrastaste nos 7 dias prévios à avaliaçãoe quanto às mulheres, 

não estarem grávidas ou com suspeita de gravidez. 

 A varredura de corpo todo foi feita com o equipamento de DEXA modelo iDXA 

GE Healthcare, com cada paciente deitado em decúbito dorsal em uma mesa 

acolchoada de 60 cm × 200 cm, enquanto raios-X de duas energias distintas foram 

emitidos da cabeça aos pés, de acordo com os métodos já estabelecidos e validados. 

(RAMOS et al., 2011) As análises interpretadas para massa óssea, massa gorda 

(tecido adiposo) e massa magra (músculo esquelético) foram feitas a partir do software 

Encore 2010 versão 13.40. 

3.12.1.1   Determinação da obesidade pela DEXA  

 Foram considerados obesos os participantes com percentual de gordura 

corporal superior a mediana específica de cada sexo (%GC ≥ 38% para mulheres e ≥ 

27% para homens). (BAUMGARTNER et al., 1998) 
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3.12.1.2 Determinação de sarcopenia pela DEXA 

A variável de interesse na DEXA foi massa muscular esquelética apendicular 

medida (MMEA), resultado da soma da massa magra de ambos os braços e pernas. 

Foi avaliada ainda a MMEA ajustada por altura (MMEA/m2), e a MMEA ajustada por 

IMC.  

Foram considerados sarcopênicas as mulheres que apresentaram MMEA 

inferior a 15 kg, e homens com MMEA inferior a 20 kg. Já para MMEA/m2, os pontos 

de corte foram: abaixo de 7 e 5,5kg/m2 para homens e mulheres, respectivamente. 

(BAUMGARTNER et al., 1998) Em relação à medida ajustada para IMC, foram 

considerados sarcopênicas as mulheres com índice <0,512 e homens <0,789. 

(STUDENSKI et al., 2014)  

3.12.2 Composição corporal através da BIA 

A impedância bioelétrica (BIA) foi utilizada para medir a composição corporal 

com o aparelho Biodinamics®, modelo 450, USA. Para a realização do teste, todos os 

participantes foram instruídos a ingerir 2 litros de água no dia anterior, não realizar 

exercício físico 24 horas antes, não ingerir cafeína e bebida alcoólica 48h antes, não 

utilizar diuréticos nos 7 dias anteriores ao teste, estar em jejum de no mínimo 4 horas 

e esvaziar a bexiga 30 minutos antes da avaliação. Para as mulheres, orientou-se 

ainda não estarem menstruadas no período. 

Em cada participante, foram posicionados quatro eletrodos, colocados à mão, 

punho, pé e tornozelo. A seguir, uma corrente elétrica (50kHz) de baixo nível (500 a 

800 µA) foi aplicada aos eletrodos distais no dorso da mão e do pé e a queda de 

voltagem foi detectada pelos eletrodos proximais no pulso e tornozelo, em sítio 

distando cerca de 5 cm dos eletrodos distais.  As análises foram realizadas sempre 

do lado direito do corpo, com os participantes em posição supina em uma superfície 

não condutora de eletricidade, com os braços afastados do corpo e as pernas 

separadas.  

A bioimpedância A resistência (R) e a reatância (Xc) foram medidas em Ohms 

a 50kHz em todos os participantes, sendo depois convertidas usando as equações 

desenvolvidas por Lukaski et al. (1990). 
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3.12.2.1   Determinação da obesidade pela BIA  

Para avaliação do percentual de gordura corporal foram utilizados como 

referência normal os valores 15 a 25% para o sexo masculino e 20 a 35% para o sexo 

feminino. (BRAY, 1992) 

3.12.2.2   Determinação da sarcopenia pela BIA 

Para avaliação da massa muscular pela BIA, foi utilizada a fórmula de Janssen 

et al. (2004), sendo altura (h) em centímetros, “R” o valor da resistência em ohm, 0 

pontos para sexo feminino e 1 para o masculino, e idade em anos. 

MME = [(h2 /R x 0,401) + (sexo x 3,825) + (idade x -0,071)] + 5,102 

O índice de músculo esquelético (IMME) foi obtido dividindo-se a MME pela 

estatura ao quadrado. A amostra foi classificada como: musculatura esquelética 

normal (≥10,76kg/m2 e ≥6,76 kg/m2), sarcopenia moderada (8,51 kg/m2 – 10,75 kg/m2  

6,76 kg/m2 – 5,75 kg/m2) ou grave  (≤8,5 kg/m2 e 5,75 kg/m2) para homens e mulheres 

respectivamente. (JANSSEN et al., 2004) 

3.13 DAS AVALIAÇÕES ULTRASSONOGRÁFICAS 

 Exame ultrassonográfico de abdome foi realizado por meio de aparelho 

Siemens 2000, através de transdutor convexo de 3,75MHz. Todos os exames foram 

realizados pelo mesmo examinador com experiência acima de 500 exames, com o 

paciente em posição supina após jejum de 8 horas.  

  O a esteatose hepática foi determinada e graduada pelo US-FLI, um escore 

ultrassonográfico, descrito por Ballestri et al. (2012), que gradua de 2-8 pontos para a 

presença de gordura (FIG. 3 e 4). Para avaliação, utilizaram-se os seguintes critérios: 

1) para definição de esteatose ao ultrassom, era mandatório haver dissociação do 

parênquima hepático-renal (2 pontos se leve/moderada; 3 pontos se acentuada); 2) 

poderiam haver alterações adicionais (1 ponto cada): atenuação do feixe acústico 

posterior, borramento dos vasos hepáticos, áreas focais de preservação, dificuldade 

na visualização da parede da vesícula biliar e dificuldade na visualização do 

diafragma. A preservação focal foi considerada quando uma área focal hipoecóica foi 

observada próxima à parede da vesícula biliar, veia porta ou ligamento falciforme 
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(BALLESTRI et al., 2012) Foram considerados com esteatose pacientes com 

pontuação maior ou igual a 2 pontos e com provável esteatohepatite significativa, 

aqueles que obtiveram pontuação maior ou igual a 4 pontos. (BALLESTRI et al., 2012) 

  

 

 

       

      

     Fonte: (BALLESTRI et al., 2012)  

Figura 4: Achados ultrassonográficos que compõem o escore US-FLI:  critérios da 

dissociação hepatorrenal, atenuação do feixe acústico e visualização do diafragma 

Legenda: L: fígado; K: rim; A-ausência de dissociação hepatorrenal (L-K) (escore 

0); B- dissociação L-K leve-moderada (escore 2); C- dissociação L-K acentuada 

(escore 3); D- Sem atenuação do feixe posterior (escore 0); E- Atenuação discreta 

do feixe acústico, com diafragma visível (setas) (escore 0); F- Marcante atenuação 

do feixe acústico, levando à redução da visualização do diafragma (escore 1). 
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                    Fonte: (BALLESTRI et al., 2012) 

 

Figura 5: Achados ultrassonográficos que compõem o escore US-FLI: critérios do 

borramento dos vasos, focos poupados e parede da vesícula biliar 

Legenda: L: fígado; K: rim; A- visualização normal do contorno  lúmen dos vasos 

hepáticos (seta) (escore 0); B- visualização alterada do contorno e lúmen dos 

vasos (seta) (escore 1); C- visualização normal da parede dos ramos portais 

(seta) (escore 0); D- visualização alterada dos ramos portais (escore 1); E- Área 

focal poupada (seta) (escore 1); F- visualização alterada da parede da vesícula 

(seta) (escore1) 
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 Os seguintes dados ultrassonográficos foram registrados: morfologia hepática, 

a presença e grau de esteatose hepática (estratificada em leve, moderada ou 

acentuada), mensuração esplênica, presença de ascite, existência de shunts porto- 

sistêmicos, diâmetro da veia porta e seu fluxo. 

3.14 DETERMINAÇÃO DE DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA ASSOCIADA À 

DISFUNÇÃO METABÓLICA 

 De acordo com a nova recomendação diagnóstica, foram definidos como 

pacientes portadores de doença hepática gordurosa associada a disfunção metabólica 

aqueles indivíduos com esteatose ao ultrassom, associado a pelo menos um dos 

seguintes critérios: sobrepeso ou obesidade, presença de DM2 e/ou evidência de 

desregulação metabólica. (ESLAM et al., 2020a) 

3.15 DETERMINAÇÃO DE DESREGULAÇÃO METABÓLICA 

A existência de desregulação metabólica foi definida pela presença de dois ou 

mais dos critérios listados abaixo. (ESLAM et al., 2020a) 

• Circunferência abdominal maior ou igual a 102/88 cm em homens/mulheres 

caucasianos e maior ou igual a 90/80 cm em homens/mulheres asiáticas 

• Pressão arterial maior ou igual a 130/80 mmHg ou uso de anti-hipertensivo 

• Triglicerídeo plasmático superior ou igual a 150 mg/dL (≥ 1,70 mmol/l) ou 

tratamento medicamentoso específico 

• Pré-diabetes [ex: glicemia jejum 100-125 mg/dL (5,6 a 6,9 mmol/L), ou glicemia 2 

horas pós-dextrosol 140-199 mg/dL (7,8 a 11,0 mmol) ou HbA1c 5,7% a 6,4% (39–

47 mmol/mol)] 

• Colesterol HDL plasmático < 40 mg/dL (< 1,0 mmol/L) para homem e < 50 mg/dL 

(< 1,3 mmol/L) para mulher ou tratamento medicamentoso específico 

• HOMA escore maior ou igual a 2,5 

• PCR ultrassensível maior de 2 mg/L 

3.16 DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA E GRAU DE FIBROSE HEPÁTICA 

A presença de fibrose hepática e sua quantificação foi determinada por 

elastografia hepática transitória (Fibroscan® - Figura 6), e por elastografia 
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ultrassonográfica utilizando técnicas de Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) pelo 

point Shear Wave (Siemens 2000) e  2 D Shear Wave (GE Logig 8). 

 

 

 

 

Os exames foram realizados em pacientes com jejum de 4h, em decúbito 

dorsal, com braço direito em máxima abdução, mantendo respiração normal, em 

expiração. As medidas foram feitas aproximadamente no sexto ou sétimo espaço 

intercostal, na linha axilar anterior.  

As medidas de rigidez hepática foram consideradas confiáveis quando 

preencheram os seguintes critérios: 10 medições válidas, taxa de sucesso superior ou 

igual a 60% e taxa de intervalo interquartil/ mediana (IQR/med) menor ou igual a 30%. 

Os pontos de corte de determinação de fibrose seguidos foram: F0-1 <7,1kpa, F2 7,1-

9,5kpa, F3 9,5-12,5 kpa e F4>12,5 kpa pelo Fibroscan e F0-1 <1,25 m/s, F2 1,25-1,72 

Figura 6: Elastografia hepática transitória (Fibroscan®) – tela de aquisição 

de dados 

Fonte: própria, 2021 

Legenda:1) imagens ultrassônicas, 2) elastograma, 3) resutado do CAP, 

4) resultado da dureza, número e lista das medidas válidas, 6) medidas 

inválidas 



58 
 

m/s, F3 1,72-1,75 m/s e F4 >/=1,8 m/s pelo point Shear Wave e F≥1: >7.1 kPa; F≥2: 

>7.8 kPa; F≥3: >8 kPa e para F=4: >11.5 kPa pelo 2D Shear Wave. (CASTERA; 

FORNS; ALBERTI, 2008; SPOREA et al., 2014) 

3.17 ANÁLISE DA FUNÇÃO MUSCULAR 

3.17.1 Determinação da força muscular 

A força muscular foi estimada, em kg, a partir da FPP, mensurada em 

dinamômetro digital (Dinamômetro CAMRY, modelo EH101, Guangdong, China).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a realização do teste, o indivíduo foi posicionado conforme recomendação 

da Sociedade Americana de Terapeutas da Mão (SATM) (SOARES, 2012), sentado 

com os quadris e joelhos a 90° de flexão, ombro em adução, cotovelo fletido a 90°, 

antebraço e punho em posição neutra (medioprono), enquanto o examinador 

sustentou o dinamômetro (FIG. 7). Com a mão dominante, o paciente comprimiu o 

aparelho com máxima força pelo tempo mínimo de 3 segundos. Foram realizadas três 

medidas com intervalo de 60 segundos entre elas, com intuito de evitar fadiga 

muscular. A média dos valores foi utilizada como referência no estudo. Os valores de 

  

Fonte: a) EICHINGER et al., 2015                                                         

b) Própria 

Figura 7: Técnica utilizada para a realização da FPP e seu respectivo 

equipamento (dinamômetro digital CAMRY) 
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corte utilizados foram os recomendados pela EWGSOP: fraqueza muscular presente 

caso a força seja inferior ou igual a 16 kg em mulheres e 27 kg em homens. (CRUZ-

JENTOFT et al., 2019) 

 

3.17.2 Determinação da performance física 

A performance física foi determinada pelo “Liver Frailty Index (LFI)”. Para o seu 

cálculo, foi usado o resultado da obtido da FPP, associado ao teste da elevação da 

cadeira e ao teste de equilíbrio. O teste da elevação da cadeira mediu a quantidade 

de tempo necessária para que um paciente se levantasse cinco vezes de uma posição 

sentada sem usar os braços e foi considerado alterado se o tempo for superou 15 

segundos; o teste de equilíbrio foi medido com o número de segundos que o sujeito 

conseguiu se equilibrar em três posições (pés colocados lado a lado, semitandem e 

tandem) por no máximo 10 segundos cada. 

Os três testes foram administrados pelo mesmo profissional treinado da equipe 

do estudo. Com os resultados dos três testes, foi calculado o LFI com base na seguinte 

equação (disponível na calculadora online http://liverfrailtyindex.ucsf.edu): 

LFI = (-0,330 x FPP ajustada por sexo) + (-2,529 x número de elevações da cadeira 

por segundo) + (-0,040 x tempo total de equilíbrio) + 6 

Os pacientes foram então classificados em três diferentes grupos: robustos 

(sem fragilidade) indivíduos com LFI abaixo de 3,2, pré-frágeis  (fragilidade suscetível)  

entre 3,2 e 4,5 e frágeis aqueles com LFI maior de 4,5. 

3.17.3 Determinação da auto-avaliação do declínio funcional  

A todos os pacientes foi aplicado o questionário SARC-F, que conta com cinco 

perguntas objetivas de desempenho físico e quedas prévias. A cada resposta foi 

atribuída uma pontuação de 0 a 2, totalizando o mínimo de zero e máximo de 10 

pontos. Os pacientes que obtiveram pontuação superior a 5 foram considerados  

suspeitos para sarcopenia e com maior carga de sintomas de declínio funcional. Foi 

feita ainda a medida da circunferência da panturrilha, considerada alterada se menor 

de 33 centímetros em mulheres e 34 em homens. Aos pacientes com CP alterada, 

somou-se 10 pontos à pontuação inicial do questionário. Foram classificados como 

http://liverfrailtyindex.ucsf.edu/
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suspeitos para sarcopenia aqueles pacientes com pontuação total do SARC-CP 

superior ou igual a 11 pontos (QUAD. 2).  

 

 

 

3.18 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os dados foram analisados através do software estatístico IBM SPSS versão 

25. Análise descritiva utilizando frequência e porcentagem para variáveis qualitativas 

e mediana e intervalo interquartil para variáveis quantitativas. Os dados de distribuição 

normal foram submetidos ao teste t e ANOVA. No caso de resultados que não 

apresentaram distribuição normal, foram utilizados o teste não paramétrico de Mann-

Whitney ou Wilcoxon de postos assinalados segundo as características da amostra. 

Para a correlação entre as variáveis numéricas foi utilizada a correlação de Pearson. 

Quadro 2: Questionário SARC-F + CP 

Fonte: (“Estudo brasileiro aprimora ferramenta de rastreio da Sarcopenia em idosos”, 
2018) 
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Para avaliação entre variáveis categóricas foi utilizado o teste Quiquadrado (χ²) ou 

exato de Fischer. O nível de significância adotado em todos os testes foi de 5%. 
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Dos 130 pacientes atendidos entre julho de 2019 e outubro de 2021 nos 

ambulatórios de endocrinologia, 64 aceitaram participar da pesquisa, preenchiam os 

critérios de elegibilidade e tiveram seus dados coletados (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 – Características epidemiológicas dos pacientes acompanhados no ambulatório 

Endofígado, julho 2019 a outubro de 2021, Hospital Universitário Antônio Pedro 

Características dos pacientes N  

Idade 

Mediana (Intervalo Interquartil Q1-Q3) 

Mínimo – Máximo 

64  

55 (53 – 66)  

33 – 78 

Sexo, % 

          Feminino 

          Masculino 

 

52 

12 

 

81,2 

18,8 

Etnia, % 

          Caucasiano 

          Negro 

          Pardo 

          Outras           

 

15 

10 

26 

1 

 

28,9 

19,2 

50,0 

1,9 

Escolaridade, % 

          Analfabeto 

          Ensino fundamental I 

          Ensino fundamental II 

          Ensino Médio 

          Graduação           

 

0 

6 

8 

16 

7 

 

0 

16,2 

21,6 

43,3 

18,9 

Consumo de álcool/dia, % 

          Nulo (abstêmio) 

          <10g/dia 

          >10g/dia          

 

33 

18 

1 

 

63,5 

34,6 

1,9 

Atividade física, % 

          Sedentário  

          Pouco ativo 

          Ativo 

 

39 

7 

6 

 

75,0 

13,5 

11,5 

N: número de pacientes; Q1: 1o intervalo interquartil; Q3: 3o intervalo interquartil 
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Entre os selecionados, a maioria era do sexo feminino (81,2%). A mediana de 

idade foi de 55 anos (33 – 78). Dentre os que informaram sua etnia, a amostra foi 

predominantemente parda (50%). Todos os pacientes estudados tinham algum grau 

de escolaridade, com a maioria tendo cursado até o ensino médio (43,3%). Em relação 

aos hábitos, observou-se alta prevalência de sedentarismo entre os participantes 

(75%) e predomínio de abstêmios (63,5%). 

 Na análise das comorbidades, houve alta prevalência de doenças associadas 

como hipertensão, diabetes, dislipidemia e obesidade ou sobrepeso (Tabela 2). 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS 

 Na análise laboratorial, destaca-se a prevalência de disglicemia na amostra 

(85%), identificados pela glicemia de jejum e HbA1c. Observa-se ainda pouco mais 

de um quarto (30%) da amostra com deficiência para vitamina D e hipertrigliceridemia 

(Tabela 3). 

4.3 CARACTERIZAÇÃO POR EXAME DE IMAGEM 

Quarenta e cinco pacientes realizaram ultrassonografia do abdome superior. 

Dentre eles, 91,2% possuíam esteatose hepática ao ultrassom.  Em relação ao grau 

do acometimento, a maioria exibiu esteatose moderada (40%). 

Tabela 2 – Comorbidades dos pacientes acompanhados no ambulatório Endofígado, julho 2019 a 

outubro 2021, Hospital Universitário Antônio Pedro 

Comorbidades N n (%) 

Obesidade/Sobrepeso, n (%) 39 33 (84,6) 

Hipertensão, n (%) 53 41 (77,4) 

Dislipidemia, n (%) 42 30 (71,4) 

Diabetes, n (%) 52 33 (63,4) 

Pré Diabetes, n (%) 49 11 (22,5) 

N: número de pacientes que responderam ao questionário de comorbidades; n: número de 

pacientes com a comorbidade referida. 
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Tabela 3 – Características laboratoriais dos pacientes do ambulatório de Endofígado, julho de 2019 a já 

outubro  de 2021, Hospital Universitário Antônio Pedro 

Exame N Resultado 

Glicemia (g/dL), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

48 114 

96 – 120 (53 – 275) 

HbA1c (%), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

47 6,7 

6,0 – 7,7 (5,0 – 12,2) 

AST (U/L), mediana 

Q1 – Q3 (mín – máx) 

45 22 

19 – 32 (11 – 78) 

ALT (U/L), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

45 24 

17 – 29 (11 – 85) 

FA (U/L, mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

36 79 

66,5 – 90 (36 – 137) 

GGT (U/L), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

42 37 

27 – 74 (7 – 309) 

TAP (%), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

31 100 

93 – 107 (61 – 154) 

BT (mg/dL), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

34 0,30 

0,28 – 0,44 (0,23 – 1,51) 

Albumina (g/dL), mediana 

Q1 – Q3 (mín – máx) 

39 4,3 

4,2 – 4,7 (3,6 – 5,2) 

CT (mg/dL), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

49 173 

140 – 203 (95 – 299) 

LDL-c (mg/d/L), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

49 93 

69 – 108 (29 – 211) 

HDL-c (mg/dL), mediana  

Q1 – Q3 (mín – máx) 

49 44 

39 – 51 (27 – 83) 

TG (mg/dL), mediana 

Q1 – Q3 (mín – máx) 

48 142 

98 – 181 (38 – 325) 

PCRus (mg/L), mediana 

Q1 – Q3 (mín – máx) 

25 0,32 

0,21 – 0,50 (0,03 – 1,23) 

Vitamina D (ng/mL), mediana 

Q1 – Q3 (mín – máx) 

                     39 24,2 

19,7 – 28,2 (6,4 – 65,0) 

Ferritina (ng/mL), mediana 

Q1 – Q3 (mín – máx) 

                     32 139 

60 – 287 (17 – 581)  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO POR EXAME DE IMAGEM 

Q1-Q3: intervalo interquartil entre Q1 (25º percentil) e Q2 (75º percentil) DP: desvio padrão; N: número 

de pacientes; mín: valor mínimo da amostra; máx: valor máximo da amostra; HbA1c: hemoglobina 

glicada; AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; FA: fosfatase alcalina; 

GGT: gama-glutamiltransferase; TAP: atividade de protrombina, BT: bilirrubinas totais; CT: colesterol 

total; TG: triglicerídeos; PCRus: proteína C reativa ultrassensível 
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Quando avaliados pelo US-FLI escore, 77,8% demonstraram pontuação 

superior ou igual a 4 pontos. 

Das características ultrassonográficas encontradas (Tabela 4), nove (20%) 

apresentaram indícios de hepatopatia crônica avançada. 

Tabela 4: Achados da ultrassonografia abdominal superior entre os pacientes atendidos no 

ambulatório Endofígado, julho de 2019 a outubro de 2021, Hospital Universitário Antônio 

Pedro 

Características ultrassonográficas N = 45 

Parênquima hepático, N (%) 

           Heterogêneo 

           Homogêneo 

 

9 (20,0) 

36 (80,0) 

Ascite, n (%) 0 (0) 

Esplenomegalia, N (%) 1 (2,3) 

Shunts portossistêmicos, n (%) 0 (0) 

Grau de esteatose, N (%) 

           0 (ausente) 

           1 (leve) 

           2 (moderado) 

           3 (acentuado) 

 

4 (8,8) 

8 (17,8) 

18 (40,0) 

15 (33,4) 

Us-FLI  escore, N (%)  

           <4           

           ≥4 

                              N = 36 

8 (22,2) 

28 (77,8) 

  

4.4 AVALIAÇÃO DA FIBROSE HEPÁTICA POR ELASTOGRAFIA 

Da população total estudada, 45 pacientes tiveram seu grau de fibrose 

estimado por elastografia hepática transitória (Fibroscan®). Dentre estes pacientes,  

40 foram ainda avaliados por ARFI: 26 por Point Shear wave e 14 pelo 2D Shear wave 

cujos resultados obtidos estão descritos na Tabela 5. 

N: número de pacientes; US-FLI: ultrasonographic fatty liver indicator 
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Quando classificados por METAVIR, 32 pacientes (71,1%) apresentaram grau 

de fibrose leve ou ausente (F0-1), 3 pacientes (6,7%) fibrose moderada (F2), e 10 

pacientes (18,2%) fibrose avançada/cirrose (F3-F4) (GRAF. 1). 

 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

A mediana do índice de massa corpórea foi compatível com obesidade em 

ambos os sexos. Da mesma forma, os valores de circunferência abdominal e relação 

CA/CQ médias ultrapassaram os limites da normalidade aceitos, sugerindo elevado 

risco de doenças crônicas associadas, em especial metabólicas e cardiovasculares 

(TAB. 6). 

71
,1

6,
7

22
,7

55
,5

6,
7

20
,4

15
,6

0 2,
3

F0 -1 F2 F3 -4

Total (%) Mulheres (%) Homens (%)

Tabela 5: Resultados da elastografia hepática transitória (Fibroscan ®), ARFI e 2D point Shearwave 

realizadas nos pacientes acompanhados no ambulatório de Endofígado, julho de 2019 a outubro de 

2021,  Hospital Universitário Antônio Pedro 

Parâmetros Fibroscan ® (kPa) 

(n = 45) 

PSWE (m/s) 

(n = 26) 

2D SWE 

(n= 14) 

Q1 – Q3 4,78 – 7,73 0,84 – 1,94 5,17 – 7,07 

Mediana  6,05 1,01 5,86 

n: número de pacientes; Q1 – Q3: intervalo interquartil do Q1 (percentil 25º) e Q3 (percentil 75%); 

PSWE: point shear wave elastography; 2D SWE: 2D shear wave elastography 

Gráfico 1: Distribuição percentual do grau de fibrose obtido por elastografia transitória, dos pacientes 

acompanhados no ambulatório de Endofígado, julho de 2019 a outubro de 2021, HUAP, estratificado 

por sexo 
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Tabela 6: Características antropométricas dos pacientes acompanhados no ambulatório 

Endofígado, julho 2019 a outubro de 2021, Hospital Universitário Antônio Pedro 

 Geral 

n=27 

Mulheres 

n=24 

Homens 

n=3 

Altura (m) 

     Mediana 

     Intervalo Q1 – Q3  

 

1,60 

1,55 – 1,62 

 

1,59 

1,53 – 1,61 

 

1,75 

1,70 – 1,82 

Peso (kg) 

     Mediana 

     Intervalo Q1 – Q3 

 

80,6 

64,7 – 92,8 

 

78,9 

64,6 – 92,5 

 

90,7 

77,7 – 94,0 

IMC (kg/m2) 

     Mediana 

     Intervalo Q1 – Q3 

 

31,2 

27,7 – 35,3 

 

31,6 

27,8 – 36,5 

 

29,4 

25,3 – 30,4 

CA (cm) 

     Mediana 

     Intervalo Q1 – Q3 

 

106,9 

96,8 – 111,6 

 

103,0  

94,6 – 111,6 

 

107,4 

105,9 – 112,5 

CA/CQ (cm) 

     Mediana 

     Intervalo Q1 – Q3 

 

0,97 

0,95 – 0,99 

 

0,97 

0,94 – 0,99 

 

0,99 

0,97 – 1,0 

DAS (cm) 

     Mediana 

     Intervalo Q1 – Q3 

 

24,8 

23,1 – 28,1 

 

24,7 

23,1 – 28,0 

 

25,0 

24,0 – 28,8 

CPe (cm) 

     Mediana  

     Intervalo Q1 – Q3 

 

37,1 

35,0 – 40,9 

 

35,7 

35,0 – 40,0  

 

42,3 

41,8 – 44,1 

 

 

 Todos os pacientes foram categorizados segundo sua classe de IMC. A maioria 

da amostra foi composta por obesos grau I (33%) e apenas 15% dos casos apresentou 

eutrofia. (GRAF.2) 

4.6 ANÁLISE DA AUTO-AVALIAÇÃO DE DISFUNÇÃO (SARC-F) 

 Na avaliação dos sintomas de sarcopenia/fragilidade, 34 pacientes 

responderam ao questionário SARC-F. Destes, 5 (14,7%) apresentaram pontuação 

superior a 5, sendo classificados como suspeitos de sarcopenia e também como 

portadores de maior carga de sintomas de declínio funcional. Nenhum paciente 

n: número de pacientes; IMC> índice de massa corpórea, CA: circunferência abdominal; CQ: 

circunferência do quadril; DAS: diâmetro abdominal sagital; CPe: circunferência do pescoço; Q1 – 

Q3: intervalo interquartil do Q1 (percentil 25º) e Q3 (percentil 75%) 



68 
 

apresentou circunferência da panturrilha reduzida, em ambos os sexos. Desta forma, 

com o escore modificado (SARC-CP), nenhum paciente apresentou pontuação 

sugestiva de sarcopenia. 

 

 

 

 

4.7 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

4.7.1 Análise por impedância bioelétrica 

A determinação da composição corporal por BIA foi obtida em 24 pacientes, 

sendo a maioria do sexo feminino (21 = 87,5%). Entre eles, 16 (67,7%) demonstraram 

elevado percentual de gordura corporal e 1 (4,2%) massa muscular reduzida. O 

resumo descritivo das variáveis observadas, com medida de tendência central 

(mediana) e dispersão (percentis 25 e 75) nesses indivíduos pode ser observado na 

Tabela  7. 

Eutrofia
15%

Sobrepeso
21%

Obesidade I
33%

Obesidade II
18%

Obesidade III
13%

Gráfico 2: Distribuição percentual do IMC estratificado por classe, presente nos pacientes 

acompanhados no ambulatório de Endofígado, julho de 2019 a outubro de 2021, HUAP, 

estratificado por sexo 
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Tabela 7: Composição corporal por BIA nos pacientes acompanhados no ambulatório Endofígado, 

julho de 2019 a outubro 2021, Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

%GC 

 

Mediana 

Q1-Q3 

Homens (n=3) 

24,3 

21,8 – 30,7 

Mulheres (n=21) 

39,9 

35,9 – 42,7 

 

MME 

 

Mediana 

Q1-Q3 

 

 37,3 

35,8 – 37,5 

 

20,8 

18,0 – 24,2  

 

IME (MME/m2) 

 

Mediana 

Q1-Q3 

 

11,27  

11,22 – 12,16 

 

8,61 

7,67 – 9,29 

 

 

4.7.2 Análise por densitometria 

 Foi realizada densitometria em 24 pacientes, destes apenas 3 eram homens 

(12,5%). Dos três compartimentos corporais presentes, dois foram utilizados para 

análises do presente estudo: massa gorda (TAB. 8) e massa magra (TAB. 9). 

4.7.2.1 Dados da massa gorda 

 

 

Tabela 8: Composição de massa gorda obtida por DEXA, pacientes do ambulatório de Endofígado, 

julho 2019 a outubro 2021,  Hospital Universitário Antônio Pedro 

 Geral (n= 24) Homens (n = 3) Mulheres (n = 21) 

%GC      Mediana 

               Q1-Q3 

44,3 

41,2 – 47,1 

29,9 

27,8 – 37,6 

44,5  

41,9 – 47,7 

%GA      Mediana 

              Q1-Q3 

51,3  

48,4 – 53,6 

41,5 

37,3 – 48,1 

51,8  

49,2 – 53,3 

%GG     Mediana 

              Q1-Q3 

45,2  

41,7 – 50,6 

29,7 

26,5 – 37,5 

45,8  

44,2 – 52,6 

GA/GG   Mediana 

               Q1-Q3 

1,13  

1,08 – 1,21 

1,40  

1,31 – 1,41 

1,12  

1,05 – 1,15 

IMG      Median 

             Q1-Q3 

13,9  

11,4 – 16,1 

8,7  

8,3 – 13,0 

14,1  

11,5 – 15,7 

n: número de pacientes; GC: gordura corporal; MME: massa muscular esquelética; IME: índice de 

músculo esquelético; m2: altura em metros2; Q1 – Q3: intervalo interquartil do Q1 (percentil 25º) e 

Q3 (percentil 75%) 

n: número de pacientes; GC: gordura corporal; GA: gordura androgênica; GG: gordura ginecoide; 

IMG: índice de massa gorda = massa gorda total/altura em metros2; Q1 – Q3: intervalo interquartil do 

Q1 (percentil 25º) e Q3 (percentil 75o) 
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De acordo com as referências densitométricas, os participantes também foram 

considerados obesos (%GC 44,5% entre mulheres e 29,9% entre homens), exibindo 

elevados percentuais de gordura corporal, com predomínio da gordura androide sobre 

a ginecoide, em ambos os sexos. (BAUMGARTNER et al., 1998) 

4.7.2.2 Dados da massa magra 

 A análise da massa muscular esquelética foi normal em todos os homens e em 

95,7% (22/23) das mulheres avaliadas. Da mesma forma que a bioimpedância, 

identificou-se um paciente com sarcopenia na amostra (1/24 = 4,2%). 

Tabela 9: Composição de massa magra obtida por DEXA, pacientes do ambulatório de Endofígado, 

julho 2019 a outubro 2021, Hospital Universitário Antônio Pedro 

 Geral (n= 24) Homens (n = 3) Mulheres (n = 21) 

MME            Mediana 

                    Q1-Q3 

42,3  

35,7 – 52,2  

64,1  

64,1 – 64,6 

41,4  

35,5 – 44,7 

MMEA          Mediana 

                     Q1-Q3 

19,3  

16,0 – 24,8 

31,2  

30,6 – 31,3 

 19,1  

15,6 – 20,8 

MMEA/m2     Mediana 

                     Q1-Q3 

7,91  

6,92 – 9,23 

10,18  

9,67 – 10,53 

7,43  

6,80 – 8,35  

MMEA/IMC   Mediana 

                     Q1-Q3 

0,61  

0,56 – 0,64 

1,03 

1,02 – 1,14 

0,60  

0,56 – 0,62 

 

 

4.8 ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR 

Ao todo, 21 pacientes foram submetidos ao teste de força de preensão palmar, 

sendo a amostra composta na sua maioria por mulheres (90,5%).  Destes, 4 (23,5%) 

apresentaram baixa força muscular. A mediana da FPP em quilos foi de 39,2 para 

homens e 21,2 para mulheres. 

4.9 ANÁLISE DO DESEMPENHO FÍSICO  

Um total de 17 pacientes foram submetidos ao teste FPP, elevação da cadeira 

e equilíbrio, para compor o índice LFI. Destes, 23,5% foram considerados frágeis e o 

restante pré frágeis. Nenhum paciente foi considerado robusto. 

n: número de pacientes; MME: massa muscular esquelética; MMEA: massa muscular esquelética 

apendicular; m2: altura em m2; IMC: índice de massa corporal; Q1 – Q3: intervalo interquartil do Q1 

(percentil 25) e Q3 (percentil 75) 
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4.10 ANÁLISES COMPARATIVAS 

Abaixo seguem os dados obtidos da distribuição da massa muscular medida 

pelos três diferentes índices: IMME, MMEA/m2 e MMEA/IMC, segundo o gênero e 

faixa etária (TAB.10, TAB.11 e TAB.12 respectivamente).  

 

Tabela 10 - Distribuição do Índice de Massa Muscular Esquelético (IMME) obtido por BIA, segundo 

gênero e idade, de pacientes do ambulatório de Endofígado, julho 2019 a outubro 2021, HUAP 

Idade Gênero 
IMME  

Mediana P25 P75 P valor 

≤ 55 anos 
Homens (n=2) 
Mulheres (n=7) 

12,40 
8,91 

11,82 
7,94 

12,98 
9,67 

0,0247* 

> 55 anos 
Homens (n=1) 

Mulheres (n=14) 
11,21 
8,62 

- 
7,51 

- 
8,92 

- 

 

 

 

Idade Gênero 
MMEA/m2  

Mediana P25 P75 P valor 

≤ 55 anos 
Homens (n=2) 
Mulheres (n=7) 

10,0 
8,8 

9,6 
6,7 

10,4 
9,5 

 
0,1727 

 

> 55 anos 
Homens (n=1) 

Mulheres (n=14) 
10,18 

7,3 
- 

6,9 
- 

8,3 
- 

 

 

 

 

Idade Gênero 
MMEA/IMC  

Mediana P25 P75 P valor 

≤ 55 anos 
Homens (n=2) 
Mulheres (n=7) 

1,025 
0,610 

1,020 
0,588 

1,029 
0,656 

 
0,0001* 

 

> 55 anos 
Homens (n=1) 

Mulheres (n=14) 
0,799 
0,533 

- 
0,533 

- 
0,632 

 

n: número de pacientes; IMME: índice de massa muscular esquelética; P25: percentil 25; P75: 

percentil 75; BIA: bioimpedância 

n: número de pacientes; MMEA/m2: massa muscular esquelética apendicular dividida pela altura em 

metros2; P25: percentil 25; P75: percentil 75; DEXA: densitometria 

Tabela 11 - Distribuição da Massa Muscular Esquelética Apendicular ajustada pelo quadrado da 

altura (MMEA/m2) obtida por DEXA, segundo gênero e idade, de pacientes do ambulatório de 

Endofígado, julho 2019 a outubro 2021, HUAP 

Tabela 12 - Distribuição da Massa Muscular Esquelética Apendicular ajustada pelo índice de massa 

corporal (MMEA/IMC) obtida por DEXA, segundo gênero e idade, de pacientes do ambulatório de 

Endofígado, julho 2019 a outubro 2021, HUAP 

n: número de pacientes; MMEA/IMC: massa muscular esquelética apendicular dividida pelo índice de 

massa corporal; P25: percentil 25; P75: percentil 75; DEXA: densitometria 
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Com base nos dados das Tabelas 10, 11 e 12, é possível observar a tendência 

de declínio da massa muscular com a idade, e dos homens apresentarem maiores 

valores de massa muscular que as mulheres. Essa tendência pôde ser comparada na 

faixa etária de indivíduos com idade menor ou igual a 55 anos, e se mostrou 

significativamente relevante para IMME e MMEA/IMC. 

A Tabela 13 mostra a comparação das medianas das variáveis estudadas 

(antropométricas, bioquímicas, aptidão física e pressão arterial) com a massa 

muscular (≤ P25 e ≥ P75) no gênero feminino. Os indivíduos com massa muscular 

abaixo do P25 apresentaram maiores valores de ferritina (p=0,043) menores 

circunferência abdominal (p=0,004), IMC (p=0,004) e circunferência da panturrilha 

(p=0,014). 

Tabela 13 -  Características das variáveis demográficas, antropométricas, bioquímicas, 
elastográficas, ultrassonográficas, de composição corporal, de aptidão física e pontuação do 
SARC-F segundo a MMEA/m2 (≤P25 e ≥P75) em mulheres do ambulatório de Endofígado, julho 
2019 a outubro 2021, HUAP 

  
 
N 

P≤25 
 

Mediana 

 
 

Q3-Q1 

 
 

N 

 
 

Mediana 

P≥75 
 

Q1 – Q3 

 
 

P valor 

Idade 6 58,5 7,5 6 58,5 24,2 0,810 

FPP 5 22,5 1,7 3 21,2 3,8 0,297 

ALT 5 20,0 11,0 5 20,0 7,0 0,834 

AST 5 19,0 2,0 5 21,0 3,0 0,341 

Vitamina D 5 26,68 7,14 3 22,34 2,59 0,655 

Glicemia 5 119,0 25,0 5 107,0 29,0 0,295 

Hb1Ac 5 7,0 2,1 5 7,2 1,3 0,602 

PCR 4 0,26 0,11 2 0,08 0,05 0,165 

HDL 4 44,5 3,2 5 44,0 4,0 0,712 

TG 4 197,5 78,7 4 133,5 44,0 0,248 

Ferritina 4 150,0 87,2 4 45,5 26,7 0,043* 

PAS 4 150,0 15,0 4 138,0 32,0 0,882 

PAD 4 105,0 12,5 4 86,0 31,0 0,137 

CA 6 92,3 3,1 6 113,4 13,4 0,004* 

IMC 6 25,8 2,3 6 38,8 5,5 0,004* 

US-FLI 3 7 1 4 3 2,5 0,246 

Fibrose (kpa) 6 6,0 2,2 4 6,6 1,25 0,522 

SARC-F 6 2 5,0 4 4,0 2 0,829 

CP 5 37,0 4,0 4 44,0 7,5 0,014* 

%GC 6 41,9 3,7 6 44,3 7,9 0,150 

LFI 5 3,85 0,2 3 4,55 0,5 0,881 

 

 

 

 

Q1-Q3: intervalo interquartil entre Q1 (25º percentil) e Q2 (75º percentil) N: número de pacientes; 

FPP: força de preensão palmar; HbA1c: hemoglobina glicada; AST: aspartato aminotransferase; 

ALT: alanina aminotransferase; FA: fosfatase alcalina; GGT: gama-glutamiltransferase; TAP: 

atividade de protombina, BT: bilirrubinas totais; CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; PCR: proteína 

C reativa; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; CA: circunferência 

abdominal; IMC: índice de massa corporal; US-FLI: ultrasonographic fatty liver indicator; SARC-F: 

simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia; CP: circunferência da panturrilha; LFI: liver 

frailty index; HDL: lipoproteína de alta densidade; %GC: percentual de gordura corporal 
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Na Tabela 14 podem ser observadas as correlações estimadas entre as 

variáveis estudadas e a massa muscular medida pelos diferentes parâmetros: MMEA, 

MMEA/IMC, MMEA/m2 e IMME. Conforme esperado pela tendência observada nas 

análises comparativas anteriores, a idade apresentou correlação negativa com a 

massa muscular e positiva com o sexo masculino. A força de preensão palmar e a 

circunferência da panturrilha mostraram relação positiva com a massa muscular. 

Houve discordância entre indicadores de adiposidade corporal: enquanto IMC e CA 

apresentaram correlação positiva com a massa muscular, o percentual de gordura 

corporal apresentou correlação negativa. Portanto, optou-se por ajustar estes dados 

para IMC, sexo e idade (TAB.15). 

 

 

 

 

 

 

 MMEA MMEA/IMC MMEA/m2 IMME 

Idade -0,45* -0,45* -0,38 -0,44* 

Sexo 0,72** 0,85** 0,54** 0,70** 

%GC -0,32 -0,75** -0,23 -0,40 

CA (cm) 0,61** 0,12 0,69** 0,59** 

IMC 0,62** - 0,47** 0,58** 

CP 0,72** 0,31 0,69** 0,62** 

FPP 0,57* 0,71** 0,44 0,66** 

PAS -0,28 -0,24 -0,33 -0,27 

PAD -0,43 -0,25 -0,57* -0,43 

TG -0,11 -0,06 -0,12 -0,08 

HDL -0,08 -0,25 -0,11 -0,17 

Glicemia 0,10 -0,03 0,09 0,58 

Ferritina 0,06 0,27 0,09 0,12 

PCR 0,10 -0,09 -0,14 -0,06 

Vitamina D -0,30 -0,36 -0,13 -0,26 

LFI -0,06 -0,24 -0,03 -0,03 

SARC-F -0,15 -0,30 -0,08 -0,20 

Us-FLI 0,11 0,15 0,11 0,18 

Fibrose (kpa) 0,08 -0,01 0,00 0,05 

Tabela 14 - Coeficientes de correlação de Pearson entre os índices de massa muscular esquelética 

(MMEA, MMEA/m2, MMEA/IMC e IMME) e variáveis demográficas, antropométricas, bioquímicas, 

elastográficas, ultrassonográficas, de composição corporal, de aptidão física e pontuação do 

SARC-F de adultos do ambulatório Endofígado, julho 2019 a outubro 2021, HUAP 

MMEA: massa muscular esquelética apendicular, IMME: índice de massa muscular esquelética; 

IMC: Índice de Massa Corporal; %GC: Gordura corporal; CA: Circunferência abdominal; CP: 

circunferência da panturrilha, FPP: Força de preensão palmar; PAS: Pressão arterial sistólica; 

PAD: Pressão arterial diastólica; TG: Triglicerídeos; HDL: Lipoproteína de alta densidade, PCR: 

proteína C reativa; LFI: liver frailty index, US-FLI: ultrasonographic fatty liver indicator; SARC-F: 

simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia; *p<0,05; **p<0,01 
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Após serem ajustados por gênero, idade e IMC, os indicadores de 

adiposidade corporal, %GC e CA apresentaram correlação inversa com os índices 

de massa muscular. A CA apresentou correlação de fraca a moderada e sem 

significância estatística (p>0,05), enquanto %GC exibiu correlação moderada a 

forte: -0,66 para MMEA (p=0,010), -0,74 para MMEA/IMC (p=0,002), -0,83 para 

MMEA/m2 (p<0,001) e -0,75 para IMME (p=0,002). 

 

 

 

 MMEA MMEA/IMC MMEA/m2 IMME 

%GC -0,66* -0,74** -0,83** -0,75** 

CA (cm) -0,42 -0,14 -0,44 -0,42 

 

  

 

Por fim, foi aplicada correlação bivariada entre as ferramentas de avaliação 

muscular qualitativas (Liver Frailty Index, Força de Preensão Palmar e questionário 

SARC-F) e as demais variáveis estudadas (TAB.16). A FPP se correlacionou com o 

sexo, sendo maior entre os homens (r=0,78 p<0,01), e negativamente com o 

percentual de gordura corporal, com tendência a ser menor entre os pacientes com 

elevada adiposidade (r=-0,56 p<0,05). Não foi feita correlação entre FPP e LFI por 

este teste ser um componente da sua fórmula de cálculo.  

Tanto a pontuação do questionário SARC-F, quanto do LFI se relacionaram 

positivamente com a idade TAB.16), sendo mais alteradas conforme o envelhecimento 

(r=0,63 p<0,01 e r=0,50 p<0,05, respectivamente). Além disso, observou-se que as 

pontuações do SARC-F e do LFI exibiram correlação moderada quando relacionadas 

entre si (r=0,61 p=0,009), sugerindo que o questionário SARC-F possa ser uma 

ferramenta de triagem de fragilidade para pacientes com MAFLD.  

 

 

Tabela 15 - Coeficientes de correlação parcial entre os índices de massa muscular esquelética 

(MMEA, MMEA/m2, MMEA/IMC e IMME) e indicadores de adiposidade corporal (CA e %GC), 

ajustados para sexo, idade e IMC, de adultos do ambulatório Endofígado, julho 2019 a outubro 

2021, HUAP 

 

 

 CA: circunferência abdominal; %GC: percentual de gordura corporal; MMEA: massa muscular 

esquelética apendicular, IMME: índice de massa muscular esquelética; IMC: Índice de Massa 

Corporal; *p<0,05; **p<0,01 
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 LFI FPP SARC-F 

Idade 0,50* -0,42 0,63** 

Sexo (homem) -0,17 0,78** -0,06 

%GC 0,31 -0,56* 0,28 

CA (cm) 0,33 0,13 0,18 

IMC 0,28 -0,03 0,03 

CP 0,13 0,05 0,06 

FPP - - -0,34 

PAS 0,12 -0,24 -0,09 

PAD 0,09 -0,20 -0,05 

TG 0,01 -0,20 0,07 

HDL 0,02 -0,10 -0,09 

Glicemia 0,12 -0,11 0,28 

Ferritina -0,37 0,41 -0,17 

PCR -0,05 0,37 -0,05 

Vitamina D 0,22 -0,57* -0,26 

LFI - - 0,61** 

SARC-F 0,61** 0,29 - 

Us-FLI 0,25 0,00 0,47 

Fibrose (kpa) 0,19 0,03 0,14 

  

Tabela 16 - Coeficientes de correlação de Pearson entre LFI, FPP e SARC-F e variáveis 

demográficas, antropométricas, bioquímicas, elastográficas, ultrassonográficas, de composição 

corporal, de aptidão física e pontuação do SARC-F de adultos do ambulatório Endofígado, julho 

2019 a outubro 2021, Hospital Universitário Antônio Pedro. 

IMC: Índice de Massa Corporal; %GC: Gordura corporal; CA: Circunferência abdominal; CP: 

circunferência da panturrilha, FPP: Força de preensão palmar; PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: 

Pressão arterial diastólica; TG: Triglicerídeos; HDL: Lipoproteína de alta densidade, PCR: proteína 

C reativa; LFI: liver frailty index, US-FLI: ultrasonographic fatty liver indicator; SARC-F: simple 

questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia; *p<0,05; **p<0,01 
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5 DISCUSSÃO  

 Estudos foram realizados na tentativa de solucionar os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento da MAFLD e sua progressão para 

inflamação e fibrose. No entanto, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas. 

A importância da obesidade visceral tem sido implicada na patogênese e no 

prognóstico de MAFLD e seus espectros. (MIRZA, 2011; LIM; TASKINEN; BORÉN, 

2019) Contudo, o achado de que pacientes sem obesidade visceral também podem 

desenvolver MAFLD e fibrose significativa sugere que outros mecanismos além desta, 

também estejam envolvidos. Nesse contexto, novas pesquisas vem surgindo 

sugerindo relação de sarcopenia na MAFLD. (LEE et al., 2016; KOO et al., 2017; DE 

FRÉ et al., 2019) 

A maioria da população estudada apresentou sobrepeso ou obesidade 

segundo o IMC (84,6%), com predomínio de indivíduos com obesidade grau I (33%). 

Além do IMC, o restante do perfil antropométrico da amostra mostrou-se 

significativamente alterado, com a mediana das aferições da circunferência abdominal 

de 103,0 (IIQ= 17) para mulheres e 107,4 (IIQ = 6,6)  centímetros para homens,  da 

razão CA/CQ de 0,97 (IIQ 0,05) para mulheres e 0,99 (IIQ = 0,03) para homens, e da 

mediana do DAS de 24,7 cm (IIQ 4,9) para o sexo feminino e 25,0 cm (IIQ 4,8) para o 

masculino, que se correlacionam respectivamente à presença de gordura abdominal 

e visceral aumentadas na amostra, além de serem descritos como marcadores de 

risco cardiovascular. (SAAD et al., 2020; MØLLER et al., 2021) De fato, a associação 

entre MAFLD e obesidade está bem estabelecida e ficou evidente após estudos de 

cirurgia bariátrica demonstrarem que MAFLD foi detectado em 85-95% dos indivíduos 

com obesidade grave. (BARR et al., 2012; KASTURIRATNE et al., 2013; YAMAZAKI 

et al., 2015) Além disso, um estudo de meta-análise relatou que 51% dos pacientes 

com MAFLD sem inflamação e 82% dos pacientes com esteato-hepatite eram obesos. 

(MATHEWS; KUMAR; SHUKLA, 2018) 

 Os dados antropométricos foram condizentes com os resultados de 

composição corporal realizada por BIA que demonstrou elevado percentual de 

gordura corporal entre os indivíduos, em especial entre as mulheres (mediana da 

%GC de 39,9 IIQ=6,8).  Da mesma forma, o estudo da composição corporal obtido 
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por meio da DEXA encontrou acentuado índice de massa gorda nos participantes 

(mediana de 13,9 IIQ= 4,7 kg/m2), com predomínio de distribuição androgênica de 

gordura corporal tanto nos homens quanto nas mulheres (relação %GA/GG superior 

a 1). 

 Em concordância com a literatura, a maioria dos pacientes estudados 

apresentou como comorbidades também outros fatores de risco bem estabelecidos 

para o desenvolvimento de MAFLD: hipertensão arterial sistêmica (77,4%), 

dislipidemia (71,4%) e diabetes mellitus (63,4%). Da mesma forma, a análise 

laboratorial demonstrou taxas significativas de disglicemia (85%) e hipertriglideridemia 

(pouco mais de 25%). MAFLD é mais prevalente em pacientes com principais fatores 

de risco cardiovascular. (ALKAGIET; PAPAGIANNIS; TZIOMALOS, 2018) Esta 

hepatopatia está associada à resistência à insulina periférica e hepática (BUGIANESI 

et al., 2005), que pode induzir dislipidemia aterogênica e a liberação fatores pró-

inflamatórios, vasoativos e moléculas trombogênicas, que estão envolvidos no 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. (LONARDO et al., 2016; ABDALLAH 

et al., 2020; KASPER et al., 2021) 

  Pouco mais de um quarto da amostra apresentou deficiência de vitamina D. 

Esta taxa está compatível com o risco relativo de 26% de  desenvolver deficiência de 

vitamina D entre os pacientes de MAFLD, encontrado na metanálise de 17 estudos 

transversais e de casos-controle que avaliaram a relação de MAFLD e vitamina D. 

(ELIADES et al., 2013) A vitamina D é um hormônio pleiotrópico com funções que vão 

muito além da regulação da homeostase do cálcio e da mineralização óssea; nas 

últimas décadas, evidências experimentais comprovaram definitivamente o 

envolvimento da vitamina D na mediação de vários processos imuno-inflamatórios e 

metabólicos. (CHAROENNGAM; HOLICK, 2020; SZYMCZAK-PAJOR; DRZEWOSKI; 

ŚLIWIŃSKA, 2020) Desde então, o eixo envolvendo a forma ativa da vitamina D (1,25-

dihidroxi-vitamina D) e o VDR tem sido investigado em relação aos distúrbios de vias 

metabólicas em diversos órgãos e tecidos. A presença de hipovitaminose D tem sido 

associada à ocorrência ou desenvolvimento de doenças relacionadas à resistência à 

insulina, como DM2, síndrome metabólica e MAFLD. (BARCHETTA et al., 2011; 

BARCHETTA, 2012; BARCHETTA et al., 2013; CIMINI et al., 2019; BARCHETTA; 

CIMINI; CAVALLO, 2020; DAWSON-HUGHES et al., 2020) 
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 O estudo da perda de massa muscular e disfunção muscular ou fragilidade nos 

pacientes com MAFLD é complexo e multifatorial. Existe uma interação entre 

envelhecimento, estilo de vida sedentário, hábitos alimentares pouco saudáveis,  

resistência à insulina, inflamação crônica de baixo grau e estresse oxidativo, entre 

outros, resultando em um declínio quantitativo e qualitativo na massa muscular e um 

aumento na massa gorda. (POLYZOS; MARGIORIS, 2018) 

 Foi obtida correlação linear de –0,45 (p<0,05) entre MMEA e idade, mostrando 

relação inversa entre MMEA e idade (Tabela 14). A massa muscular representa 

aproximadamente 45% da composição do corpo. A distribuição da massa muscular 

sofre interferência do envelhecimento. Estima-se que indivíduos saudáveis percam 

aproximadamente 1% de sua massa muscular por ano após os 30 anos. Pacientes 

com sarcopenia apresentam tecido muscular e metabolismo desordenados. Os 

processos celulares subjacentes ao desenvolvimento e progressão da sarcopenia 

causam desfechos negativos ao diminuir a força, a mobilidade e a capacidade 

funcional do indivíduo. (TARANTINO et al., 2015) Por isso, alguns autores consideram 

a perda da massa muscular a alteração mais dramática e funcionalmente significativa 

associada ao envelhecimento. (CEDERHOLM; MORLEY, 2015) 

 Também foi identificada correlação positiva entre fragilidade física medida 

pelo LFI, e maior queixa de limitações medida pelo SARC-F comparadas à idade. O 

envelhecimento está associado a um declínio na função dos órgãos em todos os 

sistemas do corpo. Este declínio leva a uma redução na reserva funcional e limita a 

capacidade do indivíduo de responder a estressores. (ALVIS; HUGHES, 2015; KHAN; 

HEMATI; DONOVAN, 2019) Desta forma, a prevalência de fragilidade em idosos da 

comunidade aumenta com a idade: 4% em 65 a 69 anos, 7% em 70 a 74 anos idosos, 

9% em 75 a 79 anos, 16% em 80 a 84 anos e 26% em 85 anos idosos e mais velhos. 

(COLLARD et al., 2012) 

 Observou-se correlação forte entre MMEA e o sexo (p<0,01). A maior massa 

muscular foi encontrada nos homens quando comparados com as mulheres, nas 

diferentes faixas etárias. Os dados do presente estudo mostram menor massa 

muscular entre mulheres a partir dos 55 anos de idade, comparadas com mulheres 

em faixa etária mais nova. Nas mulheres, por volta dos 50 anos de idade, devido à 

influência da menopausa, há diminuição dos hormônios anabólicos, o que justifica a 
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menor massa muscular a partir desta idade. Nos homens não há um marco de queda 

hormonal, que costuma apresentar queda paulatina da massa muscular em idades 

mais jovens. (JANSSEN et al., 2000; LEE et al., 2007; BASSETT et al., 2020) 

Os indicadores de adiposidade corporal CA e IMC se mostraram maiores entre 

as mulheres com MMEA ≥P75 (p=0,004).  Da mesma forma, demonstrou-se relação 

direta entre eles e os índices de massa muscular MMEA, MMEA/m2 e IMME 

(P<0,001). É plausível que os indivíduos obesos, com o estímulo crônico de 

sobrecarga nos músculos antigravitacionais, apresentem maior massa muscular 

quando comparados aos não obesos. (TOMLINSON et al., 2016)  Em contraposição, 

o %GC exibiu relação inversa com os índices. Segundo a OMS, o IMC é uma medida 

imprecisa da obesidade, pois não leva em consideração os compartimentos da 

composição corporal; por exemplo, indivíduos com um IMC semelhante podem ter 

diferentes graus de gordura e talvez diferentes perfis metabólicos. (PRADO; 

GONZALEZ; HEYMSFIELD, 2015; BATSIS et al., 2016) Portanto, optou-se pela 

correlação parcial, ajustando as variáveis para IMC, idade, e gênero. No modelo 

ajustado, apenas %GC se relacionou com os índices de massa muscular, 

apresentando correlação inversa forte (p<0,001). 

O %GC também apresentou correlação inversa com a força de preensão 

palmar (p<0,05). A presença de fraqueza muscular mais elevada entre pacientes com 

maior percentual de gordura corporal pode ser causada por mobilidade reduzida, 

adaptações neurais, estado de inflamação sistêmica e até mudanças na morfologia 

muscular. (TOMLINSON et al., 2016) Recentemente, demonstrou-se que o acúmulo 

ectópico de produtos metabólicos lipídicos nos músculos impõem risco de disfunção 

muscular em adultos mais velhos e em uma ampla variedade de comorbidades. 

(ADDISON et al., 2014) 

 Músculo e gordura estão fortemente conectados patogenicamente, na 

medida em que compartilham vias comuns de dano. Com o envelhecimento, há um 

declínio progressivo da massa livre de gordura e, portanto, do gasto energético total, 

decorrentes da diminuição da atividade física, que pode levar ao ganho de peso, 

principalmente com um aumento na gordura abdominal visceral. (ZAMBONI et al., 

2008) A redução da atividade física, seja em decorrência do envelhecimento ou da 

restrição da obesidade, impacta na menor liberação de irisina, que por sua vez, implica 
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na redução do anabolismo muscular. (ZAMBONI; RUBELE; ROSSI, 2019) Além disso, 

os adipócitos secretam vários peptídeos, chamados adipocinas. O perfil secretor das 

células adiposas depende principalmente de seu tamanho: quanto maior o tamanho 

da célula adiposa, maior o perfil de adipocinas pró-inflamatórias e menor o perfil 

antiinflamatório. O ganho de peso pode determinar um aumento no tamanho das 

células adiposas e, em seguida, um desequilíbrio entre adipocinas pró-inflamatórias e 

anti-inflamatórias. (CINTI, 2005; KAWAKAMI et al., 2020) Adicionalmente, com 

envelhecimento, as células adiposas também apresentam perfil mais pró-inflamatório. 

A presença de inflamação subclínica derivada tanto do ganho de peso quanto do 

envelhecimento pode ser um dos mecanismos de relação entre sarcopenia e 

obesidade. (ZAMBONI; RUBELE; ROSSI, 2019) 

 A mediana dos valores séricos de ferritina foi significativamente mais elevada 

entre as mulheres com MMEA abaixo ou igual a P25 (p<0,05), quando comparadas 

com aquelas acima do P75 (TAB.13). A hiperferritinemia pode estar presente em até 

30% dos casos de MAFLD. (BUZZETTI et al., 2019) No entanto, não está claro se 

este aumento reflete a inflamação hepática ou a sobrecarga de ferro e, caso esta 

última seja confirmada, se isso influencia a progressão da doença hepática. 

(TROMBINI; PIPERNO, 2007; KOWDLEY et al., 2012; RYAN et al., 2018) O acúmulo 

hepático de ferro acontece em várias hepatopatias crônicas, tal como a MAFLD e a 

hepatite C. (PIETRANGELO, 2016) Por outro lado, a ferritina é uma proteína de fase 

aguda e sua expressão é regulada positivamente em condições como proliferação 

celular descontrolada, em qualquer condição marcada pela produção excessiva de 

radicais tóxicos de oxigênio e por processos infecciosos e inflamatórios. Ela pode ser 

considerada um biomarcador, que sob condições de estresse ou dano celular, sofre 

regulação positiva, sendo predominantemente estimulada pelo aumento da produção 

de radicais livres e por citocinas. (KELL; PRETORIUS, 2014; KERNAN; CARCILLO, 

2017) 

 Diversas evidências sustentam a ideia de que a inflamação, tanto local quanto 

sistêmica, tem um papel principal no desenvolvimento da sarcopenia.  A inflamação 

subclínica e o estresse oxidativo também são importantes no desenvolvimento da 

MAFLD. Assim, a inflamação é um mediador compartilhado entre ambos.  Nesse 

contexto, diferentes citocinas e marcadores inflamatórios como TNF-α, IL-6 e PCR 

foram estudados e se mostraram alterados em pacientes  com sarcopenia, fragilidade 
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e MAFLD. (VISSER et al., 2002; HUI et al., 2004; WIECKOWSKA et al., 2008; BAYLIS 

et al., 2013; HONG et al., 2014; GAO et al., 2021)  

 No presente estudo, nem o estágio de fibrose hepática nem o grau de esteatose 

se correlacionaram com massa ou qualidade muscular, contrariando evidências 

recentes. (KOO et al., 2017; YU et al., 2018b) É possível que esta divergência seja 

influenciada pelo perfil étnico distinto das populações previamente avaliadas (em 

especial asiáticos), pelo tamanho reduzido da amostra, pela falta de ajuste para 

variáveis de confusão, ou ainda, pela predominância de participantes sem sarcopenia. 

A correlação entre FPM e MMEA/IMC, IMME e MMEA foi de 0,71, 0,66 e 0,57 

respectivamente (p<0,05).  Este achado sugere que indivíduos com menor massa 

muscular apresentam força muscular diminuída. Também identificou-se relação entre 

FPP e o sexo, sendo esta maior entre os homens (p<0,001). 

A força de preensão palmar é apontada em estudos epidemiológicos como o 

melhor e mais sensível indicador de massa muscular. A FPP varia com o sexo, sendo 

maior entre os homens. Em ambos os sexos a diminuição de força de preensão palmar 

foi associada com menor massa muscular. (ESTRADA et al., 2007)  Embora tenha 

sido postulado que a redução da massa muscular desempenha um papel importante 

no declínio de força relacionado à idade (DOHERTY, 2003), uma coorte de idosos 

encontrou que a massa magra inicial e suas alterações poderiam explicar apenas uma 

pequena porção (~5%) da variabilidade do declínio da força. (GOODPASTER et al., 

2006) Além disso, mesmo os indivíduos que mantiveram sua massa magra ficaram 

mais fracos, e os indivíduos que ganharam peso e a massa magra não se tornaram 

mais fortes como seria de se esperar. (GOODPASTER et al., 2006) Este achado 

sugere que alterações na qualidade muscular desempenham um papel na perda de 

força. É possível que a fraqueza muscular leve à diminuição da função, diminuição da 

atividade física e, às vezes, imobilidade, consequentemente levando à atrofia 

muscular secundária por desuso. Assim, a diminuição da massa muscular pode ser 

não apenas a causa como também o resultado da perda de força. (GOODPASTER et 

al., 2006)  

Não foi observada diferença na pontuação do questionário SARC-F entre 

mulheres com MMEA ≤P25 e ≥P75. Na correlação bivariada, também não se 
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encontrou relação significativamente relevante entre ele e os índices de massa 

muscular (TAB. 14) Em contrapartida, a pontuação de SARC-F e do Liver Failty Index 

tiveram correlacção positiva de 0,61 (p=0,009). 

O SARC-F é um questionário de triagem para sarcopenia amplamente 

conhecido. Diversos estudos demostraram que apesar de boa especificidade, a 

sensibilidade do método é demasiadamente baixa para diagnóstico de sarcopenia. 

(WOO; LEUNG; MORLEY, 2014; IDA; KANEKO; MURATA, 2018; KIM; KIM; WON, 

2018) Esta ferramenta também se mostrou útil para delimitar pacientes com 

fragilidade. (BAHAT et al., 2021) Em um estudo de 447 pacientes idosos, o ponto de 

corte de pontuação ≥2 pontos foi o que exibiu o melhor equilíbrio entre sensibilidade 

e especificidade (sensibilidade=0,741 vs. especificidade=0,737) para detecção de 

fragilidade. (BAHAT et al., 2021) 

Algumas variações foram propostas para melhorar o desempenho do SARC-F 

como método de triagem para sarcopenia. Entre eles, o SARC-CP, que atribui mais 

pontos para aqueles que  apresentam circunferência da panturrilha reduzida. (CHEN 

et al., 2020) Usando o valor de corte para CP recomendado pelo segundo Asian 

Working Group for Sarcopenia (AWGS2), a área sobre a curva ROC para sarcopenia 

foi de 0,819, com boa sensibilidade/especificidade de 0,804/0,718. (CHEN et al., 2020) 

Apesar de nenhum paciente do presente estudo ter apresentado CP alterada, 

observamos correlação positiva de moderada a forte entre a mesma e os índices de 

massa muscular, tal como já foi demonstrado em estudo anterior. (KAWAKAMI et al., 

2020) CP também foi significativamente menor nas mulheres com massa muscular 

abaixo ou igual ao percentil 25, o que permite inferir que menores medidas podem se 

associar à presença de sarcopenia. Deve-se ponderar a alta prevalência de obesidade 

na amostra populacional, o que possivelmente superestima a circunferência medida, 

devido a presença de gordura aumentada nos membros inferiores. Desta forma, os 

pontos de corte definidos para rastreio de sarcopenia na população geriátrica geral 

podem diferir quando a amostra em estudo tiver perfil de elevada adiposidade. 

 Não foi encontrada correlação entre o Liver Frailty Index e os índices de massa 

muscular (TAB. 15). Da mesma forma, não foi possível identificar diferenças entre a 



83 
 

pontuação do teste obtida entre mulheres com MMEA ≤P25 quando comparadas às 

com ≥P75 (TAB. 14). 

 Existe uma forte sobreposição entre sarcopenia e fragilidade, sobretudo nas 

doenças hepáticas crônicas, que leva a uma condição denominada fragilidade física. 

(CAREY et al., 2010; BHANJI; MONTANO-LOZA; WATT, 2019) Poucos estudos 

avaliaram a sarcopenia juntamente com a fragilidade nas hepatopatias 

crônicas. Bhanji et al. (2019) relataram que tanto na doença hepática alcoólica quanto 

na MAFLD havia uma grande diferença entre a prevalência de sarcopenia em exames 

de tomografia computadorizada e fragilidade. (BHANJI et al., 2019) Apesar da 

sobreposição entre definições e critérios diagnósticos, a sarcopenia não é idêntica à 

fragilidade. A fragilidade é uma entidade clínica multidimensional que envolve não 

apenas o estado muscular, mas também o bem-estar, incapacidades, exaustão, 

dependências e estado cognitivo (NISHIKAWA et al., 2020). Enquanto o declínio da 

massa muscular esquelética e o declínio funcional podem ser um forte substrato de 

fragilidade (BUCHARD et al., 2020), o oposto nem sempre é verdadeiro e a ausência 

de sarcopenia certamente nem sempre nega a presença de fragilidade.   

  O LFI tem sido aceito como uma ferramenta viável e confiável para a avaliação 

de fragilidade em pacientes cirróticos avançados porque demonstrou aprimorar a 

avaliação do prognóstico de mortalidade daqueles na lista de espera de transplante, 

sobre o escore MELD-Na (LAI et al., 2017), melhorar a avaliação clínica subjetiva da 

saúde do paciente (LAI et al., 2018a), e foi associado à robustez física após o 

transplante de fígado (LAI et al., 2018b). Contudo, a habilidade prognóstica do LFI nas 

hepatopatias em fase inicial não cirrótica é limitada. Recentemente, um estudo norte-

americano demonstrou que o LFI tem validade externa  em populações não cirróticas 

e é altamente reprodutível entre diferentes avaliadores. (WANG et al., 2019) 

  A falta de padronização conceitual e operacional para diagnóstico de 

sarcopenia, a presença de diferentes ferramentas e pontos de corte utilizados, levou 

a uma ampla faixa de prevalência de sarcopenia relatada no mundo. Um mesmo 

estudo avaliou diferentes critérios diagnósticos de sarcopenia e observou variação de 

0 a 15% de prevalência entre idosos saudáveis e 2 a 34% entre os com comorbidades 

(REIJNIERSE et al., 2015) Recentemente, em revisão sistemática sobre prevalência 

de sarcopenia no Brasil, Diz et al. (2017) verificaram que dos 31 estudos analisados, 
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11 (35,5%) utilizaram todos ou alguns dos critérios recomendados pelo EWGSOP, e 

a prevalência geral de sarcopenia foi de 17%. A maioria desses estudos utilizou os 

pontos de corte para o teste de FPP e velocidade de marcha propostos pelo 

EWGSOP, e a prevalência estimada variou de 4,1 a 65%. (DIZ et al., 2017) É 

importante reiterar que a utilização dos mesmos valores de corte para populações 

com características genotípicas e fenotípicas diferentes pode gerar resultados pouco 

confiáveis, superestimando ou subestimando a verdadeira prevalência. (LOURENÇO 

et al., 2015) Além dos pontos de corte para cada população, outros determinantes da 

sarcopenia devem ser considerados, incluindo idade, sexo, geografia e fatores de 

risco individuais.(SHAW; DENNISON; COOPER, 2017)  

 Não existem, até o momento, estudos de prevalência de sarcopenia e 

fragilidade nos pacientes com MALFD (com fibrose inicial e avançada). Neste estudo, 

a prevalência de sarcopenia em pacientes com MAFLD encontrada foi  de 4,2%, 

obtidas tanto por DEXA quanto por BIA. Já a frequência de alterações musculares 

qualitativas/funcionais foi bem mais elevada: 14,7% de queixas significativas de 

disfunção no SARC-F, 23,5% de fraqueza muscular pela FPP e 23,5% de fragilidade 

física pelo LFI. Nenhum dos pacientes com MAFLD avaliados por LFI foi considerado 

robusto (sem fragilidade), e foi alta a prevalência de pré-fragilidade (76,5%). No 

entanto, cabe ressaltar que a sintomatologia relacionada à perda de massa muscular 

ou insuficiência muscular em uma população com múltiplas queixas clínicas e 

comorbidades pode ser obscurecida bem como de difícil avaliação pelas restrições 

inerentes à doença, como excesso de peso e problemas osteoarticulares. 

Embora possa ser importante preservar a massa magra para prevenir o declínio 

funcional, uma quantidade considerável deste declínio não é explicada apenas pela 

perda de massa muscular.  Fica claro portanto, que além da quantidade muscular, a 

qualidade muscular pode ser um importante determinante.  

Este estudo possui algumas potenciais limitações: 1) O desenho do estudo ser 

de corte transversal, não sendo possível afirmar a relação de causalidade entre as 

variáveis; 2) Ausência de diagnóstico histológico de MAFLD, assim, a definição de 

inflamação e fibrose hepática foram estimadas por métodos indiretos, que podem ser 

afetados por outras variáveis; 3) Avaliação da composição corporal (massa muscular 

e gorda) foram feitas por bioimpedância e densitometria, exames que não são o 
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padrão-ouro e sofrem influência, dentre outros, do preparo, que foram na medida do 

possível controladas através de orientações escritas e verbais pré-exame; 4) Amostra 

foi obtida por conveniência, dificultando a extrapolação dos achados para a população 

geral; 5) O número amostral foi reduzido, decorrente da dificuldade de captação e 

realização de testes diagnósticos durante o período de pandemia do novo 

coronavírus, que impôs a necessidade de isolamento social e paralisação de diversos 

serviços de assistência; 6) o número de indivíduos em cada variável não foi 

homogêneo, como foi o caso da predominância do sexo feminino, dificultando as 

inferências estatísticas. 

Por outro lado, a força deste estudo é que ele é inovador, sendo o primeiro a 

avaliar o questionário SARC-F como ferramenta de triagem de fragilidade nos 

pacientes com MAFLD, e o primeiro a descrever e comparar as frequências de 

fragilidade e sarcopenia nesta população, predominantemente composta por 

indivíduos com hepatopatia inicial. Outra importante qualidade do trabalho é o 

emprego de várias ferramentas e técnicas nas análises dos pacientes, incluindo testes 

séricos, avaliações antropométricas, exames ultrassonográficos, elastográficos, 

bioimpedância, densitometria, escalas funcionais e testes de aptidão física. 
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6 CONCLUSÃO 

 Os pacientes com MAFLD apresentaram maior prevalência de fragilidade que 

de sarcopenia (14,7-23,5% vs. 4,2%), evidenciando um papel determinante da 

qualidade muscular no declínio funcional, independente da perda da massa muscular. 

De todos os fatores estudados, apenas a idade e o percentual de gordura 

corporal foram variáveis de associação comuns, com correlação negativa com os 

índices de massa muscular e força de preensão palmar entre os pacientes com 

MAFLD. Considerando que o envelhecimento é um fenômeno dinâmico, progressivo 

e irreversível que atinge todos os seres humanos independentemente, a adiposidade 

foi o único fator de associação modificável relacionado à redução quantitativa 

(sarcopenia) e qualitativa (fragilidade) do músculo identificado.  

 Diferente do esperado, o estágio de fibrose e o grau esteatose hepática não se 

correlacionaram com os índices de massa muscular, tampouco com os testesde 

função muscular nos pacientes com MAFLD. 

 Entre as ferramentas utilizadas, a medida da circunferência da panturrilha e o 

teste de força de preensão palmar apresentaram correlação positiva com os índices 

de massa muscular. Portanto, CP reduzida e a presença de fraqueza muscular ao 

teste FPP podem ajudar a identificar potenciais pacientes com MAFLD sarcopênicos. 

 Observou-se correlação positiva moderada entre o Liver Frailty Index e o 

questionário SARC-F. Uma vez que a aplicação deste questionário é simples e rápida, 

destaca-se que pode ser uma ferramenta útil no rastreamento não só da sarcopenia, 

como é habitualmente empregado, mas ainda da fragilidade nos pacientes com 

MAFLD em qualquer nível de atenção à saúde. 

Os desafios associados às taxas crescentes de obesidade e MAFLD 

provavelmente piorarão com o envelhecimento da população.  Faz-se necessário um 

maior acordo sobre a definição de sarcopenia tanto em pesquisas quanto em 

ambientes clínicos. A falta de uma definição consensual é uma das grandes limitações 

para identificar com precisão as taxas de prevalência do perfil de saúde destes 

pacientes. Pesquisas futuras devem se concentrar em compreender os mecanismos 

que contribuem para a sarcopenia e fragilidade na MAFLD, identificando os fatores de 
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risco para o declínio funcional, para que intervenções mais direcionadas possam ser 

planejadas de forma a prevenir ou retardar as disfunções, perda de qualidade de vida 

e institucionalização.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal Fluminense 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Disfunções Metabólicas nas doenças hepáticas crônicas  

Pesquisador Responsável: Professora Priscila Pollo Flores, Universidade Federal 
Fluminense, (21)994331587  email: priscilapollo96@gmail.com 

Nome do voluntário: 
___________________________________________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 
___________________________________________________ 

     É uma pesquisa que busca avaliar alterações ósseas e endocrinológicas em 

pacientes com doenças hepáticas e a evolução da doença do fígado com cicatriz 

(fíbrose), inflamação e cirrose em alguns casos.  

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Disfunções 
Metabólicas nas doenças hepáticas crônicas” de responsabilidade da pesquisadora 
Priscila Pollo Flores. 

Você está sendo convidado a participar deste estudo pois apresenta alterações 

endocrinológicas e alterações das enzimas hepáticas ou do ultrassom mostrando 

acúmulo de gordura no fígado ou doença hepática ceônica. Você será atendido para 

uma visita e entrevista médica com medidas de peso, altura, circunferência abdominal 

e pressão arterial. Em seguida, você será encaminhado para realizar, em outro dia, 

coleta de sangue em jejum de 8 horas, ultrassonografia de abdome, elastografia 

hepática (semelhante ao ultrassom), bioimpedância – exame para avaliar distribuição 

de gordura no corpo. A impedância Bioelétrica (BIA) que mede percentual de gordura 
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corporal, massa magra e água corporal através de um aparelho que emite corrente 

elétrica de baixa intensidade e imperceptível que irá percorrer todo o corpo será 

realizada a seguir. Estes métodos são seguros,  todos têm característica de  não 

provocarem riscos  ou efeitos colaterais. 

     Justificativa e Objetivos: Este estudo investiga a frequência da doença hepática 

crônica (presença de cicatriz, inflamação e acúmulo de gordura no fígado) em 

pacientes com desordens endocrinológicas como diabetes, intolerância à glicose e 

osteoporose    O estudo consta da aplicação de um questionário clínico com dados 

sobre sua saúde. Os fatores investigados incluem resultados de exames de sangue, 

de imagem como ultrassom e densitometria óssea, e aspectos relacionados aos 

hábitos de vida.  

Os riscos associados e desconfortos dos exames que serão realizados são 

dor, desconforto e possíveis manchas roxas passageiras no local de coleta de sangue. 

Não há  dano à integridade física. As expectativas com relação aos resultados podem 

gerar ansiedade e preocupação. Sendo assim, o pesquisador está à disposição para 

esclarecimentos de dúvidas.  

Os benefícios esperados deste estudo são detectar precocemente as 

complicações das doenças crônicas do fígado e relação com a presença de diabetes, 

osteoporose e outras alterações metabólicas. 

     A sua participação é voluntária sem prejuízo a seu atendimento com seu 

médico que continuará o seu acompanhamento independente de sua aceitação ao 

estudo. Em qualquer momento , durante todo o estudo, você pode retirar o 

consentimento de participação sem modificação do seu atendimento no ambulatório, 

sendo dispensada a mesma atenção anterior ao estudo. Todas as informações da 

pesquisa são sigilosas e a privacidade será respeitada, ou seja, o seu nome e suas 

informações serão mantidos em sigilo. As informações serão publicadas, após 

análise em conjunto dos dados de todos os participantes, em congressos e periódicos 

médicos nacionais ou internacionais. 

    O tempo gasto na pesquisa, no total, será de aproximadamente 3 dias. Caso 

necessário, você receberá atestado médico para justificar a sua liberação para 

participar da pesquisa em horário de trabalho. Para este estudo e para monitorar 

melhor sua situação de saúde, é essencial obtermos informações clínicas em seu 

prontuário médico. Você receberá os resultados dos exames feitos e também será 

colocada uma cópia em seu prontuário.  

 

Armazenamento de material biológico: 

 

Serão armazenadas amostras de sangue por um período de até cinco anos, 

sem identificação nominal, de forma segura e em locais especialmente preparados 
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para a conservação das mesmas. Assim como em outras pesquisas no país e no 

mundo, essas amostras são fundamentais para análises que possam ampliar o 

conhecimento sobre as doenças em estudo, contribuindo para o avanço da ciência e 

ao final da pesquisa serão desprezadas.  

O material biológico armazenado pertence a você, e permanecerá no hospital 

universitário Antônio Pedro.  Você pode retirar o consentimento de guarda e utilização 

do material biológico armazenado a qualquer momento e sem quaisquer ônus ou 

prejuízos. Você será informado em caso de perda ou destruição de suas amostras 

biológicas. 

 

    Análises adicionais que não foram incluídas nos objetivos definidos no 

protocolo original da pesquisa, somente serão realizadas mediante a apresentação de 

projetos de pesquisa específicos, aprovados pelo Comitê de Ética.  

    O consentimento deste estudo é livre, voluntário e esclarecido, não havendo 

qualquer alteração no seu acompanhamento médico de origem, caso opte por não 

participar desta pesquisa.  

     Seguindo a normatização brasileira, não será feito qualquer pagamento pela 

sua participação nesta pesquisa. Todos os procedimentos realizados serão 

inteiramente gratuitos e sua participação nesta pesquisa não acarretará em nenhum 

custo para você.  

      Você receberá ajuda de custo para transporte de sua residência até o Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) no dia da sua visita do estudo e um lanche no 

período no intervalo entre os procedimentos. Os participantes poderão ter acesso aos 

resultados das análises realizadas no estudo por meio de publicações científicas e/ou 

dos membros da equipe do estudo.  

       A qualquer momento e sem necessidade de justificativa, você pode retirar o seu 

consentimento deste estudo, sem prejuízo ao seu atendimento.  Quaisquer dúvidas 

quanto aos procedimentos, riscos, benefícios ou outra questão podem ser 

esclarecidas à qualquer tempo. Isto poderá ser feito diretamente com os responsáveis 

da pesquisa: 

   Dra. Priscila Pollo Flores - Departamento de Medicina Clínica - Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense - Hospital Universitário Antônio 

Pedro (UFF) – Tel: (21) 2629-9208; celular: 994331587.   

   Este protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) desse hospital 

(Hospital Universitário Antônio Pedro – Universidade Federal Fluminense). O CEP é 

composto por um grupo de pessoas que estão trabalhando para garantir que seus 

direitos como participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de 

avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você 
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achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você imaginou ou que 

está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato com o CEP no 

horário de 09:00hs às 16:00 hs. Telefone: 2629-9189; email: etica@vm.uff.br ; 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 313, 4º andar, prédio anexo).  

   Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações 

deste termo. Todas as minhas perguntas foram respondidas e eu estou satisfeito com 

as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e datada deste documento e 

que outra via assinada e datada será arquivada pelo pesquisador responsável do 

estudo. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 

sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da 

Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso 

a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs 

procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de 

segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:  

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, ________________________________________,  declaro ter sido informado e 
concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

____________________________________ 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 ____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE II -  Instrumento de coleta de dados:  

 

Projeto: Disfunções Metabólicas na Doenças Hepáticas Crônicas 

1. Identificação:  

Nome:                                                                                                   Prontuário: 

Data de nascimento:                                                                             Idade:            

anos  

Sexo: ( ) feminino ( ) masculino                                                            Escolaridade: 

Etinia: (autodeclarada/confirmada): (  ) branca (  ) negra (  ) parda   (   )_________ 

Telefone contato: (  ) ____________________    (  ) ____________________  

Endereço:  

CEP:  

Data de preenchimento:    /   /  

2. Hábitos  

A. Etilismo ( ) até 10g/dia  ( ) 10g ou mais/dia → especificar: 

tipo bebida:_____________________  

B. Atividade física ( ) sedentarismo ( ) > 150 min/semana ( ) <150 min/semana  

C. Tabagismo ( ) nega  ( ) ex-tabagista:______ maços/ano, parou há _____ anos  

( ) tabagista atual:_______ maços/ano, há _____ anos  

D. Ingestão de cafeína ( ) nega ( ) até 3 xícaras//dia ( ) > 3 e <10 xíc/dia ( ) >10 

xíc/dia  

E. Ingestão de chás ( ) nega ( ) sim especificar:______________________  
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3. Questões em relação à Doença hepática  

Diagnóstico :  

Ascite (  )  Icterícia (  )  Encefalopatia (  )  Telangiectasias (  ) Circulação colateral (  )  

Esplenomegalia (  )  

Status HBV: HBsag ( )  Anti HBC ( )  Anti-HBs ( )     Status HCV  Anti-HCV ( )  

4. Doenças hepáticas metabólicas  

( ) ferritina: valor:  

( ) Índice de saturação de transferrina valor:  

( ) Dosagem de alfa 1 antitripsina valor:  

( ) Ceruloplasmina valor:  

5. Doenças hepáticas autoimunes  

( ) Anticorpo anti músculo liso valor:  

( ) Anticorpo anti-LKM 1 valor:  

( ) Dosagem de IGG valor:  

6. Comorbidades  

(  ) HAS  ( ) Diabetes  (  ) Pré-Diabetes  (   ) Obesidade  (    ) Sobrepeso  

(   ) Síndrome Metabólica (   ) DCV (Cerebral/Coronária)   (   ) Doença Arterial  

Periférica  (   ) Dislipidemia (    ) Menopausa ou Hipogonadismo Masculino 

Outras:_____________________________________________________________ 

7. Exame Físico: 

PA: (sentado) _________________mmHg  

 ( ) Ascite 

( ) Edema MMII  
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8- MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  

Circunferência abdominal ________________________ 

Circunferência do quadril  ________________________ 

Circunferência do pescoço _______________________ 

Diâmetro abdominal sagital :______________________ 

Circunferência do meio do braço _______________________ 

Circunferência da panturrilha _______________________ 

Peso _____Kg                   Altura _____ m               IMC : _______     kg/m2 
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APÊNDICE III – Requisição e orientações para exame de DEXA e BIA 
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APÊNDICE IV – Artigo Publicado 
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APÊNDICE V – Capítulo Publicado 
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APÊNDICE VI – Resumo publicado 
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