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RESUMO

A prevalência de desnutrição proteico calórica (DPC) nos pacientes com doença hepática crônica (DHC) é alta, estando entre 65% - 100% dos 
pacientes. A DPC apresenta impacto importante sobre o prognóstico da doença. Derivado da análise por bioimpedância (BIA), o ângulo de fase 
vem sendo considerado um marcador em situações onde a integridade da membrana celular está relacionada com alterações no balanço hídrico, 
incluindo a desnutrição. O objetivo foi a avaliar a associação entre o ângulo de fase e a gravidade da DHC. A amostra foi constituída por 
portadores de hepatite crônica (HC), cirrose hepática e cirrose associada ao carcinoma hepatocelular (CHC) atendidos no HUCFF-UFRJ. O ângulo 
de fase foi fornecido pelo próprio aparelho BIA do fabricante RJL 101Q (RJL Systems, Detroit, MI). A gravidade da DHC foi classificada pelo 
parâmetro MELD e, a gravidade da cirrose hepática, segundo escala de Child & Pugh. A análise estatística foi realizada através do programa SPSS 
versão 17.0. Foi adotado nível de significância de 5%. Dos 152 pacientes, sendo 50,7% de homens. A média de idade dos pacientes foi de 57,3 
anos, e a maioria apresentou cirrose hepática como diagnóstico (55,5%). Nessa categoria, os pacientes classificados como Child B (23,5%) 
apresentaram maior prevalência, seguido de Child A (18,3%). A mediana para o ângulo de fase e MELD na amostra total foi de 5,18º e 11 pontos, 
respectivamente. Os pacientes classificados como Child C apresentaram piores parâmetros em relação ao MELD (85,7% apresentava-se acima do 
ponto de corte de 11 pontos), com ângulo de fase mais baixo (AF = 4,54) em comparação aos outros grupos. Em relação à gravidade da DHC, 
houve associação com o ângulo de fase; na medida em que a gravidade aumentou, o ângulo de fase reduziu (p =0,05). Em relação ao score MELD 
e o ângulo de fase, foi encontrada correlação negativa significativa (r= -0,247; p=0,002). Houve associação entre o ângulo de fase e marcadores de 
gravidade da doença hepática crônica. Os resultados preliminares sugerem que a detecção de um baixo AF a partir da avaliação por BIA pode 
estar relacionado a um estado mais grave da doença e, consequentemente, ao seu prognóstico.
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