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RESUMO

Os estudos apontam a depleção na reserva muscular como fator independente de mortalidade em pacientes com cirrose hepática. 
Recentemente, a força muscular também tem sido associada com desfechos clínicos de interesse em pacientes com doença hepática crônica. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a reserva e a força muscular de pacientes com cirrose hepática. Os pacientes foram recrutados assistidos no 
Serviço de Nutrição e de Hepatologia do Ambulatório Magalhães Neto, Salvador - BA. Foram incluídos apenas pacientes com cirrose hepática de 
diferentes etiologias e em diferentes estágios da doença (Child A, B e C). Os pesquisadores realizaram a circunferência do Braço e a prega cutânea 
triciptal e, a partir destas medidas, verificaram a Circunferência Muscular do Braço (CMB), indicador de reserva de massa muscular. Foi 
considerado com baixa reserva muscular os pacientes com CMB < percentil 10. A força muscular foi avaliada pela dinamometria. Mulheres com 
medida da Força do Aperto de Mão não dominante menor que 16KgF e Homens com medida menor que 27KgF foram considerados com baixa 
força muscular. Adicionalmente, mensurou-se peso e estatura para verificação do Índice de Massa Corporal (IMC). Para os pacientes com ascite, 
foi considerado o peso seco. Foram avaliados 80 pacientes com média de idade de 55,8 ¬± 13,9 anos, sendo 53 (66,25%) do sexo masculino. A 
ingestão crônica de álcool bem como a infecção viral foram as principais etiologias da doença hepática do grupo, representando 27,5% e 26,25%, 
respectivamente. Observou-se, segundo o IMC, a maior de prevalência de indivíduos com eutrofia (n= 37; 46,25%) e excesso de peso (n=22; 
27,5%). Após avaliação dos dados da CMB foram verificados que 49 (61,25%) pacientes apresentavam depleção de massa muscular. Em relação à 
força muscular 23 (28,75%) dos pacientes estão com baixa força muscular. A Força do aperto de mão é utilizada para mensurar a força muscular, 
a qual está diretamente relacionada com o estado nutricional. O presente estudo concluiu que a maior parte dos pacientes apresenta baixa 
reserva muscular, o que indica a presença de desnutrição nos mesmos, ainda que apenas uma minoria apresente baixo peso. A baixa força 
muscular também foi observada nos pacientes estudados, indicando já um comprometimento funcional dos mesmos.
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