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RESUMO

A sarcopenia é uma complexa síndrome caracterizada pela perda da reserva muscular acompanhada da redução da força muscular e que, em 
situações avançadas, pode comprometer o desempenho físico. Diversos estudos apontam que a sarcopenia é um fator de risco para complicações 
e mortalidade de pacientes com cirrose hepática. O objetivo deste estudo é revisar as evidências científicas sobre a prevalência e fatores de risco 
associados a sarcopenia em pacientes com doença hepática crônica avançada. Trata-se de uma revisão de literatura a partir da busca de artigos 
publicados no MEDLINE. Foram utilizados os descritores “Liver disease”, “liver cirrhosis”, “liver transplantation”, “ “sarcopenia”, “clinical 
outcomes”, “prognosis”. Não foram delimitados idiomas nem data de publicação. A prevalência de sarcopenia variou  13 a 73% entre os 
diferentes estudos. Essa grande variação está relacionada aos diferentes métodos utilizados, que incluíram antropometria (circunferência 
muscular do braço), dinamometria, bioimpedância elétrica, ressonância magnética, DEXA e Tomografia computadorizada. A sarcopenia é mais 
prevalente em pacientes com doença hepática descompensada (Child B e C) e em pacientes candidatos ao transplante hepático. Sexo masculino, 
idade avançada, presença de ascite, níveis elevados de bilirrubina e creatinina e baixos valores de albumina e RNI e escore MELD-Na elevado 
também mostraram-se fatores de risco para sarcopenia nesta população. Pacientes com sarcopenia apresentaram maior incidência de 
complicações como sepse pós-cirúrgica, tempo de internamento hospitalar e em cuidados intensivos e dias de intubação além da mortalidade 
geral e mortalidade pós-transplante hepático; a presença da mioesteatose, que é a infiltração gordurosa do músculo esquelético, mostrou-se um 
fator de risco ainda mais importante para a encefalopatia hepática e mortalidade que a sarcopenia. A fisiopatologia da sarcopenia ainda não está 
bem delimitada mas ela aponta para o aumento do catabolismo muscular via miostatina e menor síntese protéica por inibição da via mTor 
associadas a resistência a insulina, menor ingestão calórica e protéica e inatividade física. Conclui-se que a sarcopenia é uma síndrome altamente 
prevalente nos pacientes com doença hepática crônica avançada e que está relacionada ao pior prognóstico nesta população. Estudos que 
desvendem sua fisiopatologia são necessários para elaboração de estratégias de tratamento eficazes para sua prevenção e reversão do quadro.
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