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RESUMO 

A desnutrição é um achado freqüente em pacientes com doença crônica de fígado. 
O entendimento do perfil nutricional deste paciente propicia um adequado suporte 
metabólico. O objetivo do presente estudo foi avaliar a ingestão alimentar, a 
antropometria e a eliminação de proteínas e gorduras pela determinação fecal da alfa
I antitripsina (AAT) e do esteatócrito, em crianças com cirrose. 

Foram avaliadas 26 crianças com . cirrose, com média de idade de 67,5 meses 
(desvio padrão 55,3 meses), sendo a causa da cirrose em 50,0% dos casos devida a 
atresia de vias biliares extra-hepáticas (AVBEH). A maioria delas foi classificada 
quanto à gravidade da cirrose (classificação de CHILD) em CHILD B. A análise do 
inquérito nutricional mostrou que, em 77 ,Oo/o dos casos, a ingestão calórica estava 
abaixo do recomendado para crianças normais. O mesmo ocorreu com a ingestão de 
proteínas (61,5%), lipídios (73,1 o/o), cálcio (68,0o/o), fósforo (56,0%), ferro (92,0%), 
zinco (96,0%) e cobre (100,0% ).A média e o desvio padrão de calorias, de proteínas, 
de lipídios e de glicídios, ingeridos foram, respectivamente, de 83,7 + 2,5%, 93,6 + 

17,0%, 87,7 + 17,9% e 109,4 + 10,4%, do valor recomendado. 

A avaliação antropométrica mostrou algum grau de desnutrição na maioria das 
crianças. Houve um comprometimento maior dos índices que avaliam a relação 
altura/idade, indicando desnutrição crônica. A espessura da prega tricipital, que 
avalia a reserva de gordura corporal, mostrou-se igual ou abaixo do percentil 5 em 
42,3% dos casos, enquanto a circunferência muscular do braço, que avalia a reserva 
de proteína somática, em 30,8% dos pacientes. O Escore Z para peso/altura, altura/ 
idade e peso/altura foi - 0,76 + 1 ,39, - 1,13 + 1,79 e -O, 16 + 0,92, respectivamente. 

A excreção fecal da AAT foi de 1,03 + 0,62mg/g de fezes dessecadas e o 
esteatócrito de 5,88 + 6, 19%. Quando comparadas aos valores encontrados em 
crianças normais, observou-se uma perda significativamente maior tanto de proteínas 
quanto de gorduras. A perda de gordura foi maior nas crianças cuja causa da cirrose 
foi AVBEH e síndrome de ALAGILLE. Houve correlação positiva dos valores da 
AAT fecal com a gravidade da cirrose, com a presença de varizes esofágicas e/ou 
gástricas e com os níveis de bilirrubina total. O esteatócrito correlacionou-se 
significativamente com os níveis de bilirrubina total e direta. 
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SUMMARY 

Malnutrition is commonly found in patients with chronic liver diseases, and an 
effective nutritional support can only be provided after an accurate assessment of the 
severity ofthe malnutrition and the specific nutrientdeficits. Hence the aim ofthis paper: 
to evaluate the dietary intake (based on 72-h measured ad libitum intakes), the 
anthropometric índices and the protein and fat absorption. This was done by assaying 
fecal alpha-1 antitrypsin (AAT) and steatocrit in children with cirrhosis. 

Twenty six patients (median age 67,5 + 55,3mo) were investigated.ln 50% ofthe 
cases the cirrhosis was dueto biliary atresia. The majority were classified by severity as 
CHILD B. The nutrient intake analysis has shown that for 77 ,0%, 61,5% and 73,1% o f 
the cases the intake was deficient by energy, protein and lipid respectively. The same 
happened in relation to calcium (68,0o/o), phosphorus (56,0%), iron (92,0o/o), zinc 
(96,0%) and cooper ( 1 OO,Oo/o ). Mean (+SEM) nutrient intake when related to recom
mended daily intake (ROI) for age and sex, was 83,7 + 32,5% by energy, 93,6 + 17,0% 
regarding protein, 87,7 + 17,9% regarding lipid, and 109,4 + 10,4% regarding 
carbohydrates. 

The anthropometric evaluation revealed some degree of malnutrition in most 
children. Most frequently found were deficits in height-for-age, generally considered 
indicative of chronic undemutrition. The triceps skinfold thickness, that show body 
adipose tis sue reserves, was depressed in 42,3% o f the cases; midarm circumference was 
depressed in 30,8o/o o f the cases. Z scores for weight, height and weight-for-height were 
respectively: - 0,76 + 1 ,39, - 1,13 + 1 ,79, - O, 16 + 0,92. 

Mean (+SEM) faecal AAT (I ,03 + 0,62mg/g dry weight) for the patients was 
statistically different from the found in normal children. The same was found in relation 
to the steatocrit test mean +SEM (5,88 + 6,19% ). Steatorrhoea was more significant in 
cases where the cirrhosis was linked to biliary atresia and ALAGILLE syndrome. 
Significant relationship was found between faecal AAT and the degree of severity 
(CHILD'S classification), oesophago-gastric varices and total bilirubin. The same 
happened between steatocrit and total and direct bilirubin. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 - Cirrose 

1.1.1 - Definição e Prevalência 

Cirrose é identificada anatomicamente como um processo hepático difuso com 
fibrose e formação nodular (SHERLOCK & DOOLEY, 1993). Para que o diagnóstico 
de cirrose seja feito, é necessária a confirmação histológica por biópsia hepática ou a 
presença de sinais clínico-laboratoriais fortemente sugestivos, entre os quais se incluem 
hipertensão porta, hipoalbuminemia, ascite, hiperglobulinemia e hiperesplenismo 
(ACHORD, 1991). 

Em pacientes adultos, uma das grandes dificuldades encontradas pelos estudos que 
avaliam a prevalência e a incidência da cirrose prende-se ao fato de que em apenas cerca 
de 60% dos cirróticos há manifestações clínicas da doença. Os outros 40o/o são 
diagnosticados ocasionalmente em exames clínicos ou como achado de necrópsia 
(cirrose silenciosa ou cirrose compensada). Sendo assim, o diagnóstico clínico de cirrose 
durante a vida tem uma especificidade ao redor de 100% enquanto a sua sensibilidade 
é de aproximadamente 60o/o (DUFOUR, STINSON, CACES, 1993). Esta diferença 
sugere que muitas são as causa~ pelas quais a cirrose não é diagnosticada. Uma delas é 
o fato de o fígado apresentar uma grande reserva funcional. Apenas quando ocorrer um 
dano hepático extenso o paciente apresentará sintomas e/ou sinais da doença. 

A cirrose é, sem dúvida, a causa não maligna de morte mais freqüente das doenças 
digestivas(SHELLMAN etal., 1988~0ELLERICHetal., 199l~DUFOURetal., 1993). 
A idade é um fator importante na mortalidade da cirrose. O índice de mortalidade é maior 
na faixa etária dos 65 aos 7 4 anos, sendo menor nas pessoas com menos de 25 anos 
(DUFOURetal., 1993). A diferença quanto à mortalidade nestas faixas etárias pode estar 
relacionada à teoria recentemente proposta que relaciona cirrose mais a uma redução do 
número de hepatócitos do que à redução da função de cada célula (KAWASAKI et al., 
1992). 
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1.1.2- Etiologia 

Nos Estados Unidos da América, as duas causas mais comuns de cirrose na 
população em geral são hepatite viral e drogas, especialmente o álcool. Outras causas 
importantes em adultos são hepatite crônica auto-imune, cirrose biliar primária, 
colangite esclerosante e hemocromatose (ACHORD, 1991). 

Em crianças, as principais causas de cirrose são: obstrução biliar intra e extra
hepática, hepatites virais e auto-imune e causas metabólicas. Em uma revisão realizada 
em Porto Alegre, em duas Unidades de Gastroenterologia Pediátrica- Enfermaria 42-
C da Irmandade Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Clínicas, para determinar as 
causas da cirrose em 129 crianças, SILVEIRA et al. ( 1989) observaram que 52 ( 40,30%) 
apresentavam obstrução biliar extra-hepática, sendo em 48 (37 ,20o/o) determinada por 
atresia biliar extra-hepática. Em 6 ( 4,66%) pacientes a causa da cirrose foi ductopenia 
intra-hepática; em 15 (11,63%), hepatite auto-imune; em 12 (9,30%), hepatite pelo vírus 
B; em 6 (4,66o/o), doenças metabólicas, sendo 2 casos por galactosemia; em 3 (2,32%), 
álcool; em I (0,78%), doença cardíaca e, em 34 (26,35o/o), a causa era criptogênica 

(Tabela 1 ). 

TABELA 1- DISTRIBUIÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS POR ETIOLOGIA EM 
129 CRIANÇAS COM CIRROSE 

ETIOLOGIA PACIENTES 

n % 

OBSTRUÇÃO BILIAR EXTRA-HEPÁTICA 52 40,30 

- Atresia biliar extra-hepática 48 37,20 

- Cisto de colédoco 3 2,32 

- Obstrução pós-operatória 0,78 

DUCTOPENIA INTRA-HEPÁTICA 6 4,66 
- Sfndrome de Alagille 5 3,88 
-Doença de Byler l 0,78 

HEPATITES 27 20,93 
- Auto-imune 15 II ,63 
- Hepatite pelo vírus B 12 9,30 

DOENÇAS METABÓLICAS 6 4,66 
- Galactosemia 2 1,55 
- Doença de Wilson I 0,78 
- Deficiência de alfa-I antitripsina 2 1,55 
- Hemocromatose 0,78 

ÁLCOOL 3 2,32 
, 

DOENÇA CARDIACA 1 0,78 

CRIPTOGÊNICA 34 26,35 

fonte: SILVEIRA ct ai. (1989), atualizada 
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É importante ressaltar que nas crianças, devido à grande freqüência de causas 
tratáveis de colestase neonatal, é fundamental que o diagnóstico seja precoce e, se 
possível, preciso. 

A obstrução biliar extra-hepática é a causa principal de cirrose na infância 
(SOKOL, 1987). A atresia de vias biliares extra-hepática determina colestase 
neonatal em 19% a 55% dos casos (MOWAT, PSACHAROPOULOS, WILLIAMS, 
1976; DANKS et al., 1977; BALISTRERI, 1985; WATKINS, 1993). Em Porto 
Alegre, SILVEIRA (1995) verificou atresia de vias biliares em 63 de 287(21,95%) 
crianças com colestase. O tratamento cirúrgico precoce destes casos, ou seja, a 
portoenteroanastomose de Kasai antes dos 2 meses de idade aumenta a probabilidade 
desucessocirúrgicoeelevaasobrevida(KASAI, 1974; LILLYetal., 1975; ODIVRE, 
1978; PSACHAROPOULOS et al., 1980; TAGGE et ai., 1991). Contudo, apesar de 
a portoenteroanastomose hepática ser um procedimento efetivo restabelecendo o 
fluxo biliar em grande número dos pacientes, em uma considerável proporção isto 
não ocorre, havendo a progressão da doença hepática. Nestes casos, o transplante 
hepático é a única medida terapêutica capaz de alterar o prognóstico. Em um estudo 
de 28 crianças com atresia biliar extra-hepática submetidas a transplante de fígado, 
a sobrevida foi de 64o/o, num período ·médio de seguimento de 4,3 anos (LLOYD
STILL, 1991 ). Recentemente também tem sido avaliado o papel da 
portoenteroanastomose na nova era dos transplantes hepáticos. O estudo de 
RYCKMANN et al. (1993) defende o uso seqüencial da portoenteroanastomose e 
subseqüente transplante hepático quando o fígado mostrar-se progressivamente 
insuficiente ou quando ocorrerem complicações. 

As outras causas de cirrose na criança, é evidente, também devem ser investigadas 
o mais precocemente possível, já que algumas delas, como a doença de Wilson e a 
hemocromatose, são tratáveis. A freqüência das hepatites virais como causa de 
cirrose é menor em crianças, do que em adultos (WATKINS, 1993). Em nosso meio, 
BRANDÃO et al. (1995) recentemente analisaram prospectivamente 113 pacientes 
adultos com cirrose e observaram a seguinte distribuição quanto à causa da cirrose: 
álcool e infecção viral em 29%, hepatite pelo vírus C em 25%, álcool isoladamente 
em 22% e hepatite pelo vírus B em cerca de 4%; em aproximadamente 18 o/a dos casos 
não foi possível estabelecer o fator causal. Em crianças de nosso meio, a hepatite pelo 
vírus B representou apenas 9,30% das causas, mas a forma criptogênica esteve 
presente em mais de 25o/a dos casos (SILVEIRA et al., 1989). 

1.2 - Desnutrição e Doença Hepática 

1.2.1 - Patogênese da Desnutrição no Hepatopata 

Nos pacientes com doença hepática, múltiplos são os fatores que têm sido 
identificados e que parecem atuar sinergicamente no desenvolvimento da desnutrição 
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(QUADRO 1). Apesar dos estudos, na maioria das vezes, terem sido realizados em 
adultos, estes fatores também têm sido aceitos quando se trata de crianças com doença 
aguda ou crônica de fígado (MUNOZ, 1991). 

QUADRO 1- CAUSAS DA DESNUTRIÇÃO NOS PACIENTES COM DOENÇA HEPÁTICA* 

FATORES MECANISMOS 

ANOREXIA, NÁUSEAS, VÔMITOS, DIMINUIÇÃO DO APETITE E DA 

DIETA INADEQUADA INGESTÃO DE NUTRIENTES 

MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL COLEST ASE OU ALTERAÇÕES DA MUCOSA 

LEVANDO A UM AUMENTO DAS PERDAS 
DE NUTRIENTES 

PARACENTESES VOLUMOSAS FREQÜENTES AUMENTO DAS PERDAS PROTÉICAS 

INGESTÃO CALÓRICA INADEQUADA AUMENTO DO GASTO ENERGÉTICO 

INGESTÃO PROTÉICA INADEQUADA AUMENTO DA DEGRADAÇÃO PROTÉICA 

DOENÇA HEPÁTICA ALTERAÇÃO DO METABOLISMO HEPÁTICO DOS 

AMINOÁCIDOS, GORDURAS E CARBOIDRATOS 

* adaptado de MUNOZ, 1991. 

Dentre os fatores apontados, alguns são potencialmente tratáveis desde que 
feito o diagnóstico precoce e instituído adequado suporte nutricional. Uma das 
principais causas da desnutrição, embora apenas indiretamente relacionada à presen
ça da doença hepática, é a ingestão dietética cronicamente diminuída, tanto de 
micronutrientes quanto de macronutrientes (MUNOZ, 1991) .A insuficiente ingestão 
está relacionada a vários fatores: anorexia, náuseas, vômitos e saciedade precoce, 
próprios dos pacientes com doença hepática. A compressão gástrica devido à 
presença de ascite ou organomegalias volumosas, a deficiência de oligoelementos e 
vitaminas, associadas à prescrição de dietas pouco palatáveis, pela necessidade de 
restrição hídrica ou de proteínas e/ou de sal, muitas vezes nutricional mente inadequa
das, podem agravar esta situação (McCULLOUGH & TAVILL, 1991; PORAYKO, 
DICECCO, O'KEEFE, 1991). 

A má absorção intestinal de nutrientes pode ser considerada um fator importan
te da desnutrição nos pacientes com cirrose (MUNÕZ, 1991). Sabe-se que nas 
doenças coles táticas há diminuição na concentração dos sais biliares, resultando na 
má absorção de gorduras e de vitaminas lipossolúveis (MUNOZ et ai., 1989). 
Ocorrem também perda energética e deficiência de ácidos graxos essenciais, com 
posterior depleção das reservas de gordura corporal (GOULETet al., 1987; SOKOL, 
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1987; REICHEN, 1993 ).Além disso, o uso crônico de medicamentos, como lactulose 
e neomicina, pode determinar perdas adicionais de energia e nutrientes devido à má 
absorção que causam. 

Paracenteses volumosas e repetidas, peritonites bacterianas espontâneas, sepses 
e sangramentos gastrointestinais são algumas complicações freqüentemente obser
vadas nos cirróticos. A ocorrência repetida destas complicações contribui para o 
desenvolvimento e o agravamento da desnutrição, pelo aumento do catabolismo e da 
perda protéica decorrente destas situações (MUNOZ, 1991 ). 

A deficiência de micronutrientes pode ocorrer em 10% a 50% dos casos, sendo 
mais freqüente nos pacientes com cirrose por álcool (MÜLLER, 1995). Na cirrose, 
a deficiência de micronutrientes é explicada por vários fatores, incluindo ingestão 
inadequada, má absorção dos nutrientes, diminuição do metabolismo, aumento das 
necessidades de certos nutrientes (por exemplo, vitaminas do grupo B e magnésio) 
ou perdas renais (por exemplo, zinco). A deficiência das vitaminas lipossolúveis 
sempre deve ser considerada nos pacientes com má absorção de gordura, alcoolismo 
crônico ou uso de drogas como colestiramina, glicocorticóides ou neomicina. 
Também é freqüente a deficiência de vitaminas hidrossolúveis como vitamina B 1, 
B6, B 12, ácido fólico e niacina, assim como de vitamina C. A deficiência de zinco, 
magnésio, potássio, ferro e fósforo deve ser considerada nos pacientes com diarréia, 
alcoolistas, em uso de diuréticos e em nutrição hipercalórica (MÜLLER, 1995). 

McCULLOUGH & TAVILL (1991) consideram a cirrose uma doença na qual 
há um estado de "inanição acelerada" pela utilização precoce de suas fontes calóricas. 
O jejum prolongado no paciente cirrótico leva a um rápido consumo das reservas de 
gordura e a um aumento da gliconeogênese, resultando na depleção de proteínas 
funcionais e estruturais. Ingestão calórica e protéica inadequada para suprir tanto o 
gasto energético quanto a degradação protéica aumentados, contribui para a desnu
trição do hepatopata. 

O perfil metabólico dos pacientes com doença hepática crônica em estágios 
mais avançados inclui aumento do gasto energético basal e desequilíbrio do metabo
lismo da glicose, resultando em um aumento da gliconeogênese às custas do gasto das 
reservas musculares de proteína. Além disso, estão diminuídas tanto a produção 
hepática quanto a utilização periférica de glicose, assim como as reservas de 
glicogênio hepático (McCULLOUGH & TAVILL, 1991). 

Além destas alterações no metabolismo energético, o metabolismo protéico 
também está alterado. Ocorrem mudanças nas concentrações de aminoácidos 
plasmáticos com um aumento dos aminiáciodos aromáticos e uma diminuição dos 
aminoácidos ramificados (valina, leucina e isoleucina). A degradação de proteína, 
por unidade de tecido metabolicamente ativo, está aumentada, o que pode ser 
evidenciado pela diminuição do compartimento da massa muscular magra (MUNOZ, 
1991 ). 
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A oxidação da gordura está aumentada no paciente hepatopata, o que resulta 
em altos níveis de ácidos graxos plasmáticos e numa diminuição dos triglicerídios 
circulantes. Nos pacientes com colestase, a má absorção de gordura, incluindo a má 
absorção das vitaminas lipossolúveis, resulta na perda energética e deficiência de 
ácidos graxos essenciais (GOULET et al., 1987). 

Em resumo, nos pacientes com doença hepática crônica, a desnutrição é 
freqüente e, ao lado da ingestão dietética insuficiente, há má digestão e má absorção 
de diferentes tipos de nutrientes, alteração no metabolismo e na síntese proteica, 
assim como no metabolismo de gordura e de carboidrato. Na Figura 1, é possivel 
observar a combinação de fatores que está relacionada a desnutrição protéico
calórica na criança com doença crônica de fígado. 

1 
Anorexia restrição protéica 

Má absorção (colestase) 

Diminuição da liberação tecidual de hormônios e 
nutrientes 

Diminuição 
• srntese protéica 
• Utilização de aminoácidos 
• Relação aminoácidos ramificados I 

não ramificados 
• srntese lipfdica 
• Gliconeogênese 
• Produção IGF-1 
• Conversão de vitaminas 

l 
Aumento do gasto energético 

Catabolismo protéico 

Aumento 
• Nfveis de insulina (Resistência a insulina) 
• Nfveis GH (Resistência ao GH) 
• Nfveis PTH 
• Catecolaminas 
• Perdas utinárias 
• Metabólitos da vitamina D 

Onde: 

IGF-1 = insulin-/ike growth tactor 
GH = hormônio do crescimento 

PTH = parathormônio 

FIGURA 1 - CAUSAS DO DESEQUILÍBRIO NUTRICIONAL NA CRIANÇA COM DOEN
ÇA CRÔNICA DE FÍGADO (ADAPTADO DE SHEPHERD, 1994) 
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1.2.2 - Freqüência da Desnutrição no Hepatopata 

Com o advento do transplante de fígado, passou a haver um maior interesse 
pelos problemas nutricionais dos pacientes com doença hepática avançada (HEHIR 
et al., 1985; DICECCO et al., 1989; LAUTZ et al., 1992). Sabe-se que com a melhora 
do estado nutricional pode ocorrer uma redução da morbidade perioperatória, além 
do aumento da sobrevida. Para McCULLOUGH &TAVILL (1991), a prevalência de 
desnutrição nos pacientes com doença crônica de fígado se situa entre 10% e 100%. 
Contudo, conforme já referido, a maioria das informações disponíveis é decorrente 
de estudos em pacientes adultos, cuja causa da cirrose é freqüentemente a ingestão 
de álcool. 

Em pacientes com doença hepática devido ao álcool e naqueles com cirrose não 
alcoólicas, a prevalência de desnutrição protéica pode variar (Quadro 2). 

QUADRO 2- DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES ADULTOS COM HEPATOPATIA CRÔNICA 

AUTOR 

-O' KEEFE et ai. 

- MORGAN 

- HEHIR et al. 

- DICECCO et al. 

- LA UTZ et al. 

ANO NÚMERO DE 
PACIENTES 

1980 66 

1981 55* 

1985 13 

1989 74 

1992 123** 

MÉTODO DE 
AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL 

PREVALÊNCIA 
DPC 
(%) 

- antropometria 60-100 
- imunidade celular 

- antropometria 20-40 
- índice creatinina/ altura 

- antropometria 49-78 
- índice creatinina/ altura 
- imunidade celular 
- proteínas viscerais 

- antropometria 100 

- antropometria 65 
- potássio corpóreo total 
- índice creatinina/ altura 

' - calorimetria indireta 

-ÁLVARESDASILVA 1993 
& SILVEIRA 

- IT ALIAN MCP 1994 

= desnutrição protéico-calórica 

50*** 

1402**** 

DPC 
IMCP = Italian Multicentre Cooperative Project 

* - relacionado ao uso de álcool ; 33% com cirrose 
** - l5% relacionados ao uso de álcool 

*** - com cirrose, 88% CHILD A 

- força do aperto da mão 
não dominante 

- antropometria 

**** - 37% relacionados ao uso de álcool, pacientes ambulatoriais 
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Já na década de 80, estudos identificavam uma grande freqüência de déficits 
nutricionais em pacientes adultos com cirrose não alcoólica. O'KEEFE et al. (1980) 
observaram que de 66 casos com cirrose não relacionada ao álcool, todos apresenta
vam diminuição das reservas de gordura, avaliada pela espessura da prega tricipital. 
Também 60o/o deles não apresentavam resposta de hipersensibilidade cutânea retar
dada e 14% tinham perda de mais de 20o/o do peso anterior. Já MORGAN (1981), 
avaliando nutricionalmente pacientes com cirrose biliar primária e hepatite crônica 
ativa através de algumas variáveis antropométricas, índice creatinina/altura e inges
tão dietética, verificou que 40% com cirrose biliar primária e 12% dos com hepatite 
crônica estavam desnutridos, sugerindo que a prevalência da desnutrição era alta e 
variava com a causa da doença. HEHIR et al. (1985) avaliaram 13 pacientes com 
doença hepática avançada não alcoólica selecionados para transplante de fígado. 
Observaram que as reservas de gordura e proteína, avaliadas através de medidas 
antropométricas, encontravam-se diminuídas, situando-se em 49% e 78%, respecti
vamente. Destes pacientes, 50% apresentavam desnutrição de moderada a grave. 
DICECCO et al. ( 1989) identificaram uma significativa perda de massa muscular em 
7 4 pacientes com doença hepática avançada que aguardavam transplante. 

Recentemente, dois estudos em adultos procuraram detalhar a freqüência de 
déficits nutricionais na doença hepática não alcoólica. LAUTZ et al. ( 1992) estuda
ram 123 pacientes com cirrose candidatos a transplante de fígado. A média de idade 
foi de 45 + 13 anos e a causa da cirrose foi alcoólica em 15o/o e não-alcoólica em 85o/o. 
Estes pacientes foram classificados quanto a gravidade de acordo com a classificação 
de CHILD (1964) adaptado por PUGH et al. (1973) baseado nas concentrações 
plasmáticas de bilirrubina, albumina, tempo de protrombina e a ocorrência de ascite 
ou sinais clínicos de encefalopatia. Dos pacientes avaliados, 24% foram classificados 
como CHILD A, 45% como CHILD B e 32% como CHILD C (cirrose descompen
sada). Os autores observaram que 65o/o dos pacientes apresentavam algum sinal de 
desnutrição protéico-calórica, sendo 34o/o tipo Kwashiorkor e 18% marasmático, e 
que 49% dos desnutridos possuíam massa celular corpórea diminuída com aumento 
da massa de gordura (tipo misto). Não foi verificada correlação entre a desnutrição 
e a causa da cirrose. A desnutrição foi observada em todos os estágios da doença 
hepática, sendo evidentemente mais freqüente nos estágios mais avançados. Em 
1994, em um estudo multicêntrico italiano, foram realizadas avaliações clínicas e 
antropométricas de 1402 pacientes adultos com cirrose (média idade de 57+ 11 anos) 
em nível ambulatorial. A causa da cirrose em 37o/o dos casos esteve relacionada ao 
álcool, em 28% ao vírus B da hepatite e em 31,5% foi criptogênica. O estudo 
demonstrou uma grande variedade de alterações nutricionais, tendo sido verificada 
uma significativa redução das reservas de gordura e/ou massa muscular em 30o/o dos 
pacientes cirróticos. A prevalência dos sinais de depleção nutricional aumentou com 
a progressiva deteriorização da função hepática, avaliada pela classificação de 
CHILD-PUGH. Os pacientes com cirrose alcoólica apresentavam um maior compro
metimento nutricional e da função hepática (ITALIAN MULTICENTER 
COOPERATIVE PROJECT, 1994). 
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No nosso meio, ÁLVARES DA SILVA & SILVEIRA (1993) observaram que, 
de 50 cirróticos adultos investigados nutricionalmente pela aferição da força do 
aperto da mão não dominante através de dinamômetro, 28o/o apresentavam desnutri
ção apesar de 88% serem classificados quanto a gravidade em CHILD A. 

Já os estudos que avaliam a freqüêmcia de déficts nutricionais em crianças com 
doença hepática crônica não são freqüentes na literatura (Quadro 3). 

QUADRO 3- DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS COM HEPATOPATIA CRÔNICA 

AUTOR ANO NÚMERO CAUSA DA MÉTODO DA PREV ALftNCIA 
DE DOENÇA AVALIAÇÃO 

PACIENTES NUTRICIONAL 

KLOOSTER 1986 14 colestase - antropometria 

et al. crônica e/ou - balanço nitrogenado 
cirrose - proteínas viscerais 

- calorimetria indireta 

SOKOL 1990 56 colestase - antropometria 

& STALL crônica* (Escore Z) 

SILVEIRA 1991 18 colestase - antropometria 

et al. crônica - proteínas viscerais 

(todos - linfócitos totais 
AVBEH) 

SHEPHERD 1991 37 32(86%) - antropometria 

et al. AVBEH** (Escore Z) 
- proteínas viscerais 
- potássio corporal total 
- ingestão alimentar 

CHIN et al. l992a 27 26(96%) - antropometria 
AVBEH** - potássio corporal total 

- ingestão alimentar 
- micronutrientes 

CHIN et al. 1992b lO 9(90%) - antropometria 
AVBEH** - potássio corpóreo total 

VEGNENTE 1992 75 hepatite B*** - antropometria 
et ai. "assintomáticos" 

DPC = desnutrição protéico-calórica 
A YBEI I = atresia de vias biliares extra-hepática 

* - 32 (57%) com cirrose 
** - pacientes aguardando transplante hepático 

- 5 (6,7%) com cirrose *** 
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KLOOSTER et al., em 1986, avaliaram nutricionalmente 14 crianças com 
doença crônica de fígado, com idade entre 2,5 e 16 anos, com colestase crônica e/ou 
cirrose. Foi observado que nestas crianças a ocorrência de retardo de crescimento é 
um achado comum, já que 64% delas apresentavam altura abaixo do percentil5 para 
idade. SOKOL & STALL (1990) verificaram que, das 56 crianças com doença 
hepática crônica estudadas antopometricamente, das quais 32(57%) com cirrose e 
todas clinicamente estáveis, a média do Escore Z para altura estava mais diminuída 
(-0,93 + 1,36) quandocomparadacomamédiado EscoreZ parao peso (-0,61 + 1,08). 
Em todos os pacientes a média do Escore Z para espessura da prega tricipital mostrou
se significativamente mais diminuída ( -1 ,O 1 + 0,88) do que os outros parâmetros 
nutricionais avaliados. 

Em 1991, SHEPHERD et al. analisaram os dados nutricionais de 37 crianças 
com doença hepática crônica candidatas a transplante de fígado, com idade média de 
I ,2 ano, variando entre 0,5 a 14 anos.Trinta e duas (86o/o) apresentavam atresia de vias 
biliares. A maioria das crianças estava desnutrida, com uma média e desvio-padrão 
de -1,4 + 0,2 para o Escore Z do peso e -2,2 + 0,4 para a altura. CHIN et al. (1992a) 
avaliaram 27 crianças com doença hepática avançada aceitas para transplante. Foram 
observados marcados déficits nas reservas de gordura e proteína corpórea avaliadas 
pela espessura da prega tricipital e pela área muscular do braço (49% e 74% do 
esperado para a idade e sexo, respectivamente). Também foram observados défictis 
nutricionais significativos quando calculado o Escore Z para peso (-2,02 ± 1,36) e 
para altura ( -2,53 + 1,54). CHIN et al. (1992b) estudaram aspectos nutricionais de 10 
crianças que aguardavam transplante hepático e, após suplementação alimentar, 
acompanharam as variáveis nutricionais. Os autores observaram déficts nutricionais 
muito freqüentes no início do estudo e uma melhora significativa dos mesmos após 
dieta com suplementação de aminoácidos rarnificados. A importância da dieta 
adequada fica bem demonstrada no estudo de VEGNENTE et al. ( 1992) que avaliou 
7 5 crianças com hepatite relacionada ao vírus B as sintomáticas, sendo que destas 31 
apresentavam hepatite crônica ativa, 25 hepatite persistente, 14 hepatite lobular 
crônica e 5 cirrose (3 ativas, 2 inativas). Os autores concluíram, após avaliação 
nutricional seriada durante 4 anos, que a hepatite crônica pelo vírus B não é 
acompanhada de achados clínicos e bioquímicas de desnutrição se uma dieta 
balanceada e adequada em calorias for ingerida. Apenas 7 dos pacientes apresenta
vam sinais de desnutrição no início do estudo e todos ingeriam dietas caloricamente 
inadequadas. Após correção da dieta, no final do estudo, todos os 75 pacientes 
apresentavam estado nutricional satisfatório, mesmo aqueles com doença hepática 
mms severa. 

SILVEIRA et al. (1991) avaliando 18 crianças com doença crônica de fígado 
devida a AVBEH, todos sem edema e/ou ascite clinicamente detectada, demonstra
ram que cerca de 30o/o a 40% destas apresentavam desnutrição. 
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1.2.3 - Conseqüências da Desnutrição no Hepatopata 

A desnutrição é utilizada como um fator que influencia o prognóstico há várias 
décadas. CHILD (1964 ), estimando a mortalidade dos pacientes que se submeteriam 
à cirurgia de derivação porto-cava identificou a desnutrição como um dos fatores que 
influenciavam a mortalidade. Desde então, a desnutrição tem sido reconhecida como 
um fator de risco para pacientes tanto cirúrgicos quanto clínicos (POLLACK, 
RUTTIMANN, WILEY, 1985~ GAZAL et al., 1991~ McCULLOUGH & TAVILL, 
1991). 

O aumento da morbi-mortalidade vincula-se às conseqüências funcionais da 
desnutrição protéico-calórica, como, disfunção metabólica, depressão do sistema 
imune e alterações gastrointestinais próprias (GOULET et al., 1987). A disfunção 
metabólica está relacionada a um aumento do nível da água corporal, principalmente 
intracelular, que é associado a uma elevação do nível de sódio, com conseqüente 
diminuição do nível de potássio. A adaptação a ingestões baixas de nitrogênio que 
ocorre na desnutrição envolve a utilização das reservas de proteína muscular com o 
objetivo de manter o nível plasmático e hepático de aminoácidos. A soma de fatores 
como a ingestão diminuída de proteínas e a disfunção hepática agrava esta alteração. 
Também durante a desnutrição protéico-calórica, a excreção de amônia aumenta 
induzida pelo catabolismo protéico e de ácidos graxos. Os níveis de glicose são 
mantidos graças ao aumento da atividade hepática da glicose-6-fosfatase e, principal
mente, pela elevação da gliconeogênese, que é dependente do cortisol e do hormônio 
de crescimento. Na desnutrição, há resistência a insulina resultado de alguns fatores, 
como depleção de cromo e potássio e aumento da secreção do hormônio de 
crescimento, do cortisol, das catecolaminas e dos ácidos graxos livres (GOULET et 
al., 1987). 

A diminuição da imunidade durante a desnutrição é fato conhecido há algum 
tempo (CHANDRA, 1983). As causas do sinergismo entre desnutrição e infecção 
parecem estar relacionadas a anormalidades que afetam a imunidade específica e não 
específica. Alterações na imunidade celular e nos linfócitos T são consideradas as 
mudanças mais importantes, sendo que podem ser avaliadas através de testes 
cutâneos com antígenos químicos ou microbiológicos.A freqüência e intensidade de 
respostas positivas a estes testes estão reduzidas na desnutrição. Também o uso de 
anticorpos monoclonais tornou possível demostrar que na desnutrição há uma 
diminuição das células T4 helper, ocorrendo um efeito menor nas células T8. A 
relaçãoT 4ff8 parece ser um bom marcador da desnutrição protéico-calórica (GO ULET 
et al., 1987).A disfunção do trato gastrointestinal na desnutrição inclui a presença de 
graus variados de proliferação bacteriana anormal e de distúrbios intestinais tanto 
morfológicos quanto funcionais, especialmente a redução da atividade da maioria das 
enzimas intestinais. 

O papel da desnutrição e sua relação com a sobrevida dos pacientes que se 
submetem a transplante hepático tem sido avaliado nos últimos anos (HEHIR et al., 
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1985; PORAIKO et al., 1991; SHEPHERD et al., 1991; NOMPLEGGI & 
BONKOVSKY, 1994). Entre os fatores de risco para estes pacientes estão: o maior 
grau de encefalopatia, a gravidade da ascite, a hiperbilirrubinemia elevada, a idade 
mais avançada, a alteração da coagulação, a necessidade de transfusões e o grau de 
desnutrição (PORAIKO et al., 1991). A desnutrição é o único fator não relacionado 
apenas com a gravidade da doença hepática, sendo potencialmente reversível. 

Em 1990 foi publicado por MOUZARKEL et al. um estudo que avaliou 119 
crianças transplantadas por doença hepática crônica coles tática. Os pacientes foram 
divididos no período pré-operatório de acordo com o estado nutricional avaliado pelo 
Escore Z para altura, considerado pelos autores como o parâmetro mais representa
tivo do estado nutricional. Foi observado que os pacientes mais desnutridos (Escore 
Z para altura menor ou igual a -1) desenvolveram um número significativamente 
maior de complicações infecciosas e não-infecciosas, como perfurações vasculares, 
biliares ou intestinais, além de terem uma mortalidade mais alta (cerca de 80% das 
mortes) durante o período de seguimento. LAUTZ et al. (1992), estudando 123 
pacientes cirróticos que aguardavam transplante hepático, constataram que 65%(80) 
apresentavam sinais de desnutrição. Comparando os pacientes desnutridos com os 
normais, os autores encontraram uma mortalidade de 35o/o no primeiro grupo e de 
16o/o no último. Também ocorreu um número maior de complicações próprias da 
doença hepática crônica (as cite refratária, encefalopatia, sangramento de varizes) no 
grupo de pacientes desnutridos. 

1.3- Avaliação Nutricional no Hepatopata 

O objetivo da avaliação nutricional é identificar o tipo e o grau de desnutrição 
de forma que seja possível planejar o seu tratamento de forma mais racional. Deve 
incluir itens da avaliação clínica do paciente, medidas do tamanho corporal e sua 
composição. 

Existem vários parâmetros que podem ser estudados na avaliação nutricional de 
um paciente. Contudo, nos hepatopatas, vários destes parâmetros apresentam limi
tações importantes na sua interpretação (MUNOZ, 1991) (QUADRO 4). 

A avaliação nutricional clínica do paciente hepatopata deve incluir necessari
amente sua história dietética. É através dela que se pode definir a ingestão alimentar 
em termos de calorias, proteínas, carboidratos e outros componentes alimentares 
(GOULET et al., 1987; NOMPLEGGI & BONKOVSKY, 1994). Outros dados 
clínicos são importantes, tais como: náuseas, dor epigástrica, diarréia e alterações na 
absorção intestinal, como a presença de esteatorréia, e devem ser investigados 
(NOMPLEGGI & BONKOVSKY, 1994). Achados ao exame físico sugestivos de 
deficiências vitamínicas, como glossite, quelite e anemia, são freqüentemente 
evidentes mas igualmente subestimados. Na doença hepática, devido à presença de 
anormalidades na homeostase da água e da compartimentalização da água intra e da 
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QUADRO 4- AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NO HEPATOPATA: PARÂMETROS 

ASPECTOS GERAIS 

ANTROPOMETRIA 

AVALIAÇÃO 
LABORATORIAL 

NOVOS MÉTODOS 

- história alimentar 
- sinais e/ou sintomas: náuseas, vômitos , diarréia, 

glossite, anemia, quelite, edema, ascite 
- absorção intestinal 

- peso 
- altura 
- espessura da prega tricipital 
- circunferência muscular do braço 
- área muscular do braço 

- proteínas viscerais*: albumina, transferrina, 
pré-albumina, proteína ligadora do retinol 

- potássio corporal total* 
- índice creatinina/altura* 
- balanço nitrogenado 
- testes imunológicos*: linfócitos T, testes cutâneos, 

imunoglobulinas, complemento 

- bioimpedância elétrica* 
- diluição isotópica 
- ativação de nêutrons 
- DEXA - dual x-ray absorptiometry 

* alteram-se pela própria doença hepática 

extracelular, é fundamental avaliar o estado hídrico destes pacientes. Dados como 
pressão sangüínea, débito urinário, turgor cutâneo da parte superior do corpo, 
concentração sé rica de sódio e de creatinina além da detecção de edema e as cite fazem 
parte da avaliação (NOMPLEGGI & BONKOVSKY, 1993). 

A avaliação nutricional também deve incluir a mensuração do tamanho e da 
composição corporal. A massa corpórea pode ser dividida em esqueleto e nos 
compartimentos de tecido adiposo e protéico (GOULET et al., 1987). O comparti
mento protéico inclui as proteínas musculares e viscerais. Todos estes dados podem 
ser avaliados na determinação do perfil nutricional do paciente hepatopata. 

A antropometria é um meio simples e conveniente na avaliação nutricional de 
adultos e crianças. Ela oferece as vantagens de ser de execução simples, rápida, fácil, 
de custo reduzido e não invasiva. Contudo, devem-se observar as limitações existen
tes na sua interpretação, sobretudo nos indivíduos com doença hepática (GOULET 
et al., 1987; MUNOZ, 1991). 

O peso corporal é o índice freqüentemente determinado na maioria dos 
pacientes. Nos adultos, uma perda de peso de mais de 15o/o do peso usual é 
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considerada um marcador da necessidade de intervenção nutricional, especialmente 
se houver indicação cirúrgica. Já nos pacientes com doença hepática, a perda de peso 
é freqüentemente mascarada pela retenção hídrica, pelo edema e pela ascite, que 
podem ocorrer de forma súbita ou gradual, tomando alteração no peso corpóreo 
pouco confiável (PORAYKO et al., 1991).Além disso, o peso também é afetado pela 
redução da massa esquelética além de outras alterações que acompanham tipos 
específicos de doenças hepáticas. 

Na criança o crescimento e o desenvolvimento normais são sempre associados 
com aumento da altura. Esta avaliação é feita com o uso de tabelas-padrão estabele
cidas através de grandes estudos populacionais. A desnutrição crônica está quase 
sempre associada a um défict de crescimento; há diminuição da altura para a idade. 
Já os períodos mais curtos de desnutrição afetam apenas o peso para a altura. Assim, 
a adequação ou não da altura pode indicar a duração da desnutrição. Portanto, a 
avaliação das curvas de crescimento deve ser feita sempre na avaliação nutricional de 
crianças (GOULET et al., 1987). 

A determinação das reservas de gordura corporal e de proteína somática pode 
ser realizada com facilidade à beira do leito do paciente. Nos hepatopatas, a medida 
da espessura da prega tricipital e a da circunferência muscular do braço vêm sendo 
consideradas fidedignas na avaliação inicial das reservas de gordura e de proteína 
somática, respectivamente. Apesar destes pacientes terem um excesso de água 
corporal e, muitas vezes, edema subclínico, a maior porção do edema se acumula nas 
extremidades inferiores, e estas medidas são realizadas na parte superior do corpo, 
o que as torna menos sujeitas a interferências (HEHIR et al., 1985; SOKOL & 
STALL, 1990). 

A reserva de gordura corporal reflete a reserva disponível de calorias no 
organismo e é uma medida considerada importante no seguimento clínico de todo o 
paciente avaliado. A espessura da prega tricipital tem mostrado uma boa correlação 
com a gordura corporal, constituindo-se uma medida fidedigna, principalmente se 
realizada pelo mesmo examinador (GOULET et al., 1987). Estudos recentes têm 
ressaltado a sua importância na determinação do estado nutricional do hepatopata 
tanto adulto quanto pediátrico (HEHIR et al., 1985~ KLOOSTER et al., 1986; 
KAUFMAN etal., 1987~ LOGUERCIOetal., 1990; SOKOL&STALL, 1990; CHIN 
et al., 1992a). A reserva de proteína corporal total tem sido avaliada por dados 
antropométricos. Outras medidas, como o potássio corpóreo total, com radioisótopos, 
não são, na opinião de GOULET et al. (1987), apropriadas principalmente para 
pacientes pediátricos. No entanto, SHEPHERD et al. (1991) e CHIN et al. (1992a, 
1992b ), naAustrália, utilizam este método para a avaliação das crianças com doenças 
crônicas de fígado. Outras medidas que avaliam a massa muscular magra, como o 
índice creatininalaltura, apesar de boa correlação, especialmente na criança têm uma 
alta probabilidade de determinações incorretas devido a alterações na ingestão 
dietética, a dificuldades na coleta da urina ou, ainda, pela presença freqüente de 
infecção (GOULET et al, 1987). 
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A doença hepática interfere na avaliação do estado das reservas de proteínas 
viscerais (MUNOZ, 1991). As quatro proteínas plasmáticas usualmente utilizadas 
para monitorar as reservas de proteínas viscerais (albumina, transferrina, pré
albumina e proteína ligadora do retino!) são sintetizadas pelas células hepáticas. 
MERLI et al., em 1987, mostraram que os níveis séricos destas proteínas não se 
correlacionaram com a severidade da desnutrição medida pelos métodos antropomé
tricos mas sim com a extensão da doença hepática. Além disso, índices nutricionais 
prognósticos bem estabelecidos que relacionam as proteínas plasmáticas perdem seu 
valor preditivo nos pacientes com doença hepática avançada (DICECCO et al., 1989). 
Os fatores pelos quais a avaliação das proteínas viscerais não é fidedigna na avaliação 
nutricional do hepatopata são numerosos. Sabe-se que a síntese hepática das 
proteínas séricas é dependente da biodisponibilidade de calorias e aminoácidos e que 
ela está diminuída na doença hepática. Além disso, ocorrem aumento na taxa de 
utilização das proteínas e do catabolismo e retenção de sal e água que determina uma 
diluição do plasma e extravasamento de líquido e de proteínas do espaço intravascular. 
Observam-se também uma perda protéica excessiva decorrente de alterações na 
função renal, assim como alterações no estado vitamínico e deficiência de ferro, o 
que, associado à própria doença hepática, afeta as concentrações plasmáticas das 
proteínas sé ricas (GOULET et al., 1987; PORAYKO et al., 1991 ). A especificidade, 
portanto, das proteínas plasmáticas não é muito alta nos pacientes com doença 
hepática grave. Entretanto a proteína ligadora do retinol e a pré-albumina, com suas 
meias-vidas curtas de 12 horas e 2 dias, respectivamente, podem ser utilizadas no 
seguimento da terapêutica nutricional (GOULET et al., 1987). 

Marcadores da disfunção imunológica, especialmente os que avaliam imuni
dade celular, têm sido utilizados na identificação da desnutrição. Entretanto a 
contagem periférica de linfócitos totais, a proliferação linfocitária, a atividade das 
células natural kille r e a hipersensibilidade do tipo retardada podem estar diminuídas 
numa grande variedade de doenças hepáticas independentemente do estado nutricio
nal (PORAYKO et al., 1991 ). Além disso, outras distúrbios que geralmente acompa
nham a doença avançada do fígado podem alterar os marcadores imunológicos, como 
infecções, distúrbios eletrolíticos, insuficiência renal, medicações imunopressoras e 
estresse metabólico. Portanto muitas das alterações na imunocompetência dos 
pacientes hepatopatas não pode ser atribuída apenas à desnutrição. 

Recentemente novas técnicas vêm sendo investigadas para avaliação da 
composiçãocorporaldepacientescirróticos(PRDATMOKOetal., 1993;CRAWFORD 
et al., 1994). Entre elas incluem-se a análise da bioimpedância elétrica, a diluição 
isotópica, a ativação de nêutrons e a DEXA -dual x-ray absorptiometry. Todas elas 
indicam quando ocorre uma diminuição da reserva total de proteína corporal 
(MÜLLER, 1995). Contudo apenas o método da ativação de nêutrons foi capaz de 
detectar mudanças menores nas reservas, como as observadas em pacientes com 
doença hepática inicial (por exemplo, CHILD A) (PRIJATMOKO et al., 1993). 
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Desta forma, os métodos antropométricos constituem os principais índices 
objetivos para a determinação da depleção nutricional dos pacientes com doença 
hepática (PORAYKO et al., 1991).A circunferência muscular do braço e a espessura 
da prega tricipital, índices das reservas de massa muscular e gordura corporal 
respectivamente, têm sido consideradas preferenciais em relação aos outros parâme
tros para avaliação nutricional tanto de adultos quanto de crianças (MERLI et al., 
1987; GOULET et al., 1987; SOKOL & STALL, 1990; CHIN et al.,1992a). 

Devido às numerosas limitações dos vários métodos para avaliar nutricional~ 
mente os hepatopatas, faz-se necessário obter informações nutricionais em conjunto 
geradas pela análise simultânea e seriada dos parâmetros nutricionais (PORAYKO et 
ai., 1991). A avaliação clínica da extensão da perda muscular e da reserva calórica 
corporal permanece confiável na avaliação nutricional associada com os outros 
parâmetros, como peso corporal, ingestão dietética e sintomas gastrointestinais. 
Assim sendo, é preconizada uma avaliação do estado nutricional de forma global para 
detectar precocemente o grau e tipo de eventuais deficiências nutricionais. 

1.4 - Má Absorção Intestinal no Hepatopata 

Dentre os múltiplos fatores envolvidos na desnutrição do paciente com doença 
crônica de fígado, a má absorção intestinal de nutrientes pode acarretar perdas 
significativas. 

Vários são os fatores relacionados a má absorção intestinal no hepatopata. 
Diminuição dos sais biliares intraluminais, supercrescimento bacteriano, doenças 
intestinais coexistentes (como parasitoses, doença inflamatória intestinal e doença 
celíaca) e medicações que induzem perdas, como diuréticos, neomicina, lactulose e 
colestiramina, são alguns deles.As anormalidades secundárias relacionadas à desnu
trição, como hipoalbuminemia, insuficiência pancreática, diminuição das 
dissacaridases intestinais e deficiência de micronutrientes (folato, vitamina B 12) 
também podem levar a alterações significativas na absorção intestinal (PORAYKO 
et al., 1991). 

1.4.1- Má Absorção de Proteínas 

A perda intestinal de proteína pode ocorrer por doença do epitélio intestinal ou 
por aumento no fluxo linfático (WILSON, McGILLIGAN, THOMAS, 1988). Uma 
perda anormal de proteína pelo trato gastrointestinal é um achado relativamente 
comum na infância. Este achado tem sido associado a mais de 70 doenças que afetam 
a permeabilidade intestinal ou obstruem o fluxo linfático (DURIE, 1985). A perda 
protéica pode ocorrer em qualquer local do trato digestivo, do esôfago ao ânus. 

Nos pacientes com cirrose, a ocorrência de uma eventual perda intestinal de 
proteína vem sendo estudada nas últimas décadas. Vários trabalhos iniciais realiza-
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dos em adultos, adotando métodos isotópicos, demonstraram perda de proteína 
intestinal maior nos hepatopatas do que nos controles sadios (OLARTE et al., 1965 ~ 
IBER, 1966; EWE et al., 1968; DAVCEV et al.,1969; TAKADA, KOBAYASHI, 
TAKEUCHI, 1970; DEDIEU et al., 1978). Investigações recentes que utilizaram a 
dosagem fecal da alfa-1 antitripsina (AAT) também confirmaram a existência de 
níveis mais elevados de proteínas nas fezes dos pacientes com cirrose. Não houve, 
porém, diferença estatisticamente significativa em relação aos controles sadios 
(BEAUGRAND et al., 1982; BRETAGNE et al., 1982; NARUKI et al., 1993). 

O ·mecanismo pelo qual a perda de proteína pode ocorrer nos pacientes 
cirróticos ainda não está bem claro. Mas BRETAGNE et al. (1982) demonstraram 
correlação positiva entre a perda intestinal de proteína e o grau de disfunção hepática 
e de hipertensão porta. BEAUGRAND et al. ( 1982), contudo, descartam esta 
correlação, justificando a perda aumentada de proteína nos pacientes cirróticos pela 
presença de lesões na mucosa intestinal. Tais estudos, porém, foram feitos em 
pacientes adultos cuja principal causa da cirrose foi o uso excessivo do álcool. 
Trabalhos sobre avaliação da perda de proteína fecal, sua importância e suas 
correlações nos pacientes pediátricos com hepatopatia crônica não-alcóolica não 
foram encontrados na literatura disponível. 

Os métodos tradicionais de investigar a perda de proteína intestinal utilizam 
proteínas plasmáticas radioativas que são injetadas no paciente, seguindo-se a coleta 
de fezes durante alguns dias. O método mais confiável e mais comumente utilizado 
é o da administração de albumina ligada ao cromo, com coleta de fezes durante 4 dias. 
A técnica tem algumas desvantagens bem reconhecidas para o uso rotineiro em 
crianças, como o uso de material radioativo e a dificuldade de coletar fezes sem a 
contaminação com a urina (DURIE, 1985). Assim, se fazia necessário um método 
alternativo, razoavelmente seguro na avaliação da perda intestinal de proteínas em 
crianças com doença de fígado. 

Uma grande variedade de proteínas plasmáticas tem sido indentificada nas 
secreções intestinais e nas fezes de pessoas normais e de pessoas com várias doenças 
intestinais. A maioria das proteínas, incluindo a albumina, é rapidamente degradada 
no lúmen intestinal pelas proteases pancreáticas e pelas proteases elaboradas pelas 
bactérias colônicas. Este fato prejudica a quantificação direta nas fezes do grau de 
perda protéica endógena através da mucosa intestinal. Entretanto, a AAT é uma 
glicoproteína antiproteolítica sintetizada no fígado e conhecida como inibidora da 
alfa-1-antiprotease (BERNINGER, 1985). A AAT, por ser uma antiprotease, é 
particularmente resistente à proteólise e, assim, como não é degradada, pode ser 
medida nas fezes. Em condições normais na eletroforese das proteínas plasmáticas, 
a AAT é a glicoproteína predominante responsável pela banda da alfa-1 globulina e 
tem seu peso molecular de aproximadamente 50.000 amu (BERNINGER, 1985). A 
AAT é um reator de fase aguda e sua concentração sérica pode alterar durante 
infecções, por estímulo hormonal ou na presença de cirrose. Nos pacientes com 
deficiência genética deAAT, os níveis séricos mostram-se extremamente diminuídos 
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e não respondem aos estímulos acima (SCHWARZENBERG & SHARP, 1990). 
Assim, devido a suas características, é clara a utilidade da dosagem da AAT fecal 
como marcador da perda intestinal de proteína (THOMAS, 1988). Em 1979, 
HAENEY et al. já utilizavam aAAT na avaliação da perda protéica intestinal em uma 
grande variedade de situações clínicas. No Quadro 5 estão relacionados estudos, 
realizados em diversos países, que analisam a dosagem da AAT fecal em diferentes 
doenças. 

As potenciais vantagens da dosagem fecal da AAT parecem óbvias: é um 
método simples, não invasivo, não radioativo, a proteína é estável à temperatura 
ambiente por alguns dias (BERNIER et ai., 1978; BARRÓN & FIGUERAS, 1985; 
BUFFONE & SHULMAN, 1985; BROWER & SMEKENS, 1990; BENINI et ai. , 
1991; FISCHBACH et al., 1991) e as placas de imunodifusão são disponíveis 
comercialmente. É também um exame relativamente fácil de realizar na maior parte 
dos laboratórios (MANCINI, CARBONARA, HEREMANS, 1985). O método 
original descrito por CROSSLEY & ELIOT (1977) é o que tem sido usado pela 
maioria dos investigadores. MAGAZZÚ et al. (1985) fez uma simplificação através 
da troca da técnica de liofilização pelo dessecamento das fezes a 37C por 24 horas, 
tnantendo uma correlação muito boa com os resultados obtidos por liofilização. A 
tnaneira como as fezes são coletadas também pode influenciar a confiabilidade do 
teste. Uma grande variedade de técnicas tem sido usada, variando da coleta de 
amostra de fezes randomizada (THOMAZ, SINATRA, MERRITI, 1981) a tempos 
de coleta mais prolongados, que vão de 1 dia (HILL et al., 1981) até períodos de 1 O 
dias (BERNIER et al., 1978). Também as perdas fecais deAAT têm sido descritas de 
múltiplas formas, como concentrações por miligramas por litro (peso natural) 
(BERNIER et al., 1978), miligramas por grama (peso seco) (KEANEY & KELLEHER, 
1980; WEINSDORF et al., 1983; ULSHEN, 1987; MBONDA et al., 1989), taxa de 
excreção (mg/dia) (KARBACH et al., 1983) eclearance daAAT (mlldia) (BERNIER 
et al., 1978; DESMAZURES etal., 1980; FLORENTetal., 1981; HILLetal., 1981; 
MATUCHANSKY, 1981; PERRAULT & MARKOWITZ, 1984; PILOTTI et al., 
1984; KARBACH et al., 1988). Contudo existe pouca informação a respeito da 
análise comparativa entre os diversos métodos até hoje utilizados (CATASSI et al., 
1986; QUIGLEY et al., 1987; WILSON et al., 1988). THOMAS et al. (1981) 
confirmam que a determinação daAAT através da coleta de amostra randomizada de 
fezes como um método confiável da perda anormal de proteína. Outros autores 
referem a alteração nos níveis da excreção fecal daAAT em lactentes de acordo com 
o tipo de dieta ingerida (THOMAS et al., 1986; DAVIDSON & LONNERDAL, 
1990). Em São Paulo, BARBOSA(l990) quantificou aAATem amostras randomizadas 
de fezes dessecadas em 97 crianças eutróficas com distintos tipos de dieta e 
pertencentes a diferentes níveis sócio-econômicos. A idade das crianças estudadas 
variou de 18 dias a 66 meses (média de idade de 11,4 meses), sendo que destas, cerca 
de 50% ( 46) com idade igual ou inferior a 6 meses.A análise das amostras dessecadas 
mostrou uma média de 1,15 mg/g de fezes (desvio padrão de 1,0). 
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QUADRO 5- UTILIZAÇÃO DA ALFA-I ANTITRIPSINA (AAT) FECA . NA INVESTIGAÇÃO DA 
MÁ ABSORÇÃO PROTÉICA EM DIFERE ~· TES SITUA(' . : ~S CLÍNICAS 

SITUAÇÃO CLÍNICA AUTOR (A ,\ 0) J>AÍS 
-------- --------------·----------·-------·----

-DOENÇA INTESTINAL 

Doença Celíaca 

Doença Inflamatória Intestinal 

Síndrome Pós-Enterite 

Intolerância à Proteína do 
Lei te de Vaca 

Linfangectasia Intestinal 

-DOENÇA HEPÁTICA 

-DOENÇAS SISTÊMICAS 

Pericardite Constritiva 
Doença Ulcerosa Péptica 
Púrpura Henoch-Scoenlein 
Lúpus Eritematoso Sistêmico 

-OUTRAS 

Sangramento Gastrointestinal 
Queimados 
A.I.D.S. 
Doença "Enxerto x Hospedeiro" 

Dinari et al. (1984) 
Mazure et al. (1987) 
Baí et al. (1991a, 1991b) 

Karbach et al. (19 8 3) 
Meyers et al. (1985) 
Griffiths et al. (1986) 
Boege & Fischbach (1991) 
Colombel et al. ( 1991) 

Maki et al. (1982) 
Duffau et al. ( 1987) 
Hoffman & Hanekom ( 1987) 
Nahmod, Litwin, Elsa (1987) 
Fontana et al. (1988) 
Bhan et al. (1989) 
Karback & Ewe ( 1989) 
Rybolt et al. (1989) 
Korman et al. (1990) 
Stufler et ai. ( 1991) 
Zuin et al. (1991) 

Sullivan et al. ( 1992) 

Woodruff,Fabacher,Latham( 1985) 
Davidson & Lonnerdal ( 1990) 

Edworthy et ai. ( 1990) 

Beugrand et al. ( 1982) 
Bretagne et al. ( 1982) 
Naruki et al. (1993) 

Bozano et al. ( 1990) 
Cohen et al. (1991) 
Rei f et al. (1991) 

Benner & Montanaro ( 1989) 

Morrow et al. ( 1990) 
Matoth et al. ( 1991) 
Laine et ai . ( 1993) 
Kitagawa et ai. (1991) 
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Israel 
Argentina 
Argentina 

Alemanha 
EUA 
Canadá 
Alemanha 
França 

Finlândia 
Chile 
África do Sul 
Argentina 
Itália 
Índia 
Alemanha 
EUA 
Israel 

Alemanha 
Itália 

Inglaterra 

EUA 
EUA 

Canadá 

França 
França 
Japão 

Espanha 
Israel 
EUA 
EUA 

Inglaterra 
Israel 
EUA 
Japão 



Estudos em crianças com doença crônica de fígado em .: _, ;Je seja avaliada a perda 
intestinal de proteína pela dosagem daAAT feca1 não foram '. ,-:alizados na literatura 
disponível até o momento. 

1.4.2 - Má Absorção de Gorduras 

Esteatorréia moderada é encontrada em 40% a 50% dos cirróticos adultos 
(MUNOZ, 1991). Perda significativa de gordura nas fezes está relacionada a vários 
fatores no paciente com doença crônica de fígado. A diminuição simultânea dos sais 
biliares no lúmen intestinal (DiCECCO et al., 1989) e da capacidade intestinal de 
absorver ácidos graxos de cadeia longa, a interferência absorção lipídica intestinal 
por drogas e, em alguns pacientes, a presença de um certo grau de insuficiência 
pancreática (MUNOZ, 1991) são alguns dos fatores responsáveis por esta perda. 

Na colestase, a secreção hepática de bile diminui ou fica bloqueada, o que leva 
a uma redução na liberação de ácidos biliares para o duodeno. Os ácidos biliares são 
importantes moléculas que ajudam na solubilização da gordura da dieta, permitindo 
uma interação adequada entre lipase e colipase, essenciais para a hidrólise dos 
lipídios dietéticos. Os produtos da digestão da gordura da dieta são incorporados nas 
micelas mistas formadas na presença dos ácidos biliares e transportadas através do 
ambiente lumial aquoso pelo epitélio intestinal. Quando a secreção biliar hepática 
está significativamente reduzida, podem ocorrer concentrações inadequadas de 
ácidos biliares e diminuição na formação de micelas, resultando na má absorção de 
substâncias lipossolúveis, particularmente vitaminas. A absorção de gordura na 
ausência de sais biliares pode ser tão baixa quanto 40% do total ingerido (KAUFMAN 
etal., 1987). Em vista destes fatos, sempre que a perda de gordura fecal é significativa, 
preconiza-se a suplementação dietética de triglicerídeos de cadeia média, pois estes 
não requerem a solubilização pelos sais biliares antes da absorção intestinal. Haverá, 
com o uso de triglicerídeos de cadeia média, diminuição da esteatorréia e de suas 
complicações (SOKOL, 1987). Já em 1972, WEBER & ROY descreveram esta s 
alterações como achados comuns nas crianças com diminuição do fluxo biliar tanto 
por alterações intra quanto extra-hepáticas. 

São poucos os estudos realizados em crianças com hepatopatia e que 
quantifiquem a perda de gordura fecal e sua relação com os aspectos nutricionais 
(WEBER & ROY, 1972; GLASGOW, HAMILTON, SASS-KORTSAK, 1973). 
WEBER & ROY ( 1972) avaliaram 23 crianças com doença crônica de fígado, das 
quais apenas 2 sem cirrose. As 1 O crianças que apresentavam doença em fase final 
excretavam significativan1ente mais gordura do que as outras. T·lmbém GLASGOW 
et al. (1973) verificaram que, em 11 das 15 crianças com doençe1 hepática congênita 
obstrutiva, ocorria diminuição da absorção de gordura. Alguns autores ressaltam a 
possibilidade de, em pacientes com doença hepática não colestática, poder haver uma 
perda aumentada de gordura fecal (MORGAN et al., 1976; McCULLOUGH & 
TAVILL, 1991). 
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A avaliação da excreção fecal de gordura é uma etapa essencial no diagnóstico e 
no manejo dietético de muitas entidades clínicas. O método de VAN DE KAMER ( 1949) 
para a quantificação de gordura nas fezes é o mais largamente utilizado e o mais 
confiável. Contudo, por ser um teste que requer a coleção de fezes por 72 horas, torna
se de difícil execução na prática pediátrica diária. Outros métodos de dosagem de 
gordura fecal têm sido desenvolvidos, como o near infrared rejlectometric assay 
(BENINI et al., 1992; PICORNELL et al., 1994). 

PHUAPRADIT et al., em 1981, descreveram um micrométodo simples e rápido 
para estimar o conteúdo de gordura nas fezes, o esteatócrito. O método tem sido 
empregado para monitorizar a função digestiva de pacientes com doenças como fibrose 
cística (COLOMBO et al., 1987; CARROCCIO et al., 1988). Em 1990, IACONO et al. 
realizaram um estudo buscando determinar os níveis normais de perda de gordura 
estimado pelo esteatócrito. 

Em trabalho recentemente realizado no nosso meio, foram determinados os 
valores de excreção de gordura em crianças de acordo com a faixa etária e comprovada 
a utilização do esteatócrito como teste simples e confiável no acompanhamento da 
absorção de gordura pelo intestino (MELLO, 1993) (Tabela 2). Foi observado que, para 
a faixa etária de O a 1 mês de vida, o valor normal do esteatócrito foi de 4,04 + 4,99o/o, 
enquanto para as faixas etárias dela 3 meses e de 3 a 72 meses foram, respectivamente, 
1,38 + 2,14% e 0,29 + 0,82o/o. 

TABELA 2- DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DO ESTEATÓCRITO (%)NOS TRÊS GRUPOS 
ETÁRIOS COM DIFERENÇA ESTATÍSTICA 

GRUPO MÉDIA DP MODA MEDIANA VALOR VALOR n , 
MÁXIMO MINI MO 

I 4,04 4,99 0,00 1,71 0,00 19,51 41 

11 1,38 2,14 0,00 0,74 0,00 9,76 28 

111 0,29 0,82 0,00 0,00 0,00 4,55 138 

Fonte: MELLO. 1993 
Onde: n =número de pacientes; DP =desvio-padrão 
grupo I - O-I mês com uso exclusivo de leite atti fiei ai ou de leite materno 
grurx) li - 1-3 meses com uso exclusivo de leite mtificial ou de leite materno 
grupo Ili - 3-72 meses com dieta própria para a idade 

Na literatura consultada, não foram encontrados trabalhos que tenham avaliado a 
perda de gordura nas fezes de crianças com hepatopatia através do esteatócrito. 
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2. JUSTIFICATIVA 



2. JUSTIFICATIVA 

Por intermédio de um suporte metabólico orientado é que se poderá melhorar o 
estado nutricional global e, como conseqüência, as condições clínicas dos pacientes com 
doença hepática crônica. 

É através do entendimento do perfil nutricional do paciente hepatopata caracteri
zado por meio do inquérito nutricional, da avaliação antropométrica e da absorção 
intestinal que o manejo metabólico mais adequado será possibilitado. 

Na literatura existem poucos estudos que avaliem a ingestão alimentar e caracte
rizem o estado nutricional através de medidas antropométricas de crianças hepatopatas. 
Não foram localizados estudos que determinem a perda de proteína e gordura utilizando 
a determinação fecal da AAT e do esteatócrito em crianças com cirrose. 

Por tais razões, decidimos realizar este estudo, com a finalidade de avaliar a 
ingestão alimentar, a antropometria e a absorção intestinal de proteína e gordura nestas 
cnanças. 



3 . OBJETIVOS 



3. OBJETIVOS 

3.1- Objetivo Geral 

Avaliar a ingestão alimentar, a antropometria e a eliminação intestinal de 
proteínas e gorduras em crianças com cirrose. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Avaliar a ingestão alimentar de crianças com cirrose através do inquérito 
alimentar. 

• Avaliar o estado nutricional de crianças com cirrose através dos dados 
antropométricos: peso para idade, altura para idade, peso para altura, Escore 
Z, espessura da prega tricipital, circunferência muscular do braço e área 
muscular do braço. 

• Avaliar a influência da presença de hepatomegalia, esplenomegalia e ascite 
nos resultados da avaliação antropométrica. 

• Avaliar a eliminação intestinal de proteínas e gorduras através da dosagem 
da AAT fecal e do esteatócrito em crianças com cirrose. 

• Comparar os níveis da AAT fecal e do esteatócrito determinados com os 
valores observados em crianças normais. 

• Comparar os níveis da AAT fecal e do esteatócrito em crianças com cirrose 
de acordo com a causa e a gravidade da doença, a presença de varizes 
esofágicas e/ou gástricas, os níveis séricos de albumina e bilirrubinas, além 
da idade. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODO 

4.1- Aspectos Gerais 

Este estudo foi realizado em duas etapas, no período de junho de 1993 a julho de 
1994. Inicialmente foi realizada a dosagem de AAT nas fezes de crianças normais para 
a padronização da técnica no nosso meio. Após, foi realizado o estudo em crianças com 
cirrose, que avaliou o inquérito nutricional, a antropometria e a absorção intestinal de 
proteínas e gorduras, utilizando as técnicas da dosagem da AAT fecal e do esteatócrito. 

4.2 - Técnica da Dosagem da Alfa-1 Antitripsina Fecal 

A técnica utilizada foi a proposta por CROSSLEY & ELLIOT ( 1977) com a 
modificação proposta por MAGAZZÚ et al. (1985), que emprega fezes dessecadas ao 
invés de liofilizadas. Assim, a dosagem de AAT nas fezes foi feita por imunodifusão 
radial em placas do tipo LC-Partigen (Behring Laboratories) que contém baixas 
concentrações de anti-soro imunoespecífico para AAT. 

A técnica consiste inicialmente na obtenção do peso seco das fezes para posterior 
correção do valor encontrado da AAT fecal. Após a obtenção da alíquota de fezes, de seu 
congelamento até a realização do exame e descongelamento prévio a uma temperatura 
ambiente, é aplicada uma fina camada de fezes de cada amostra em uma tira de parafilm 
(American Can Company) previamente pesada em balança de precisão eletrônica. O 
conjunto formado pela tira de parafilm com a camada de fezes é pesado novamente e, 
com o cálculo da diferença entre os pesos, é obtido o peso das fezes in natura. Após, os 
esfregaços de fezes são dessecados por 24 horas em estufa a 37°C, acondicionados em 
placa de Petri contendo sílica-gel (Laboratório Merck). Findo este processo, o esfregaço 
é novamente pesado para se obter o peso das fezes dessecadas. Nas fases iniciais do 
estudo, foram feitas pesagens diferenciais do esfregaço após 24h e 48h tentando 



determinar se ocorria diferença no dessecamento das fezes com um maior tempo de 
dessecarnento. Não foi verificada qualquer diferença. 

Para a dosagem da AAT nas fezes in natura utilizando as placas de imunodifusão 
radial são observadas diferentes etapas do processo. Após o descongelamento de cada 
amostra, são obtidas alíquotas de 1g de fezes, as quais são diluídas em solução de cloreto 
de sódioa0,9o/o, na proporção 1:5. Feita a diluição, as amostras devem ser homogeneizadas 
por 30 minutos e, em seguida, centrifugadas por mais 30 minutos a 4000 rotações por 
minuto. Vinte microlitros do sobrenadante de cada amostra são pipetados e aplicados, 
em duplicata, nos orifícios das placas de irounodifusão, as quais serão incubadas por um 
período de 72 horas. Após este período, processa-se a leitura dos halos de precipitação 
com régua padronizada. Soros-padrão contendo concentrações conhecidas de AAT da 
mesma procedência são submetidos à imunodifusão radial nas mesmas placas nas 
diluições de 1:2, 1:4 e 1:8 para o estabelecimento da curva de calibração. Os valores 
obtidos em miligramas por decilitros (mg/dl) são convertidos em miligramas por grama 
(mg/g) multiplicando-se o valor encontrado pela diluição empregada e dividindo-se por 

100. 

A concentração de AAT por grama de fezes dessecadas é obtida mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

AAT fezes dessecadas = Peso fezes in natura (g) x AA T fezes in natura (mg/g) 

Peso fezes dessecadas (g) 

4.3 ·Técnica do Esteatócrito 

O método utilizado para dosar a percentagem de gordura nas fezes foi o do 
esteatócrito, descrito por PHUAPRADIT et al. (1981), modificado por IACONO et al. 
( 1990) e padronizado no nosso meio por MELLO ( 1993). A técnica consiste inicialmen
te da mistura das fezes para uma distribuição uniforme do bolo fecal. Após, uma alíquota 
é separada com uma medida padrão que fornece uma amostra cujo peso varia de 0,400g 
a 0,480g. A amostra é então misturada com 0,06g de areia fina(previamente 
desengordurada) com o auxílio de um morteiro. A seguir, é adicionada água destilada 
(4 volumes da medida padrão) para diluir as fezes, misturando-se novamente com o 
auxílio de um morteiro e homogeneizando durante 1 minuto com um vórtex. 

As fezes homogeneizadas são aspiradas para um tubo capilar de microematócrito 
sem heparina com o auxílio de uma seringa unida por uma fina mangueira de borracha. 
Uma das ex trem idades do capilar é selada com massa de modelar envolvida por uma fi na 

44 



camada de algodão. O tubo capilar com as fezes é centrifugado por 15 minutos em uma 
centrífuga de microematócrito a 12000 rotações por minuto. Após a centrifugação, o 
capilar é imediatamente colocado na posição vertical, havendo a formação de duas ou 
três camadas. A camada sólida, localizada na parte inferior, é constituída pela areia e por 
componentes sólidos. A camada líquida é composta pela água e por substâncias solúveis 
na parte intermediária ou superior. A camada superior, quando presente, é constituída 
pela gordura. Com uma régua milimetrada com precisão de 0,025cm e com o auxílio de 
uma lupa é feita a leitura da camada sólida e da ocupada pela gordura. Da camada sólida 
é descontado o espaço ocupado pela areia. 

O resultado é expresso em percentagem de acordo com a seguinte fórmula: 

Esteatócrito = camada de gordura X 100 

camada de gordura+ camada sólida 

4.4 - Determinação da Excreção Fecal da Alfa-I Antitripsina nas Crianças 
Normais 

4.4.1 - Período: Entre os meses de junho à dezembro de 1993, foi realizada a 
determinação da excreção fecal de AAT no grupo de crianças normais. 

4.4.2- Desenho do Estudo: Foi feito um estudo transversal, com eixo de montagem 
observacional, individual, simultâneo e contemporâneo. 

4.4.3 - Seleção da Amostra: Foram estudadas alíquotas de fezes de crianças de 
ambos os sexos, eutróficas (peso e altura no percentil 50 do NCHS, 1977), com idade 
superior a 5 meses e consideradas normais, provenientes de creches de Porto Alegre ou 
de clínicas pediátricas, que preenchessem os critérios estabelecidos. 

Eram excluídas as crianças com história de doenças gastrointestinais conhecidas 
e que estivessem fazando uso de antimicrobianos e outros medicamentos, nos 15 dias 
prévios à coleta. 

4.4.4- Método: Foram obtidas 62 amostra~ de fezes de crianças com idade entre 
7 e 185 meses, médiadeidadede51 ,4 mesesedesvio-padrãode53,4meses.As amostras 
eram colhidas após eliminação espontânea e armazenadas a uma temperatura de soe até 
serem recolhidas e analisadas num período máximo de 72 horas. A dosagem daAAT foi 
realizada conforme técnica previamente descrita. 
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4.5 - Avaliação do Inquérito Nutricional, da Antropometria e da Absorção 
Intestinal de Proteínas e Gorduras nas Crianças com Cirrose 

4.5.1 - Período: De janeiro a julho de 1994 foram avaliadas 26 crianças com o 
diagnóstico de cirrose acompanhadas no Ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

4.5.2- Desenho do Estudo: Foi feito um estudo transversal com eixos de montagem: 
observacional, contemporâneo, simultâneo e individual. 

4.5.3 - Amostra e Amostragem 

4.5.3.1 -Critérios de Inclusão 

Foram incluídos pacientes com idade inferior a 18 anoscomdiagnósticodecirrose. 
O diagnóstico era feito por confirmação histopatológica (presença de formação nodular 
e fibrose na biópsia hepática) ou por alto grau de suspeita pela história clínica, exames 
laboratoriais (aumento de bilirrubinas e transaminases, albumina sérica diminuída, 
deticiência de protrombina não corrigida pela vitamina K), exames endoscópicos 
(endoscopia digestiva alta com varizes esofágicas e/ou fundo gástrico) e/ou ultra
sonográficos (fígado com ecogenicidade heterogênea, com presença de nódulos 
regenerativos e sinais de hipertensão porta). 

4.5.3.2 - Critérios de Exclusão 

- Pacientes com idade superior a 18 anos; 
- pacientes com diarréia por ocasião do estudo ou num período prévio de até 15 

dias; 
- pacientes em estado grave, sem condições de cooperar; 
- pacientes em vigência de um processo infeccioso agudo e/ou em uso de 

antimicrobianos no momento do estudo ou num período prévio de até 15 dias; 
- pacientes em uso de medicamentos laxativos e/ou inibidores da acidez gástrica 

ou de coleréticos que não tivessem suspendido a utilização no mímimo por 5 dias 
antes da coleta da amostra das fezes; 

- pacientes em vigência de parasitose intestinal determinada por exame 
parasitoloógico recente ou em tratamento. 

4.5.4 - Variáveis Estudadas 

-Idade 
-Sexo 
- Cor ( caucasóides e não-caucasóides) 
- Etiologia da cirrose, classificada em: 



1. Obstrução biliar: 
- extra-hepática: 

a. atresia de vias biliares extra-hepática (AYBEH); 
b. cisto de colédoco; 
c. pós-operatória; 

- intra-hepática: 
a. síndrome de Alagille; 
b. doença de B y ler; 

2. Hepatite: 
- auto-imune; 
- pelo vírus B; 
- pelo vírus C; 
- outros agentes; 

3. Metabólica: 
- galactosemia; 
- doença de Wilson; 
- deficiência da AAT; 
- hemocromatose; 
- outras; 

4. Álcool; 

5. Doença cardíaca; 

6. Criptogênica: na ausência de achados específicos, sorologia negativa ou se não 
pôde ser demonstrada nenhuma outra origem da doença. 

As características da amostra quanto a causa da cirrose, sexo e idade podem ser 
vistas na Tabela 3. 

TABELA 3 ·DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO A CAUSA DA CIRROSE, SEXO E IDADE 

CAUSA n (%) SEXO IDADE (meses) 
M F X ±DP 

AVBEH 13 50,0 8 5 48,2 ± 29,8 

SÍNDROME DE ALAGILLE l 3,8 9,0 

HEPATITE AUTO-IMUNE 3,8 119,0 

HEPATITE PELO VÍRUS B l 3,8 126,0 

HEPATITE PELO VÍRUS C l 3,8 29,0 

DEFICIÊNCIA DA AAT 2 7,9 2 69,0 ± 36,8 

CRIPTOGÊNICA 7 26,9 4 3 101,0 ± 82,4 

TOTAL 26 100,0 16 10 67,5 ± 55,3 

n = n(unero de pacientes; M/F = masculino/feminino: X ± DP = média ± desvio-padrão 
A YBEH = atresia de vias biliares extra-hepática: A TI= alfa-I antitripsina 

47 



- Gravidade da doença: A gravidade da cirrose foi avaliada utilizando-se a 
classificação proposta por CHILD ( 1964 ). A classificação da gravidade é feita de acordo 
com a soma de pontos obtida após avaliação de aspectos clínico-laboratoriais (Quadro 
6). É considerado CHILD A se a soma de pontos é de 5 e 6, CHILD B, se é de 7,8 ou 
9 pontos e, CHILD C, se é de 10 a 15 pontos (mais grave). 

QUADRO 6- CLASSIFICAÇÃO DA SEVERIDADE DA DOENÇA HEPÁTICA 

Medidas Clínicas Escore por pontos por anormalidade 

ou Bioquímicas 
1 

Comprometimento neurológico ausente 

Ascite* ausente 

Bilirntbina total(mgll OOml) <2 

Albumina (mgll OOml) > 3,5 

Estado nutricional** bom 

* determinada pelo exame físico ou ecografia recente 
** avaliação empírica 

2 3 

mínimo moderado/severo 

controlada não controlada 

2-3 >3 

3- 3,5 <3 

regular precário 

- Medicamentos em uso: Foi investigado se os pacientes estavam em uso de 
medicamentos, especialmente os coleréticos e as vitaminas. Caso estivessem usando 
ácido ursodesoxicólico, foi determinada sua suspensão temporária 5 dias antes da coleta 
das fezes. SALVIOLI, CARATI, LUGLI ( 1990), estudando pacientes adultos, mostra
ram a influência do ácido ursodexoxicólico na redução da esteatorréia de pacientes 
cirróticos. 

- Hepatomegalia, esplenomegalia, ascite, varizes esofágicas e/ou gástricas, 
retardo da maturação óssea: A caracterização da presença destas variáveis foi feita 
pelo exame físico por ocasião da consulta, assim como, pela avaliação dos estudos 
endoscópicos e radiológicos recentes, como raio X de mãos e punhos para idade óssea 
(mínimo de 30 dias). 

-Níveis séricos de albumina e bilirrubinas: Os níveis séricos foram medidos nas 
amostras de sangue coletadas por ocasião da consulta e conforme técnica laboratorial 
rotineiramente realizada no hospital. 

-Inquérito alimentar: Foram dadas orientações sobre a realização do inquérito 
alimentar por 3 dias. As informações deviam ser registradas nos três dias prévios à coleta 
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da amostra de fezes e da avaliação nutricional antropométrica. Após, foi realizada a 
quantificação da ingestão calórica, protéica, lipídica e glicídica além de outros compo
nentes alimentares. Estes dados foram comparados com o recomendado para idade de 
acordo com as revisões da Organização Mundial da Saúde (FAO/OMS/UNU-revisão, 
1985) e RDA (1989). 

- Avaliação antropométrica: O exame físico e a obtenção das medidas 
antropométricas foram executadas pela pesquisadora, que utilizou: (a) balança Filizola 
eletrônica com carga máxima de 16kg e menor precisão de 1 Og para lactentes e balança 
antropométrica Filizola para crianças maiores, ambas previamente calibradas com um 
peso padrão de 960g.; (b) régua antropométrica graduada em centímetros e menor 
divisão em milímetros; (c) adipômetro- paquímetro Cescorf de fabricação nacional cuja 
pressão exercida por seus ramos é de 1 O g/mm e que permite uma leitura com precisão 
de 0,1mm; (d) fita métrica; (e) fita métrica flexível da marca Stanley, graduada em 
centímetros com menor divisão em milímetros. 

Todos os pacientes foram avaliados do ponto de vista antropométrico em jejum de 
no mínimo 4 horas, pela pesquisadora. 

Foram observados: 
- peso (g); 
- altura(cm); 
- circunferência braquial (mm) - obtida no braço contralateral ao dominante, 

devendo estar descontraído, na porção anatômica a meia distância entre o processo 
acromial e o olécrano; 

- espessura da prega tricipital(EfYf) (mm2
)- utilizando o paquímetro eram feitas 

três medidas, no ponto médio entre o acrômio e o olécrano do braço contralateral ao 
dominante, pinçando a face posterior do braço com o indicador e o polegar da mão 
direita, obtendo-se uma dobra cutânea no sentido do maior eixo do braço. Os ramos do 
compasso eram aplicados 1 em abaixo dos dedos, sendo a leitura da prega feita 15 
segundos após. A medida da EPT resultou da média de 3 medidas obtidas seqüencialmente 
(TANNER & WHITEHOUSE, 1975; DAUNCEY, GAUDY, GAIRDNER, 1977). 

- circunferência muscular do braço(CMB) e área muscular do braço(AMB)- de 
acordo com as fórmulas (FRISANCHO, 1974; FRISANCHO, 1981; CARTER, 1987; 
ABAD-LACRUZ et al., 1993): 

CMB(mm) = circunferência do braço(mm) - Jr x EPT (mm2) 

AMB(mm2) = n X (diâmetro do braço) 2 

4 
sendo 

diâmetro muscular do braço (mm) = circunferência braço(mm) - EPT 

j[ 
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A análise do estado nutricional foi realizada de acordo com as tabelas do 
National Center of Health Statistics (NCHS) (1977) para determinar o peso para 
idade(P/I), altura para idade(NI), peso para altura(P/ A), considerando-se normal a 
relação acima ou no percentil50 para idade e sexo. 

Também foi avaliado o estado nutricional de acordo com o Escore Z seguindo 
a fórmula Z= x- XJSX (onde x= medida do paciente, X= média para idade e sexo, SX= 
desvio-padrão de X), usado diretamente como medida quantitativa para o P/I,NI e 
P/ A. Foram comparados os valores obtidos para EPT, CMB e AMB com os valores 
normais estabelecidos por FRISANCHO ( 1981 ), categorizando-os em percentis, 
sendo considerado depleção nutricional se menor ou igual ao percentil 5. 

-Eliminação intestinal de proteínas e gorduras: Foi avaliada a absorção de 
proteínas e gorduras pelas técnicas de dosagem da AAT fecal e do esteatócrito, 
respectivemente, conforme previamente descritas.Todos os exames foram realizados 
pela pesquisadora. Os resultados foram anexados ao prontuário dos pacientes. A 
análise dos valores encontrados foi feita comparando com os encontrados em 
crianças normais. Para a AAT fecal, foi considerado como valores de referência 
aqueles observados nas crianças normais avaliadas na primeira fase do estudo. Para 
o esteatócrito, os valores considerados normais foram aqueles determinados por 
MELLO (1993) em crianças com idade superior a 3 meses. Foi considerado perda 
anormal de proteínas e gorduras os valores que se estivessem acima de 2 desvios 
padrão da média esperada. 

4.5.5 - Logística 

As crianças com diagnóstico de cirrose que preenchessem os critérios de 
inclusão e que estivessem sendo acompanhadas no Ambulatório de Gastroenterolo
gia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foram incluídas no estudo. 

Inicialmente os pacientes foram convocados por telegrama para que contactassem 
o ambulatório. Feito o contato, eram marcados dia e hora para a avaliação nutricional 
e coleta de exames. Era orientado, no momento da marcação da avaliação, que, nas 
12 horas prévias à consulta, fosse coletada uma amostra das fezes e conservada na 
geladeira até o comparecimento ao hospital. Nessa mesma ocasião a pessoa respon
sável era orientada a realizar o registro de toda ingestão alimentar da criança durante 
os 3 dias prévios à consulta, discriminando as quantidades e o preparo dos alimentos 
ingeridos. Assim era obtido no momento da consulta o inquérito nutricional. 

No dia da consulta, o pesquisador preenchia o protocolo da pesquisa (Anexo 1) 
com os dados obtidos ao exame físico realizado no momento e com as informações 
contidas no prontuário. Após o consentimento por escrito (Anexo 2) do responsável, 
eram realizadas a avaliação antropométrica e a coleta de sangue, pela pesquisadora, 
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para os exames laboratoriais posteriores. As amostras de fezes eram recolhidas e 
armazenadas numfreezer a uma temperatura de -20°C, caso não fossem processadas 
no mesmo dia, até a realização dos exames, num período máximo de 72 horas. 

No laboratório a pesquisadora processava a dosagem da AAT fecal, sendo a 
leitura dos halos realizada após 72 horas, e a do esteatócrito, conforme descrito. Os 
resultados eram comunicados à equipe médica assistente e anexados aos prontuários 
dos pacientes. 

O inquérito nutricional recolhido era analisado pela nutricionista envolvida no 
estudo e os resultados eram transcritos para o protocolo. 

4.5.6 - Análise Estatística 

Inicialmente verificou-se se as variáveis contínuas apresentavam distribuição 
normal, o que não ocorreu. Foram utilizados os testes de Kolmogorov-Smirnov, 
normal probability plot, boxplot, assimetria e histograma. 

Para comparar dois grupos (amostras) com relação às variáveis contínuas 
(idade, AAT, esteatócrito, etc.) utilizou-se o teste não-paramétrica U de Mann
Whitney. Para comparar três grupos com relação a variáveis contínuas foi empregado 
o teste não-paramétrica Kruskal-Wallis. 

Também foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearmann para calcular 
eventuais correlações entre duas variáveis contínuas. Os valores destas variáveis 
foram expressos sob a forma de média+ 1 desvio-padrão. 

Para avaliar a associação entre duas variáveis categóricas (gravidade, desnutri
ção através do percentil menor ou igual a 5 da EPT e da CMB) adotou-se o teste exato 
de Fisher. 

Os resultados somente foram considerados significativos quando p<0,05. 

4.5.7 - Responsabilidade na Pesquisa 

A pesquisadora foi responsável pela convocação dos pacientes cirróticos, pelo 
contato com os colegas do Ambulatório de Gastroenterologia para programação das 
consultas, pelo preenchimento do protocolo da pesquisa, pela realização do exame 
físico e das medidas antropométricas, pela coleta da amostra de sangue, pelo 
recebimento e armazenamento das fezes, assim como pelo recebimento e encaminha
mento do inquérito nutricional para a nutricionista envolvida no estudo. Igualmente 
responsabilizou-se pela realização das várias etapas dos exames da dosagem daAAT 
fecal e do esteatócrito, além da comunicação dos resultados aos colegas 
gastroenterologistas assistentes. 
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Os cálculos referentes ao inquerito nutricional, tais como valor calórico total, 
percentagem de gordura, de proteína e de glicídio, foram realizados pela nutricionista 
C. Silveira, do Setor de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. 

4.5.8 - Aspectos Éticos 

O projeto desta pesquisa foi submetido à Comissão Científica do HCPA e 
aprovado. Fizeram parte do estudo somente pacientes cujos pais ou responsáveis 
assinaramotermodeconsentimento(Anexo2)apósexplicaçãoarespeitodospropósitos 
da investigação. 
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5 . RESULTADOS 



5. RESULTADOS 

5.1- Determinação da Excreção Fecal da Alfa-1 Antitripsina nas Crianças 
Normais 

Na primeira etapa do estudo, foram analisadas amostras de fezes de 62 crianças 
consideradas normais, sendo 34 ( 54,8 o/o) do sexo masculino e 28 ( 45,2%) do sexo 
feminino. A média de idade foi de 51,4 meses (desvio padrão de 53,4 meses), variando 
de 7 a 185 meses. 

Ao dosar a AAT nas fezes destas crianças, foi observada uma excreção média de 
0,72mg/g de fezes dessecadas, com desvio-padrão de0,42e variação de0,06 a2,05mg/g. 

Ao aplicar o teste de correlação de SPEARMANN observou-se uma significativa 
correlação negativa entre a idade e a excreção fecal deAAT em crianças normais (Figura 
2) . 
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'O 
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• SPEARMANN P < 0,01 

FIGURA 2- DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DA ALFA-1 ANTITRIPSINA (AAT) FECAL NAS CRIAN
ÇAS NORMAIS DE ACORDO COM A IDADE 



5.2 - Avaliação do Inquérito Nutricional, da Antropometria e da Absorção 
Intestinal de Proteínas e Gorduras nas Crianças com Cirrose 

5.2.1 -Características da Amostra 

Foram avaliadas 26 crianças com cirrose, cuja média de idade foi de 67,5 n1eses, 
com desvio padrão de 55,3 meses e variação entre 9 e 214 meses. Destas, 16 ( 61,5%) 
eram do sexo masculino e 1 O (3 8,5%) do sexo feminino, 21 (80, 8%) eram caucasoídes 
e 5 (19,2%), não caucasóides. 

Em SO,Oo/o dos casos a cirrose foi atribuída AVBEH e, em 26,9°/o, não foi 
determinado qualquer fator causal. Estes dados e mais a variação da média de idade 
dos pacientes de acordo com a causa da cirrose, estão indicados na Tabela 3. 

Pela classificação de CHILD ( 1964 ), utilizada para se determinar a gravidade 
da cirrose nestas crianças, 65,4% foram classificadas como CHILD B (Tabela 4). 
Observa-se que a média de idade aumentou de acordo con1 a gravidade da doença 
hepática, apesar de não ter havido significância estatística. 

TABELA 4- DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO A GRAVIDADE DA CIRROSE 
(CLASSIFICAÇÃO DE CHILD), SEXO E IDADE 

CLASSIFICAÇÃO DE CHILD n (%) SEXO IDADE(meses) 1 

M F X:± DP 

A 4 15 ,4 4 32.3 ± 20.3 

B 17 65,4 9 8 67,2 ± 36,5 

c 5 19,2 
.., 

2 96 ,8 ± 105,7 J 

TOTAL 26 100,0 16 10 67,5 ± 55,3 

X: ± DP = média ± des vio padrão 
1 KRUSKAL- W ALLI S: p = 0.29ó 

Outras características da an1ostra estão apresentadas na Tabela 5. Verifica-se 
que a maioria das crianças cirróticas apresentava esplenomegalia (96,2o/o ), 
hepatomegalia (88,5 o/c; ). retardo da maturação óssea (69,2o/o ) c varizes esofágicas 
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e/ou gástricas (65,0o/o ).Apenas 26,9o/o das crianças cirróticas tinham ascite, e a média 
de albumina encontrada foi de 3,49+0,52g/100ml. Em 14 pacientes (53,9% ), a 
albumina sérica era inferior a 3,5g/100ml. Também as médias de bilirrubina total e 
direta encontradas foram elevadas, o que evidencia o comprometimento hepático 

funcional. 

TABELA 5- DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS COM CIRROSE DE ACORDO COM 
ACHADOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS 

ACHADOS RESULTADOS 

ESPLENOMEGALIA n (%) 25 96.2 

HEPATOMEGALIA n (%) 23 88,5 

RETARDO DA MATURAÇÃO ÓSSEA n (%) 18 69 ,2 

VARIZES ESOFÁGICAS E/OU GÁSTRICAS* n (%) 13 65,0 

ASCITE n (%) 7 26.9 

ALBUMINA SÉRICA < 3,5 g/lOOml n (%) 14 53,9 

ALBUMINA SÉRICA (g/lOOml) 3,49 ± 0,52 I 

BILIRRUBINA TOTAL (mg/IOOml) 5,48 ± 5,88 l 

BILIRRUBINA DIRETA (mg/lOOml) 3,44 ± 4,11 1 

* n=20 
1 X. ± DP =média± desvio padrão 

A Tabela 6 contém as associações de medicamentos utilizadas pelos pacientes 
avaliados e sua freqüência. Dezenove (73, 1 o/o) faziam uso de alguma medicação, e 1 O 
(52.5o/o) deles utilizavam ácido ursodesoxicólico ( 15mg/kg de peso/dia) mais vitami
nas e/ou oligoelementos por via oral. 
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TABELA 6- MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS COM CIRROSE 

MEDICAMENTOS* PACIENTES 

n % 

ácido ursodesoxicólico 10 52,5 
+ vitaminas e/ou oligoelementos 

ácido ursodesoxicólico 5,3 
+ vitaminas e/ou oligoelementos + colestiramina 

ácido ursodesoxicólico 2 10,5 
+ vitaminas e/ou oligoelementos + diuréticos 

lactulose + diuréticos+ propranolol + vitaminas 5,3 
diuréticos+ vitaminas e/ou oligoelementos 5,3 
fenobarbital + vitaminas 5,3 
vitaminas ") l 0,5 ~ 

corticóide 5.3 

TOTAL 19 100.0 

* por via oral 

5.2.2 • Inquérito Nutricional 

A Tabela 7 apresentaosresultadosdo inquérito nutricional. Foi analisado o número 
de pacientes que apresentava ingestão dos diferentes componentes alimentares em 
quantidade acima, igual ou abaixo do que o recomendado para crianças normais de 

TABELA 7- DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS CONFORME ANÁLISE DO INQUÉ-
RITONUTRICIONAL 1 

VARIÁVEL I< R I=R 

n (%) n (%) 

CALORIAS 20 77.0 

PROTEÍNAS 16 61.5 3 11.5 

LIPÍDIOS 19 73.1 I 3.9 

GLICÍDIOS 5 19.2 
.., 

7.7 '-

, 2 
CALCIO 17 68.0 

FÓSFOR02 14 56.0 

FERR02 23 92.0 

SÓDI02 9 36,0 

ZINC02 24 96.0 

COBRE2 25 100.0 

I h\0/0MS/U t\ U .Jl)~): RJ)/\ . ll)XlJ: 2 11 = 2) 
( >nde : I<R- ingestão ahaixo do recomendado para cria1H.; as nonna1.-. 

I=R - ingestão igual ao recomendado para crian<;as nurm;m 

I>R - Ingestão acima do recOilll'lldado rara crian <; as norma l ~ 
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n ( % ) 

6 23.0 

7 27.0 

6 23.0 

19 73. J 

8 32.0 

J l 4-LO 
") 8.0 ~ 

16 64.0 

4.0 



acordo com a idade (FAO/OMS/UNU, 1985; ROA, 1989). Pelos dados da Tabela 
constata-se que na maioria das crianças com cirrose a ingestão calórica (77 ,O o/o), protéica 
( 61,5%) e lipídica (73, 1 o/o) era inferior ao recomendado. Apenas a ingestão de glicídios, 
na maioria dos casos, foi acima do recomendado para crianças normais. Também foi 
observada uma grande percentagem de pacientes com ingestão menor do que o 
recomendado de cálcio ( 68,0% ), fósforo (56,0o/o ), ferro (92,0o/o ), zinco (96,0%) e cobre 
(1 OO,Oo/o ). Em relação às quantidades de sódio na dieta, 64,0% das crianças ingeriam 
quantidades acima do nível recomendado para idade. 

Nas Figuras 3 e 4 é possível observar a distribuição das crianças quanto a 
percentagem ingerida dos diversos componentes alimentares avaliados no inquérito 
nutricional de acordo com o valor recomendado (1 OO,Oo/o ), assim como a média e o 
desvio padrão de cada um deles. Nota-se, na Figura 3, que a média encontrada de calorias 
e de lipídios in gerida foi de 83,7 ± 32,5o/o e 87,7 ± 17,9% do valor recomendado, 
respectivamente. Quanto aos demais componentes alimentares, determinou-se que 
eram ingeridas quantidades abaixo do recomendado de ferro, zinco e cobre (Figura 4). 
Não foi encontrada significância estatística entre a percentagem ingerida de calorias, 
proteínas, lipídios e glicídios e a gravidade da cirrose, avaliada pela classificação de 
CHILD, (1964) (Tabela 8). 
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FIGURA 4- INQUÉRITO NUTRICIONAL: RESULTADO DA INGESTÃO ALIMEN-
TARDAS CRIANÇAS COM CIRROSE· li 

TABELA 8- RELAÇÃO ENTRE A PERCENTAGEM(%) INGERIDA DE CALORIAS, DE 
PROTEÍNAS, DE LlPÍDIOSEDEGLICÍDIOS1 EGRAVIDADEDA CIRROSE 
(CLASSIFICAÇÃO DE CHILD) 

GRAVIDADE %CALORIAS %PROTEÍNAS 

X ±DP x ±DP 

CHILD A (n=4) 80,11 ± 43 ,07 86,67 ± 5,44 

CHILD B (n= 17) 84,75 ± 31 ,40 94,90 ± 16,08 

CHlLD C (n=5) 83,05 ± 34,99 94,67 ± 26,42 

KRUSKAL-WALLIS p 0,99 0,75 

1 <.lo recomendado pela FAO/OM S/UNU, 19X5 c RDA, 1989 

X ± DP = média ±desvio padrão 
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%LIPÍDIOS %GLICÍDIOS 

x ±DP x ±DP 

88,33 ± 26,1 8 110,00 ± 14,28 

86,27 ± 18,18 110,27 ± 9,79 

92,00 ± 12,15 1 06, 18 ± 1 0,88 

0,73 0,46 



5.2.3 - Avaliação Antropométrica 

A avaliação dos dados antropométricos das 26 crianças com cirrose e a distribuição 
nos diferentes percentis, de acordo com NCHS (1977) e FRISANCHO (1981 ), são 
mostradas nas Tabelas 9 e 1 O. 

TABELA 9- DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS COM CIRROSE NOS DIFERENTES 
PERCENTIS1 PARA PESO/IDADE (P/1), ALTURA/IDADE (A/1), E PESO/ 
ALTURA (P/ A) 

PERCENTIL P/I Ali P/ A 

n (%) n (%) n (%) 

3 6 23,1 8 30,6 

5 5 19,2 2 7,7 5 19,2 

10 4 15.3 5 19.2 2 7.7 

20 3.9 2 7.7 3.9 

30 -+ 15.1 

40 3.9 3,9 I 7.7 ... 

50 4 15,3 3,9 I 3.9 

60 3,9 I 3.9 6 23.1 

70 3,9 3 11.5 2 7,7 

80 3 11,5 3 11,5 

90 2 7,7 

95 3.9 

TOTAL 26 (I 00.0) 26 (I 00,0) 26 (I 00.0) 

1 NCHS. 1977 

TABELA tu- DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS COM CIRROSE NOS DIFERENTES 
PERCENTISI PARA ESPESSURA PREGA TRICIPIT AL(EPT), CIRCUl\-
FERÊNCIA MUSCULAR DO BRAÇO(CMB) E ÁREA MUSCULAR DO 
BRAÇO(AMB) 

PERCENTIL EPT CMB AMB 

n (%) n (%) Jl (%) 

5 1 1 42.3 8 30.8 8 30.8 

lO 7 26,9 2 7.7 I 7.7 '-

25 7 26.9 7 26.9 6 23.1 

50 3.9 5 19.2 5 19.2 

75 1 11.5 -+ 15.3 

90 I 3.9 

95 1.9 

TOTAL 26 100.0 26 100.0 26 100.0 

1 FR!Si\NCIIO . l 1JXI 



Na Figura 5 encontra-se a distribuição dos pacientes, em percentagem, nos 
percentis inferior ou igual a 5, entre 1 O e 40, igual ou superior a 50 das relações P/1, A/ 
I e P/ A. O percentil 50 para idade e sexo é o valor médio considerado normal. Com 
relação ao P/I, 42,3o/o (11) das crianças com cirrose apresentavam P/I inferior ou igual 
ao percentil 5, 23, I o/o (6) estavam com peso entre os percentis 1 O e 40 e 34,6o/o (9) 
apresentavam peso igual ou acima do percenti150 para a idade. Quanto a A/I, em 38,4o/o 
dos casos ( 1 O crianças) a A/I encontrava-se abaixo ou no percenti15, em 30,8o/o (8) entre 
o percentil 1 O e 40 e em outros 30,8o/o (8), acima ou no percentil 50. 

Já quanto ao peso para altura (P/ A), é observada uma menor percentagern de 
crianças com P/ A abaixo ou no percentil5, ou seja, 19,2o/o. Em 34,6o/o dos casos o P/A 
situava-seentreopercentill Oe40,estandoem maior número igual ou acima do percentil 
50, ou seja, 46,2o/o. Nota-se, portanto, que a maior percentagem das crianças com cirrose 
apresentava algum grau de desnutrição, ou seja, com medidas abaixo do valor normal 
para a idade e sexo, tanto para P/1, A/I e P/ A (respectivamente. 65.4o/o, 69,2o/o e 53.8o/o ). 

Pela avaliação da reserva de gordura corporal pela EPT e da reserva de proteína 
somática pela CMB e AMB, as crianças com cirrose foram distribuídas nos diferentes 
percentis estabelecidos para idade e sexo (Tabela 1 0). Com relação à EPT, verificou-se 
que todas as crianças. exceto uma, apresentavam valores inferiores aos do percentil 50, 
sendo que em 42,3o/o ( 11) estavam abaixo ou no percentil 5, indicando uma grande 
freqüência de desnutrição nestes pacientes quando avaliados antropometricamente pela 
EPT (Figura 6). 

Também a avaliação da reserva de proteína somática pela CMB tnostrou alterações 
freqüentes. Em 30.8o/o das crianças com cirrose os valores encontrados da CMB foram 
inferiores ou iguais ao percentil 5. Das demais crianças, 34~6o/o (9) estavam entre os 
percentis 1 O e 40 e 34.6% (9) no perecentil 50 ou acima (Figura 6). A análise da AMB 
também coincidiu com os achados da CMB e, como ambas avaliam a reserva de proteína 
somática, foi utilizada apenas a CMB para as posteriores comparações. 

A observação das variáveis antropométricas das 26 crianças com cirrose quanto 
a P/I,A/1 e P/ A, também foi feita utilizando-se o Escore Z. O Escore Z foi adotado con1o 
medida quantitativa, sem criar classes de estado nutricional.e indicou índices médios de 
-0,76 (desvio padrão 1 ,39) para P/1. de -1,13 (desvio padrão 1 ,79) para A/1 e de -0.16 
(desvio padrão0,92) para P/ A (Tabela ll ). Nesta Tabela também observam-se as n1édias 
do Escore Z encontradas nos pacientes para P/1. A/I e P/ A. de acordo com a causa da 
cirrose. Todas as crianças com cirrose apresentavam Escore Z para P/l diminuídos. 
independentemente da causa da doença. Também o Escore Z para A/I afaswvam-se da 
normalidade na maioria das crianças. nas diversas causas. Já com relação ao Escore z 
para P/A, houve um desvio menor da normalidade quando comparado aos anteriores. É 
possível observar. inclusive, que os pacientes com AVBEH apresentavam uma média 
acima de zero. ou seja. com medidas normais. 
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FIGURAS. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRlCA: RESULTADO DA RELAÇÃO PESO/IDADE (P/1) AL 
TURAIIDADE (Ali) E PESO/ALTURA (P/ A) NAS CRIANÇAS COM CIRROSE (NCHS, i977) 
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(EPT), DA CIRCUNFERÊNCIA MUSCULAR DO BRAÇO (CMB) E DA ÁREA MUSCULAR 
DO BRAÇO (AMB) NAS CRIANÇAS COM CIRROSE (FRISANCHO, 1981) 
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TABELA 11- RESULTADO DO ESCORE Z PARA PESO/IDADE (Pfl), ALTURA/IDADE (Ali) E 
PESO/ALTURA (PIA) SEPARADAS DE ACORDO COM A CAUSA DA CIRROSE 

ETIOLOGIA 

A VBEH (n=13) 

SÍNDROME DE ALAGILLE (n=1) 

HEPATITE AUTO-IMUNE (n=1) 

HEPATITE PELO VÍRUS B (n=1) 

HEPATITE PELO VÍRUS C (n=1) 

DEFICIÊNCIA DA AAT (n=2) 

CRIPTOGÊNICA (n=7) 

TOTAL (n=26) 

P/1 

X±DP 

-0,54 ± 1,37 

- 2,14 

- 1,48 

- 1,20 

- 0,85 

- 1,65 ± 1,86 

-0,52 ± 1,86 

- 0,76 ± 1,39 

1 NCHS, 1977 X± DP =média± desvio padrão 

ESCORE Z 
Ali PIA 

X±DP X±DP 

- 1,00 ± 1,72 0,01 ± 0,71 

- 1,65 - 1,34 

- 5,58 1,21 

- 1,41 -0,50 

0,41 -1,42 

- 1,16 ± 0,04 - 1,20 ± 0,37 

- 0,81 ± 1,87 - 0,03 ± 1,09 

- 1,13 ± 1,79 -0,16 ± 0,92 

A Figura 7 mostra a distribuição das curvas das variáveis antropométricas em 
relação ao Escore Z. Nota-se um desvio da curva do Escore Z para P/A em direção 
à normalidade, enquanto as curvas para P/I e Ali desviam-se para valores negativos, 
ou seja, com 1, 2 e até 3 desvios padrão abaixo da média para a idade. 

12 
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n 
• P/1 

Ali 

• PIA 

o +-------r---+--~r------+---,_------+-----~ 
-3 -2 -1 o 1 2 3 

n = 26 crianças 
Escore Z 

FIGURA 7 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA: DISTRIBUIÇÃO DO ES
COREZPARAPESOJIDADE(Pfi),ALTURAiiDADE(Afi)EPESO/ 
ALTURA (P/A) NAS CRIANÇAS COM CIRROSE (NCHS, 1977) 

64 



Pela Tabela 12 que compara o Escore Z encontrado entre as diferentes causas de 
cirrose, vê-se que não ocorreram diferenças significativas. 

TABELA 12 -COJ\-eARAÇÃO ENTRE OS ESCORESZ PARA PESOIIDADE(Pil), ALTU
RA/IDADE (Ali) E PESOIAL TURA (PIA) DAS CRIANÇAS AGRUPADAS DE 
ACORDO COM A CAUSA DA CIRROSE 

COMPARAÇÃO 

A VBEH x CRIPTOGÊNCIA 

A VBEH x DEMAIS CAuSAS 

A VBEH E SÍNDROME 

ALAGILLE x DEMAIS CAUSAS 

CRIPTOGÊNICA x DEMAIS CAUSAS 

I M/\NN-WHITNI ·:Y ~ :\C: HS . 1077 

PII 

p 

0,97 

0.2J 

0.50 

0.75 

ESCORE Z 
Ali PIA 
p p 

0.72 0.66 

0.86 0.4) 

0.96 0.68 

0.58 0.5-+ 

Na Tabela 13 observa-se o Escore Z encontrado nos pacientes ~ agrupando-os de 
acordo com a gravidade da cirrose. Não houve correlação estatisticamentç significativa 

entre a gravidade da doença e o Escore Z. O Escore Z para A/1 mostrou uma tendência 
de. com o aumento da gravidade da cirrose, aumentar o desvio da normal idade. Contudo 

este achado não apresentou significância estatística. Separando os pacientes cuja causa 
de cirrose era AVBEH e criptogênica e realizando a mesma análi se. também não foi 
encontrada correlação significativa entre a gravidade da cirrose e o Escore Z avaliado 
nestes doi s grupos etiológicos (Tabela 14). A correlação entre o déficit nutricional. 
indicado pelos valores da EPT c a CMB abaixo ou no percentil5. e a gravidade da cirrose 
também não foi significativa do ponto de vista estatístico (Tabela 15). 

TABELA J3 -RELAÇÃO ENTRE O ESCOREZ PARA PESO/Il)ADE (PIIJ, AL T URA/IDADE(A/ 
I) E PESO/ALTURA (P/AJ 1 EA GRAVIDADE DA CIRROSE (CLASSIFICAÇ .. \ODE 
CIIILOJ 

ESCOREZ 

ETIOLOGIA P/1 Ali PIA 
x ± DP x ± DP -x :t DP 

CHILD A (n=4l - l.l lJ ± 1.09 -0.80 ±! .Oh - cuc :!: l . 2 ~ 

CHILD B (n=l7l - 0.47 ± I .4t• - 0 .9~ ± 2.1\4 - 0.79 0)·)LJ 

CHILD C: !n=) l - I .J<J ± 1.21) - 1.97 ± I. I ~ () ,()t) ± 0.6: 

KRUSKAL-WALLIS p 0.2-+ 0.27 0.3 1 

I T'~CHS . I 1J77 



TABELA 14- RELAÇÃO ENTRE O ESCORE Z PARA PESO/IDADE (P/I), ALTURA/ IDADE (Ali) E PESO/ 
ALTURA (P/A)1 E A GRAVIDADE DA CIRROSE (CLASSIFICAÇÃO DE CHILD) NOS 
PACIENTES CUJA CAUSA FOI ATRESIA DE VIASBILIARESEXTRA-1-lEPÁ TICAS(A VBEH) 
ECRIPTOGÊNICA 

AVBEH CRIPTOCÊNCIA 

GRAVIDADE 
ESCOREZ ESCOREZ 

P/1 A/1 P/ A P/1 A/1 P/ A 

x :t DP X :t DP x :t DP X :t DP X :t DP x :t DP 

CHILD A 0,20 ± 1,38 -0,84 1,07 -1.42 ± 0,79 -0,54 ± 1,59 -I ,49 ± 0,02 

CHILD B -0.44 ± I ,51 -0.91 ± I ,96 0,01 ± 0,70 1,67±0,21 l.OJ ± 0.61 0,85 ± 0,52 

CHILD C -1,41 ±0.92 -1,59 ±O, 12 -0.48 ± 0.20 -1.37 ± 1.83 -2.23 ± 1,59 0.48 ± 0.40 

KRUSK/\1.-W 1\LI.IS p 0.20 0.61 0. 14 0.15 0. 12 0, 14 

1 NCHS. I 977 X: ± IW = média± desvio padrão 

TABELA 15. DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES DE ACORD~Cüi\1 O PERCENTI L 5 1 I' ARA ESPESSURA 
DA PREGA TRICIPITAL (E IYI') E CI RCUNFEREi':CIA l\ll!SCl!L\ R lJO BRAÇO (C\lB) E A 
RELAÇi\0 COM A GRAVIDADE DA CIRROSE (CLASSIFIC\Ç,\0 DE CIIILD) 

EIYr C \IB 

GRAVIDADE 

<ou= PS > PS <ou = PS > PS 

11 (%) n (o/c) n (o/c) n (%) 

CHILD A (n=4) 9,0 3 20.0 12.5 J 17.0 

CHILD l3 (n=17) 7 64.0 lO 67.0 4 50.0 ~ ~ 72.0 

CHILD C (n=5) 3 27.0 I 1:1.0 
, 

37.5 I li. O .1 

TOTAL (n=26) 1 I 100.0 15 100.0 i'i I 00.0 I ~ 100.0 

TESTE 1:1SCIILR p 0.72 0.33 

1 FRISANCHO. llJX 1 P'i = percentil 'i 



Para verificar se a presença ou não de ascite, hepatomegalia e esplenomegalia 
exerciam alguma influência no Escore Z encontrado para P/I, NI e P/ A, os dados foram 
analisados e não foi constatada significância estatística (Tabela 16). 

TABELA 16. CORRELAÇÃO ENTRE O ESCORE Z PARA PESO/IDADE (P/1), ALTURA/IDADE (Ali) E PESO/ 
ALTURA (P/A)1 COM ASCITE, HEPATOMEGALIA E ESPLENOMEGALIA 

ESCORE z 
P/1 Ali P/ A 

X ±DP x ±DP X ±DP 

ASCITE 
SIM (n=7) - 0,31 ± 1,39 - 0,92 ± 2,07 0,33 ± 0,47 

NÃO (n=19) - 0,92 ± 1,27 - 1,20 ± 1,27 - 0,34 ± 0,99 

MANN-WHITNEY p 0,39 0,80 0,09 

HEPATOMEGALIA 

SIM (n=23) - 0,54 ± 1,39 - 0,97 ± 1,8 - 0,06 ± 0,89 

NÃO (n=3) - 2,39 ± 0.59 -2,37 ± 1,23 - 0.94 ± 0,8I 

MANN-WHITNEY p 0.01 0.10 O, I6 

ESPLENOMEGALIA 
SIM (n=25) - 0,70 ± I ,39 - 1,11 ± I ,82 -O, 11 ± 0,91 

NÃO (n=1) - 2,14 - I ,65 - 1,34 

MANN-WHITNEY p 0,16 0,55 0,32 

1 NCHS.I !.J77 x ± DP = média± desvio padrão 

A Tabela 17 mostra que não houve correlação significativa entre o resultado da 
avaliação antropométricadas crianças com cirrose co resultado do inquérito nutricional. 

TABELA 17. CORRELAÇÃ0 1 ENTRE O ESCOREZ PARA PESO/IDADE( P/I),ALTURA/IDAOE(A/1) E PESO/ 
ALTURA (P/A) E O PERCENTIL DA ESPESSURA DA PREGA TRICIPITAL (EPT) E E DA 
C IRCUNFERÊNCIA MUSCULAR DO BRAÇOICMU)2 COMA PERCENTAGEM(%) INGERI DAS 
DE CALORIAS, PROTEÍNAS, LIPÍDIOS E GLICÍDIOS3 PELAS CRIANÇAS COM CIRROSE 

ESCOREZ PERCENTIL 

VARIÁVEL P/1 A/1 P/ A EPT CMB 

CJcCALORIAS Rs O, 12 Rs -0,20 Rs -0.29 Rs -0,2-l Rs 0,05 
p = 0.56 p = 0,92 p = 0,89 p = 0.91 p = 0.82 

CkPROTEÍNAS Rs 0.05 Rs 0,11 Rs -0,07 Rs -0,28 Rs 0,18 
p = 0,78 p = 0.60 p = 0.72 p = O,I7 p = 0,39 

o/i: LIPÍDIOS Rs -o.n Rs -0.33 Rs -0.23 Rs -0.16 Rs -0.22 
p = 0.52 p = 0.10 p = 0.26 p = 0.45 p = 0.29 

o/i:GLICÍDIOS Rs 0.03 Rs 0.20 Rs 0.15 Rs 0.22 Rs 0 ,10 
p = 0.88 r= OJ3 p = 0,45 p = 0.29 p = 0,63 

I SPLRM/\NN 1 2 NC HS. llJ77: FRISANCHO. llJX I I ·1 do recomendado pela 1-"/\0IOMSIL!NU. llJX'i c RI)/\ . llJX lJ 
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5.2.4 - Eliminação Intestinal de Proteínas e Gorduras 

A análise das fezes das 26 crianças com cirrose mostrou uma excreção média 
daAAT de 1 ,03mg/g de fezes dessecadas (desvio padrão de 0,62), variando entre 0,22 
a 2,72mg/g. 

Considerou -se excreção normal da AAT até dois desvios padrão da média da 
AAT fecal das crianças avaliadas na primeira fase do estudo, ou seja, 1,56mg/g de 
fezes dessecadas. A Figura 8 mostra a distribuição das crianças com cirrose de acordo 
com os valores encontrados da AAT fecal, separadas de acordo com as médias e os 
desvios padrão encontrados nas crianças normais. Contatou-se que 5 (19,2%) 
apresentavam uma excreção da AAT elevada, acima de dois desvios padrão do 
normal. Considerando as crianças que apresentavam uma excreção fecal da AAT 

Número de pacientes 
21 

20 

Alfa-1 antitripsina 
• Esteatócrito 

... 6 ........................................................................... " .... .... ....... ..... .... .... ............ ......... .. ... . .... .. .. .. 

-- -· ..... -.... -- ..... -·-··---.-- .. -.-- 9 -.------ ... ·-- ·-.--- ...... --- . . . 
.. 

5 

X ·1DP X+ 1DP X +2DP >2DP)( 

Onde: x = média 
DP = desvio padrão 

FIGURA 8 • DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS COM CIRROSE DE ACORDO COM OS 
VALORES DA ALFA-1 ANTITRIPSINA (AAT) FECAL E DO 
ESTEATÓCRITO NAS DIFERENTES FAIXAS, CONFORME AS MÉDIAS 
E OS DESVIOS PADRÃO ENCONTRADOS EM CRIANÇAS NORMAIS* 

* AAT Fecal : X ::: 0,72 mg/g/fezes dessecadas; DP = 0,42 
Esteatócrito: X ::: 0,29%; DP::: 0,82 
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acima de um desvio padrão, ou seja, 1,14mg/g, este número sobe para 8 (30,8%). Já 
em 17 (65,4%) casos os valores encontrados situavam-se acima da média das crianças 
normais (0,72mg/g de fezes dessecadas). Ao compararem-se, por meio do teste 
estatístico de MANN-WHITNEY para amostras não paramétricas, as médias dos 
valores da AAT fecal nas crianças com cirrose com as encontradas nas crianças 
normais avaliadas na primeira fase da pesquisa, foram encontradas diferenças 
estatisticamente significantivas entre os dois grupos (Tabela 18 e Figura 9). 

TABELA 18- COMPARAÇÃO ENTRE A EXCREÇÃO FECAL DA ALFA-I ANTITRIPSINA (AAT) E 
DO ESTEATÓCRITO NAS CRIANÇAS NORMAIS E NAS CRIANÇAS COM CIRROSE 

CRIANÇAS COM CIRROSE (n=26) 

CRIANÇAS NORMAIS 

MANN-WHITNEY p 

x ± DP = média ± desvio padrão 
1 estudadas na l " fase do estudo (n=62) 
2 MELLO, 1993 

2 

- 1,8 1/1 
C'll 
'O 1,6 C'll 
(.) 
Q) 
1/1 1,4 1/1 
Q) 
'O 1,2 
1/1 
Q) 
N 1 Q) -OI 0,8 Õl 
E 

0,6 -ra 
(.) 

0,4 Q) 
u. 
..... 0,2 ex: 
ex: 

o 

AAT FECAL 
(mglg fezes dessecadas) 

x ±DP 

1,03 ± 0,62 

0,72 ± 0,42 1 

0,02* 

1 '14 

0,72 

0,30 

ESTEA TÓCRITO 
(%) 

1,65 

1,03 

0,41 

x ±DP 

5,88 ± 6,19 

0,29 ± 0,822 

< 0,001 * 

Crianças 
Normais* 

Crianças com 
Cirrose** 

p MANN-WH ITNEY < 0,0 15 

• avaliados na primeira fase do estudo (n = 62) 

•• n = 26 

FIGURA 9 _ ALFA-1 ANTITRIPSINA (AATJ FECAL: ÇOMPARAÇÃO EN
TRE AS MÉDIAS E OS DESVIOS PADRAO ENCONTRADOS 
NAS CRIANÇAS NORMAIS E NAS CRIANÇAS COM CIRROSE 
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Com relação à perda de gordura fecal, avaliada peloesteatócrito, foi verificada uma 
excreção média de 5,88% nas crianças cirróticas, com desvio padrão de 6, 19, variando 
deOo/o a26%. MELLO (l993)considerou como valor normal paraoesteatócrito até dois 
desvios padrão da média encontrada para crianças normais, acima de 3 1neses de idade, 
ou seja, 1,93o/o. Na Figura 8 tem-se a distribuição dos pacientes de acordo com o valor 
do esteatócrito encontrado separados de acordo com os valores considerados normais. 
Nota-se que 80,8% (21) apresentavam perda aumentada de gordura. A comparação entre 
as médias do esteatócrito de crianças com cirrose e de crianças normais, através de 
análise de MANN-WHITNEY para dados não paramétricas, aponta uma importante 

diferença estatística (Figura 1 0). 

14 
13 
12 
11 
10 - 9 

~ 8 o -o 7 ..... 
'i: 6 o -o 5 ..... 
~ 4 Gl ..... 3 111 
w 2 1,11 

1 ~ 0,29 o 
-1 o 
-2 

Crianças 
Normais* 

p MANN-WHITNEY < 0,001 

• MELLO, 1993 

12,07 

5,88 

o 

Crianças com 
Cirrose ** 

FIGURA 10. ESTEATÓCRITO: COMPA~AÇÃO ENTRE AS MÉDI· 
AS E OS DESVIOS PADRAO ENCONTRADOS NAS 
CRIANÇAS NORMAIS E NAS CRIANÇAS COM CIR
ROSE 

A Tabela 19 registra os valores médios da AAT fecal e do esteatócrito das crianças 

com cirrose, separando-as de acordo com a causa da doença. A excreção fecal de 
proteínas e gorduras mostrou-se signifi~ativamente ~aior em pacientes com AVBEH e 
com cirrose criptogênica do que nas cnanças normats. 
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TABELA 19- RESULTADO DA EXCREÇÃO FECAL DA ALFA-I ANTITRIPSINA (AAT) E DO 
ESTEATÓCRITONASCRIANÇASSEPARADASDEACORDOCOMACAUSADACIRROSE 

CAUSA DA CIRROSE 

A VBEH (n= 13) 

SÍNDROME DE ALAGILLE (n=l) 

HEPATITE AUTO-IMUNE (n=1) 

HEPATITE PELO VÍRUS B (n=l) 

HEPATITE PELO VÍRUS C (n=l) 

DEFICIÊNCIA DA AAT (n=2) 

CRIPTOGÊNCIA (n=7) 

TOTAL (n=26) 

AATFECAL 
(mg/g fezes dessecadas) 

X ±DP 

1,03 ± 0,42* 

0,82 

0,33 

0,35 

I ,09 

0,45 ± 0,33 

1.43 ± 0,86* 

I ,03 ± 0.62 

* MANN-WH!TNLY r<O.OI X ± DP = média ± desvio radrão 

ESTEA TÓCRITO 
(%) 

X±DP 

7,52 ± 6,54* 

6,30 

3,30 

4,80 

0,00 

1,1 o± 1,56 

5.51 ± 7,29 

5.88 ± 6,10 

Separando os pacientes de acordo com as diferentes causas da cirrose e comparan
do os valores médios encontrados da AAT fecal e do esteatócrito, observa-se uma 
diferença significativa nos pacientes com cirrose por AVBEH e síndromedeALAGILLE 
(significativamente maior) quando comparado com os demais (Tabela 20). 

TABELA 20- COMPAHAÇÃO DA EXCREÇÃO FECAL DA ALFA-1 ANTITRIPSINA (AAT) E DO 
ESTEATÓCRITO ENTRE AS CRIANÇAS AGRUPADAS DE ACORDO COI\1 A CAUSA DA 

CIRROSE 

GRUPOS COMPARADOS 

AVBEH (n= 13) 

x demais causas ( n = U) 

MANN-WIIITNLY p 

A VBEH + SÍNDROME 
DE ALAGILLL (n=l-+l 

x demais causas (n= 12 ) 

MANN-WIIITNLY p 

CRIPTOGtNI( ';\ (n==7J 

x demais causas (n=l<JJ 

Mann- Whitney p 

HEPATITES (n=3) 

x demai s causas ( n=23 I 

M/\NN-W I IITNI S p 
------

AATFECAL 
( mglg fezes desseca das) 

x :t DP 

IJB ± 0.43 

1.04 ± 0.78 

0.76 

1.0 I ± 0.42 

I .06 ± 0.82 

0.82 

1.-+3 ± 0)~6 

0.8<J ± 0.45 

0.0() 

0.5lJ ± 0.43 

I .OlJ ± 0.62 

0.15 
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ESTEA TÓCRITO 
(o/c) 

x :t DP 

7.52 ± 6.5-+ 

-+ .25 ± 5.60 

0.06 

7.-+3 ± 6.29 

4.0~ ± 5,81 

0,03* 

5.51 ± 7.2lJ 

6.02 ± 5.95 

0.54 

2.70 ± 2.26 

6.30 ± 6.44 

0.24 



Observando-se a relação da AAT fecal e do esteatócrito das crianças cirróticas 
com a gravidade da doença, notou-se uma relação positiva entre aAAT e a gravidade 
da cirrose (Tabela 21). Apesar de ocorrer a mesma tendência quando avaliado o 
esteatócrito, a relação não foi significativa. Ao separar os casos deAVBEH e cirrose 
criptogênica, a correlação não se mostrou significativa, apesar de manter a mesma 
tendência (Tabela 22). 

TABELA 21- RELAÇÃO ENTRE A EXCREÇÃO FECAL DA ALFA-I 
ANTITRIPSINA (AA T) E DO ESTEATÓCRITO COM A GRA VI
DADE DA CIRROSE (CLASSIFICAÇÃO DE CHILD) 

AAT FECAL 
GRAVIDADE (mg/g fezes dessecadas) 

x ± DP 

Cf-JIU) A (n=4 ) 0,99 ± 0,75 

CHILD B ( n= I 7) 0,86 ± 0,47 

CHILD C (n=5) 1,65 ± 0,70 

KRUSKAL-WALUS p 0,035* 

X ± DP = média ±desvio padrão 

ESTEA TÓCRITO 
(%) 

x ±DP 

3. I 5 ± 3.64 

5,24 ± 5,92 

] 0,26 ± 7,48 

0.27 

TABELA 22- RELAÇÃO ENTRE A EXCREÇÃO .FECAL DA ALFA-I ANTITRIPSINA (AAT) E DO 
ESTEATÓCRITO COM A GRAVIDADE DA CIRROSE (CLASSIFICAÇÃO DE CHILD) 
NAS CRIANÇAS CUJA CAUSA FOI ATRESIA DE VIAS BILIARES EXTRA-HEPATICAS 
(A VBEII) E CRIPTOGÊNCIA 

GRAVIDADE 

n 

CHILD A 

CHILD B lO 

CHILD c I 

---·------------

KRUSKI\1. -W ,\LLLIS p 

1 mg/g fezco,; dc -. :-. ec ada > 
2 Cj( 

A VBEII (n=13) 

AAT FECAL 1 ESTEATÓCRIT02 

x ± DP X:± DP 

0,'.)7 6,30 

1.0 I ± 0.40 6.95 ± 6,84 

I. 14 ± 0.0() 10.95 ± 7.99 

--------------

0.61 (),4() 

X ± DP = m~di a ± dcs\ io padr;in 
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CRIPTOGf~NCIA (n=7) 

AAT FECAL 1 ESTEATÓCRIT02 

n x ±DP X ±DP 

2 1.08 ± 1.29 0.00 

'I 0.94 ± 0.25 4 .60 ± 6.50 

] I .9K ± 0.75 9. 80 ± 8.92 

0,2() 0.22 
------------·------------



Ao investigar se a presença ou não de varizes esofágicas e/ou gástricas 
influenciaria os níveis da AAT fecal e do esteatócrito encontrados, concluiu-se por 
uma relação positiva apenas com a primeira (Tabela 23). 

TABELA 23- RELAÇÃOENTREAEXCREÇÃOFECALDAALFA-1 ANTITRIPSINA 
(AAT) E DO ESTEA TÓCRITO COM VARIZES ESOF ÁGICAS E/OU 
GÁSTRICAS NAS CRIANÇAS COM CIRROSE 

VARIZES 
ESOFÁGICAS E/OU 

GÁSTRICAS 1 

SIM (n=l3 ) 

NÃO (n=7) 

MANN-WI-IITNEY p 

X: ± DP = médi a± desvio padrão 
1n=20 

ATT FECAL 
(mg/g fezes dessecadas) 

x ±DP 

1.21 ± 0,65 

0,69 ± 0,61 

0,05 * 

ESTEA TÓCRITO 
(%) 

x ±DP 

6,06 ± 6,06 

2,04 ± 2,04 

0. 14 

Analisando a idade, os níveis séricos de albun1ina, bilirrubina total e direta das 
crianças con1 cirrose c suas relações com aAAT fecal e com o esteatócrito, verificou
se uma correlação significativa entre aAAT excretada e os níveis de bilirrubina total 
(Tabela 24 c Figura I l ). Houve correlação positiva entre o esteatócrito e os níveis de 
bilirrubina total e direta (Tabela 24, Figura 12). 

TABELA 24 - CORRELAÇAO ENTRE A EXCREÇÃO FECAL DA ALFA-I 
ANTITRIPSINA (AAT) E DO ESTEATÓCRITO COM A IDADE, OS NÍVEIS 
sf:RJCOS DE ALBUMINA, BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA NAS CRIANÇAS 

COM CIRROSE 

IDADE ALBUMINA 

----~ ·-- ------------------·-----------·-

A lT FEC AL 

LSTEATÓCRI'H> 

1 SPEARMAN I\ 

R-; -0.1 7 

p=O.YJ 

Rs 0 ,()( ) 

p=O.l( J 

J{s -0.27 
p=-: O. 18 

R-; -0,22 
p=0.2 7 

7J 

BILIRR UBINA 
TOTAL 

Rs 0,4 2 

p=U.04 * 

Rs 0.45 
p=0,02 .;: 

BILIRRUBINA 
DIRETA 

}{ s 0.3 5 
p=O.O~ 

Rs 0.433 
p=f).03 >' 
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Foi verificado se ocorreu correlação entre a percentagem ingerida de calorias, 
proteínas, lipídios e glicídios com os valores excretados nas fezes da AAT e do 
esteatócrito. Esta correlação não foi estatisticamente significativa (Tabela 25). 

TABELA 25- CORRELAÇÃ01 ENTRE A PERCENTAGEM (%) INGERIDA DE CALORIAS 
" , , ' 

PROTEINAS, LIPIDIOS E GLICIDIOS2 COM A EXCREÇÃO FECAL DA ALFA-I 
ANTRITRIPSINA (AAT) E DO ESTEATÓCRITO 

VARIÁVEIS %CALORIAS %PROTEÍNAS %LIPÍDIOS %GLICÍDIOS 

AAT FECAL Rs 0,23 Rs-0,58 Rs0,07 Rs-0.16 

p=0,26 p=0,78 p=0,73 p=0,44 

ESTEATÓCRITO Rs 0,02 Rs-0.08 Rs0,35 Rs-0.29 

p=0.92 p=0.68 p=0.08 p=0.14 

I SJ>L/\RM/\NN 
2 do recomendado pela I /\0/0MS/UNU. I!JX) c RIJ ;\. I!JX!J 

Na Tabela 26 foi feita a análise de correlação de SPEARMANN entre os dados 
antropométricos e os níveis encontrados daAAT fecal e do esteatócrito nas crianças com 
cirrose. Não houve correlação significativa entre o estado nutricional avaliado pela 
antropometria c a excreção fecal de proteínas e gorduras nas fezes. 

TABELA 26. CORRELAÇÃ0 1 ENTRE O ESCORE Z PARA PESO/IDADE (P/IJ. ALTURA/IDADE 
(A/I )E PESO/ALTURA (P/ A), PERCENTIL DA ESPESSURA DA PREGA TRICIPITAL 
(EPT)EDA CIRCUNFERÊNCIA MUSCULAR DOBRAÇO(CMB)2COJ\IA EXCREÇÃO 
FECA DA ALFA-I ANTITRIPSINA (AAT) E DO ESTEATÓCRITO NAS CRIANÇAS 

COM CIRROSE 

ESCORE Z 

P/1 A/1 P/ A 

Rs 0.12 Rs O.OC1 Rs 0.17 

p=056 p=0.7X p=O.-HJ 
AATFTCAL 

Rs -0.0 I Rs -O. IX Rs0.-+2 

p=0.94 p=0.37 p=0.03 
FSTLATÓC 'RIT< > 

----..-----~----
----- -----------·----

1 SPL/\RM/\NI\ 
2 NC I! S. llJ77: I R!S/\!\CIIO. I !JX I 

7(, 

PERCENTIL 

EJYJ' CMB 

Rs -0.06 
p=0.76 

Rs 0.2X 
p=0.16 

----·-----

Rs -0 .07 

p=0 .7~ 

Rs -0 .3) 
p=O.OX 
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6. DISCUSSÃO 

6.1 -Características da Amostra 

Nos últimos anos vêm sendo mais largamente estudados o comprometimento de 
estadonutricionaleosuportenutricionalempacientesadultoscomcirrose(BLACKBURN 
& O' KEEFE, 1989; C ABRE et ai., 1990;KONDRUP, NIELSEN, HAMBERG. 1 992; 
HIRSCH et ai., 1993; NOMPLEGGI & BONKOVSKY, 1 994). As investigações em 
pacientes hepatopatas demonstram cada vez mais a influência do estado nutricional no 
sucesso do transplante hepático (HEHIR et ai., 1985; GOULETet ai., 1987; PORAYKO 
et aJ., 1991; CHIN et ai., 1992b). Na criança, apesar de a desnutrição ser considerada um 
dos principais fatores que influenciam tanto a morbidade quanto a mortalidade 
(MERRIIT & SUSKIND, 1979: APELGREN et ai., 1982: BOLES et ai., 1983; ; 
POLLACK. RUTTI MANN, WILEY. 1985; GAZA L et ai.. 1988: GAZA L et ai.. 1991) 
poucos são os trabalhos que avaliam nutricionalmente as crianças com hepatopatia 
(KLOOSTER et ai., 1986: SOKOL & STALL, 1990; SHEPHERD et ai., 1991: 
SILVEIRA et ai., 1991: CHIN et ai., 1992a: CHIN et ai., 1992b: VEGNENTE et ai., 
1992). 

Os estudos disponíveis que examinam os aspectos nutricionais nas crianças com 
doença hepática crônica mostram urna grande variação quanto à faixa etária dos 
pacientes, o que pode estar relacionado ao tipo de paciente avaliado. à etiologia e ao grau 
de severidade da doença. Diferentemente dos adultos. cuja causa da cirrose é 
freqüentemente relacionada ao álcooL os estudos em crianças mostram que a causa 
principal da cirrose é a obstrução biliar extra-hepática, sendo a atrcsia de vias biliares a 
mais comum. SOKOL & STALL ( 1990) avaliaram antopometricamente 56 crianças 
com doença cr<mica de fígado. com uma média de idade de 38,9 + 34.4 rneses (variando 
de 1 mês a I O anos). Trinta e duas apresentavam cirrose, provocada. em 21 ( 65.6rk ). por 
AVBEH. Na série de SHEPHERD et ai. ( 1991) em 32 (86,5rln ) crianças com hcpatopatia 
crônica aceitas para transplante. com uma média de idade de 1.2 ano (variando de 0.) 



a 14 anos), a causa da cirrose foi a AVBEH. Proporção ainda maior foi observada por 
CHIN et al. ( 1992a) em 27 crianças aceitas para transplante hepático 26, ou seja, 96% 
dos casos apresentavam como causa da hepatopatia a AVBEH, sendo a média de idade 
do grupo de 1, 72 ano, variando entre 0,5 e 6, 7 5 anos. As outras causas de cirrose, como 
a hepatite B e C, são menos freqüentes em pacientes pediátricos. VEGNENTE et al. 
( 1992) estudaram 75 crianças com doença hepática provocada pelo vírus B, e apenas 5 
apresentavam cirrose. A média de idade do estudo foi de 8 anos, variando de 4 a 11 anos. 
Estudo realizado em nosso meio (Tabela I) mostrou que a hepatite pelo vírus B foi a 
responsável pela doença em 12 (9,3o/o) das 129 crianças com cirrose, sendo também a 
AVBEH a causa mais freqüente (37 ,2o/o ). Os achados do presente estudo concordam com 
os dados da literatura: 13 (50,0o/o) dos casos a causa da cirrose foi AVBEH e em 7 
(26,9o/o ), criptogênica, sendo as demais menos freqüentes. A prevalência da forma 
criptogênica está diretamente relacionada aos métodos diagnósticos disponíveis no 
meio. A média de idade dos pacientes avaliados (de 67,5 meses. variando entre 9 meses 
e 17,8 anos) não destoa das apontadas pelos estudos que avaliaram pacientes com 
hepatopatia crônica cuja variação de idade dos pacientes é grande. 

Para a caracterização da gravidade da doença hepática, no presente estudo foi aqui 
utilizada a classificação proposta por CHILD (1964) (Quadro 6). Esta classificação é 
largamente utilizada em pacientes adultos e categorizao comprometimento do estado 
global do paciente hepatopata através de medidas clínicas (avaliação nutricional, 
comprometimento neurológico e ascite) e bioquímicas (níveis séricos de albumina e 
bilirrubinas). No estudo de LOG UERCI O et al. ( 1990), dos 108 cirróticos avaliados, 45 
( 42o/o) apresentavam cirrose descompensada. de acordo com a classiticação de CHI LO 
modificada por PUGH ( 1973). LAUTZ et ai. ( 1992). em 123 adultos com cirrose, 
categorizaram 45o/o como CHILD-PUG H B e 32% como C. Em um estudo multicêntrico 
italiano de 1994, que avaliou do ponto de vista nutricional preferentemente pacientes 
cirróticos ambulatoriais. 50o/o foram classificados como CHILD-PUGH A. 25 o/o como 
B e apenas I5cfl:, como C (ITALIAN. 1994 ). Em pesquisas que avaliam nutricional mente 
crianças com cirrose, não foi encontrada a caracterização da amostra através da 
classificação de CHILD. CHIN et ai. ( l992a) caracterizaram a sua amostra de pacientes 
com cirrose através de critérios clínicos: freqüência de ascite (74o/o ). de encefalopatia 
(()o/o), presença de colangite (440()), c laboratoriais: aumento do tempo de protrombina 
(56o/o), retardo da idade óssea (52~) ) c níveis de albumina abaixo de 3.5 rng/dl (63o/o) 
entre outros. Se a estas crianças fosse aplicada a classificação de CHILD. elas estariam 
nos graus H c C. No presente estudo. 65.4?a dos casos foram classificados corno CHILD 
B. Tan1bém foi possível observar urna tendência de os pacientes com grau mais grave 
de cirrose (CHILD B e C) apresentarem médias de idade mais elevadas. Este achado, 
contudo. não foi estatisticamente signi ti cativo (Ta hei a 4 ). 

Com relação aos achados clínicos e laboratoriais das crianças cirróticas estudadas 
(Tabela 5). uma alta percentagem de csplcno c hcpatomcgalia (96.20(; e 88.s c;L 
respectivamente). de retardo da maturação óssea (69.2c/r.). de vanzes esofágicas e/ou 



gástricas ( 65,0o/o ), do uso de medicamentos (73, 1%) e elevados níveis médios de 
bilirrubinas, tanto total quanto direta (5,48 + 5.88mg/1 OOml e 3.44 + 4.11 mg/1 OOml, 
respectivamente) estão de acordo com o fato de a maior parte dos pacientes ser CHILD 
B (65,4o/o ). É imJX)rtante observar que, das crianças estudadas, apenas 7 (26,9o/o) 
apresentavam ascite clinicamente detectável (exame físico e/ou ecografia abdominal 
recente). O nível sérico médio de albumina do grupo, no entanto, não se mostrava muito 
diminuído (3,49 ± 0,52g/1 OOml). Outros autores de estudos nutricionais em crianças 
com hepatopatia crônica verificaram maior proporção de alterações relacionadas à 
gravidade da doença. SHEPHERD et ai. (1991) estudaram 37 crianças aceitas para 
transplante hepático. tendo sido encontrada ascite em 68o/o delas. CHIN et al. ( 1992a), 
avaliando também crianças que aguardavam transplante, encontraram ascite em 74% e 
níveis séricos de albumina inferior a 3,5mg/dl em 63o/o. No entanto SOKOL & STALL 
( 1990), estudando 56 crianças com hepatopatia crônica com hepatoesplenomegalia, não 
registraram a presença de ascite e/ou edema. Contudo, neste trabalho, apenas 32 (57 o/o) 
das crianças apresentavam cirrose. estando todas clinicamente estáveis e não sendo 

candidatas a transplante. 

6.2. Inquérito Nutricional 

o fígado. sendo a sede de várias rotas bioquímicas responsáveis pela produção e 
utilização de nutrientes e de outros elementos químicos do organismo humano e tendo 
também um papel central no metabolismo de carboidratos. lipídios e proteínas. é um dos 
órgãos-chave na incorporação de substâncias nutritivas à massa corporal. Assim. pode
se prever que a ocorência de uma doença crônica no fígado terá um grande impacto 
metabólico. apesar da grande reserva funcional e da considerável capacidade de 
regeneraração que o órgão possui (NOMPLEGGI & BONKOVSKY, 1994). Em todos 
os pacientes, especialmente nos pediátricos, a terapia nutricional baseia-se na identifi
cação das deficiências nutricionais. Somente através da freqüente monitorização dos 
pacientes são possíveis a detecção precoce e o tratamento tanto da deficiência de 
micronutrientes quanto da desnutrição protéico-calórica (MUNOZ. 1991 ). 

Múltiplos fatores estão freqüentemente envolvidos no desenvolvimento da desnu
trição nos pacientes com doença hepática progressiva . Um fator irnportante e potenci
almente reversível na maioria dos casos é a ingestão inadequada (PORAYKO et ai., 
1991 ). Ao analisarmos. através do inquérito nutricional. a ingestão dietética ad fibilum 
dos pacientes. foi observado que grande parte apresentava uma ingestão dietética 
globalmente diminuída quando comparada ao recomendado para crianças normais 
(Tabela 7. Figuras 3 c 4 ). Tanto o aporte calórico quanto a percentagem de 1 ipídtos, 
proteínas c micronutrientes. corno zinco. cobre_. cálcio c ferro. encontravam-se 
diminuíclos nas dietas ingeridas espontaneamente. E importante ressaltar que nenhum 
dos pacientes analisaclos fazia. no momento do estudo. uso de dietas especiais. 



Ao revisarmos as necessidades nutricionais dos indivíduos com doença hepática 
crônica e as conseqüências clínicas de uma ingestão inadequada, percebemos a grande 
importância dos resultados observados nestes pacientes. Quanto ao gasto energético 
basal, parece não haver diferença entre os hepatopatas e as pessoas sem doença hepática. 
Contudo, quando o gasto energético estiver relacionado a massa corporal magra, os 
pacientes com doença hepática avançada têm um aumento do gasto energético basaJ. De 
uma fonna geral, os pacientes com cirrose devem receber um valor calórico total diário 
elevado, com cerca de 120% a 150% do gasto energético basal (SOKOL, 1987). Apesar 
das alterações relacionadas às necessidades calórica~ e ao gasto energético nos hepatopatas, 
é freqüente observar que suas necessidades calóricas não são atendidas. No presente 
estudo, 20 (77,0%) pacientes ingeriam dietas com valor calórico abaixo do recomendado 
para crianças normais, e 5 (19.2%) deles abaixo de 50o/o do recomendado (Tabela 7, 
Figura 3). Assim, nota-se que a maioria dos pacientes ingeria dietas hipocalóricas em 
comparação com as necessidades energéticas de crianças normais. A média de calorias 
ingeridas foi de 83.7 + 32.5 o/o do valor recomendado. Se as mesmas crianças fossem 
ava1iadas quanto à adequação calórica da dieta às necessidades calóricas aumentadas dos 
hepatopatas, observar-se-ia que apenas 4( I 5,4%) pacientes ingeriam valores calóricos 
acima de I 20% do recomendado para crianças normais (Figura 3 ). Outros autores, em 
outros países, também encontraram uma alta percentagem de crianças com doença 
hepática que ingeriam dietas de baixo valor calórico. KLOOSTER et ai. ( 1986) 
observaram que 6 das 14 (43%) crianças avaliadas nutricional mente recebiam dieta com 
menos de 80% de suas necessidades energéticas. SHEPHERD et ai. ( 1991 ). avaliando 
a ingestão ad libitum de 37 crianças que aguardavam transplante hepático. verificaram, 
através da média de calorias ingeridas durante 3 dias. ingestão calórica de 63 ± 5o/o da 
ingestão diária recomendada para a idade. CHIN et ai. ( 1992a) observando a ingestão 
a1imentar ad libitum de 27 crianças com doença crônica de fígado durante 72 horas. 
detectaram ingestão calórica média de 70 + 16% do recomendado para a idade. 

Além do gasto energético. a principal fonte de substrato energético nos citTóticos 
está alterada. Em cirrôticosadultos. após período de jejum de uma noite. viu-seque cerca 
de 75 o/o da obtenção das calorias originava-se da gordura. enquanto em pessoas normai s 
obtêm-se somente 35(/odeste substrato energético (McCULLOUGH & TAVILL. 1991: 
ROMlJN, ENDERT. SAUERWEIN. 1991 ). Nos pacientes com doença de fígado. é 
compreensível que a produção hepática de glicose derivada do glicogênio esteja 
diminuída. Também a gliconeogênese cstü alterada, sendo que a utilização periférica da 
glicoseassim como as reservas hepáticas de glicogênioestãodirninuídas ( McCULLOUGH 
& TAVILL, 1991 ). ( )s mecanismos pelos quais estas alterçôes ocorrem nos citTóticos 
ainda não estão hem cstahcleciclos, postulando-se o envolvimento dos hormônio. 
contra-reguladores ( gl ucagon. cortisol. hormônio do crescimento) além das catccolaminas 
(CAMPILLO et ai .. 1992). Com hase nestas alterações que_justificam o fato de pacientes 
cirróticos apresentarem um estado chamado de "inanição acelerada··. o ai i mento não 
deve ser suspenso por períodos de tempo prolongados. Ao contrário. tais paciente\ 
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necessitam alimentações fracionadas freqüentes para melhorar o balanço nitrogenado 
(McCULLOUGH & TAVILL, 1991). 

O fígado também tem um papel central no metabolismo das proteínas e dos 
aminoácidos. Sabe-se que nos pacientes com doença hepática a capacidade de 0 fígado 
controlar tanto o fluxo plasmático quanto tecidual de aminoácidos está seriamente 
alterada(MORGAN, 1990). Háevidênciasquesugeremaexistênciade uma degradação 
protéica aumentada quando se considera por unidade de tecido metabolicamente ativo 
(massa corporal magra). Com relação ao balanço nitrogenado, sabe-se que 0 cirrótico 
clinicamente estável é capaz de manter um balanço nitrogenado positivo se tiver uma 
ingestãoprotéicasemelhanteàrecomendadaparaumapessoanormal(McCULLOUGH 
& TAVILL, 1991 ). Nos cirróticos, o objetivo principal é que sua dieta tenha a quantidade 
de proteína tolerada sem induzir encefalopatia. Contudo é freqüente que pacientes com 
cirrose sejam colocados em dietas restritas em proteínas apesar da ausência de história 
prévia, de intolerância a proteína e deencefalopatia. Deve ser enfatizado que, na ausência 
destas complicações. muitos pacientes com cirrose toleram dietas normais ou fórmulas 
especiais enriquecidas com aminoácidos ramificados, co~ quantidade de proteínas 
semelhante à contida em dietas de indivíduos normais (MUNOZ, 1991: NOMPLEGGI 
& BONKOYSKY. 1994). Para que a síntese protéica ocorra, evidentemente é necessário 
um adequado aporte energético. Se esseaportedecalorias for insuficiente. os aminoácidos 
serão preferentemente utilizados na produção de energia via gliconeogênese. ocorrendo 
uma diminuição da incorporação de aminoácidos em novas proteínas. Ao contrário, se 

0 aporte calórico for em excesso, poderá resultar em deposição de gordura nos 
hepatócitos, justamente no momento em que sua integridade se faz tão necessária. 
Assim, uma suplementação balanceada de proteínas e calorias é importante para manter 

0 anabolismo protéico c evitar alterações gordurosas no fígado (M UNOZ. 1991 ). No 
presente estudo, observou-se que a maioria dos pacientes além de ingerir dietas 
hipocalóricas, apresentava dieta com quantidade de proteína abaixo do recomendado 
para crianças normais (Tabela 7, Figura 3). 

A alteração no metabolismo dos carboidratos também deve ser levada em conta 
quando se planeja o suprimento de calorias para cirróticos. Cerca de dois terços dos 
pacientes com cirrose apresentam intolerância à glicose, atribuída a uma diminuição da 
sua ligação aos receptores de insulina assim con~ a um defeito pós-si náptico nos tecidos 
periféricos e/ou a hipcrglucagoncmia (MUNOZ. 1991: ROMIJN ct ai.. 1991: 
McCULLOUGH. 19<)2). Como a hiperglicemia c a resistência ü insulina podem não 
causar complicações clínicas evidentes. a intolerância aos carboidratos tem sido. 
erradamente. considerada um problema menor. Mais recentemente. alterações metabó
licas sutis têm sido reconhecidas como tendo irnportáncia (AVGERINOS et ai.. 1992). 
Os carhoidratos permanecem a principal fonte calórica para estes pacientes. mas há de 
se ter cautela. jü que podem promover lipogênese hepática. com disfunção celular c 
aumento da produção de dióxido de carbono. levando a um aumento do trabalho 
respiratório (NOMPLEGGI & BONKOVSKY. 1994). Na avaliação da composição 
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dietética das crianças com cirrose aqui empreendida, observou-se que a grande maioria 
ingeria dietas com carboidratos acima do valor recomendado para crianças normais 
(Tabela 7, Figura 3) ao contrário dos demais componentes alimentares. Apesar de as 
dietas serem hipocalóricas e hipoprotéicas, a maior parte do aporte calórico foi à base 
de carboidratos nestes pacientes. 

Com relação à ingestão lipídica, sabe-se que as emulsões lipídicas dependem 
muito pouco do fígado para o seu metabolismo e , portanto, são bem toleradas nos 
pacientes com cirrose. Foi, inclusive, descrito um efeito poupador de proteínas na cirrose 
(McCULLOUGH & TAVILL, 1991). Portanto não há razões para, na maior parte dos 
casos, restringir a ingestão de lipídios, inclusive por não serem tão raras as deficiências 
de ácidos graxos nestes pacientes (GONZÁLEZ et ai., 1992). As fórmulas contendo 
lipídios têm duas grandes vantagens, quais sejam: possuírem um alto conteúdo calórico 
e melhorarem a palatibilidade do alimento. Atualmente é recomendado que 30o/o a 35% 
da ingestão dietética (não mais do que 40o/o) sejam sob a forma de gorduras. É relatado 
por NOMPLEGGI & BONKOYSKY ( 1994) que a administração de quantidades 
excessivas de gordura (acima de 40o/o das calorias diárias) pode estar relacionada a um 
aumento de mortal i da de em períodos de pós-operatório. Na presente pesquisa observou
se que a maioria das crianças (73, I%) ingeria quantidade de lipídios abaixo do valor 
recomendado (Tabela 7). 

o fígado também tem um papel importante no metabolismo dos oligoelementos, 
tanto em condições normais quanto patológicas. Sendo o primeiro órgão perfundido pelo 
sangue portal que contém os minerais previamente absorvidos, pode servir como um 
"depósito" ativo do excesso de minerais ou de metais tóxicos. Os minerais liberados do 
fígado são freqüente e extensivamente ligados às proteínas plasmáticas, a maioria das 
quais é sintetizada pelo próprio fígado (albumina, ceruloplasmina). Os níveis destas 
proteínas de transporte influenciam a biodisponibilidade, a distribuição tecidual e a 
toxicidade de muitos dos minerais existentes no organismo (McCLAIN et ai., 1991 ). 
No presente estudo. a anáhse da dieta in gerida pelas crianças cirróticas mostrou ingestão 
de vários oligoelementos inferior à recomendada. Não se sabe, porém, qual a contribui
ção deste fato no agravamento do estado nutricional das crianças. CHIN et al. ( 1992a) 
dosaram os níveis séricos de zinco, cobre e selênio em crianças com doença hepática em 
estágios terminais aguardando transplante. Encontraram que 42o/o ( 1 ()de 24) apresen
tavam níveis baixos de zinco (todas com níveis diminuídos de albumina), J3 o/o de selênio 
c 32%-, com níveis baixos de ferro. Postulam que a concentração reduzida dos 
micronutrientcs avaliados poderia estar retletindo tanto uma deficiência verdadeira 
quanto uma mudança funcional provocada pela doença hepática. 

Dentre os oligoclementos ingeridos de forma deficitária na série aqui avaliada, 
salienta-se 0 zinco considerado essencial para o metabolismo das proteínas. A função 
imune, as funções neurossensoriais. como cognição e visão noturna. o metabolismo 
protéico. a cicatrização e a função sexual são todos eles influenciados pelos níveis de 



zinco (McCLAIN et al., 1991 ). Apenas cerca de um quarto do zinco ingerido é absorvido 
e esta taxa varia de acordo com múltiplos fatores. A reserva de zinco e a doença intestinal 
subjacente podem diminuir a sua absorção. A deficiência de zinco já foi descrita em 
vários tipos de doenças hepáticas, sendo freqüente em pacientes adultos com cirrose 
alcóolica grave (MUNOZ, 1991 ). Dentre os múltiplos mecanismos responsáveis pela 
alteração do metabolismo do zinco e sua deficiência na doença hepática, a diminuição 
da ingestão calórica, protéica e do próprio zinco é um dos mais importantes. Além disto, 

0 aumento das perdas urinárias, a diminuição da absorção e o aumento das citocinas 
(interleucina-1, interleucina-6, fator de necrose tumoral) ou de hormônios podem estar 
influenciando na deficiência e alteração do metabolismo do zinco na presença de doença 
hepática (McCLAIN et ai., 1991 ). Vale ainda ressaltar que o zinco tem um papel 
importante na regulação do apetite. Mas, apesar de influenciar na alteração do paladar 
nos hepatopatas, é pouco provável que esta seja a maior causa da anorexia nestes 
pacientes. Provavelmente o aumento da atividade das citocinas seja o fator mais 
importante já que citocinas, como o fator de necrose tumoral e caquetina, são potentes 
anorexígenos (McCLAIN et ai., 1991 ). A identificação da deficiência de zinco em 
crianças com doença crônica de fígado é difícil. A medida da concentração plasmática 
de zinco tem um valor limitado pela presença da hipoalbuminemia da doença crônica 
do fígado que reduz a concentração plasmática, estando ou não as reservas corpóreas 
totais de zinco diminuídas. Mesmo com níveis de albumina sérico normais, a 
concentração de zinco é um indicador impreciso da sua reserva corporal total (SOKOL, 
1987). Se. nos hepatopatas, outras causas de anorexia e retardo de crescimento. como 

0 
uso crônico de fenobarbital. a existência de desnutrição protéico-calórica e raquitismo. 

forem excluídas, KAUFMAN et ai. ( 1987) sugerem iniciar-se suplementação oral de 
zinco na dose de I n1g/kg de peso/dia nesses pacientes. 

Quanto ao cobre. sabe-se que é um elemento essencial e freqüentemente encon
trado em excesso na maioria das dietas. sendo sua deficiência adquirida rara em países 
desenvolvidos (McCLAIN et ai.. 1991 ). A deficiência adquirida de cobre é descrita em 
crianças severamente desnutridas, em prematuros e em pacientes com síndrome do 
intestino curto. má absorção intestinal, uso prolongado de quelantes ou de altas doses 
de zinco e nutrição parenteral sem uma adequada suplementação desse elemento. A 
deficiência de cobre podeafetaro metabolismo do ferroecausaruma deficiente absorção 
deste metal no trato gastrointestinal (McCLAIN et al., 1991 ). O acúmulo de cobre é 
encontrado freqüentemente na colcstase crônica. Há algumas evidências de que tenha 
um papel na perpetuação da lesão hepática através do seu efeito pró-oxidante. A 
deficiência de agentes antioxidantes. corno a vitamina E c o glutatião. facilitaria esta 

ação (MUNOZ. 1991). 

A absorção de cálcio, assim como a do zinco, pode estar diminuída quando há má 
absorção de gorduras. Como quantidades consideráveis de cálcio estão presentes nas 
fórmulas e as reservas de vitamina D estão normais. geralmente há assimilação 
satisfatória de cálcio. Contudo. se a concentração de cálcio ionizado for diminuída 



apesar dos níveis séricos normais de 25-0HDe 1,25-(0H)2D, deve ser suplementado 
o cálcio à dieta (SOKOL, 1987). 

No metabolismo do ferro, o fígado também desempenha um papel central. É o 
principal local da síntese de proteínas carreadoras de ferro (transferina) e a maior 
fonte de reserva de ferro (ferritina, hemossiderina) do organismo (McCLAIN et al., 
1991) .A deficiência de ferro foi observada em crianças com atresia biliar (KAUFMAN 
et al., 1987). Em muitas delas, a deficiência resultou, provavelmente, de uma ingestão 
inadequada. Hemorragias agudas ou crônicas, como epistaxe, varizes esofágicas ou 
de outros locais do trato gastrointestinal, também são causas do aumento da perda de 

ferro nestes pacientes. 

Geralmente para os pacientes com doença crônica de fígado e com ascite é 
prescrita uma dieta restrita em sódio ( 1 a 2 mEq/Kg de peso/dia) (SOKOL, 1987). Nos 
pacientes que ingerem quantidades elevadas de sódio, pode ocorrer aumento da 
retenção hídrica causando um aumento do edema e da ascite. Na presente casuística 
a ingestão de quantidades de sódio na dieta acima do recomendado para crianças 
normais mostrou uma tendência a uma maior retenção hídrica, mesmo que subclínica, 

na maioria dos cirróticos. 

Após analisar as dietas ingeridas pelos pacientes com hepatopatia crônica 
através do inquérito nutricional, é possível detectar erros e deficiências nutricionais 
importantes. A maioria dos pacientes ingeria dietas hipocalóricas, principamente 
hipolipídica que, além de apresentarem quantidades deficientes dos principais 
oligoelementos, continham altas taxas de sódio (Tabela 7, Figuras 3 e 4 ). Não foi 
encontrada literatura que analise a composição das dietas ingeridas por crianças com 
cirrose. Os estudos pediátricos disponíveis avaliam apenas a percentagem e a média 
de calorias ingeridas, comparando com o recomendado para a idade, como já foi visto 
(KLOOSTER et al., 1986; C HIN et al., 1991 a; SHEPHERD et al. , 1991 ). Em adultos, 
MORGAM ( 1981 ), avaliando a presença de desnutrição e a composição alimentar de 
pacientes com doença crônica de fígado, mostrou que os com doença relacionada ao 
álcool ingeriam quantidades menores de calorias, proteínas, gorduras e carboidratos 
do que os controles. Apesar de a desnutrição ser comutn nos pacientes com doença 
crônica de fígado, em nosso estudo não houve correlação entre o estado nutricional 
c a ingestão dietética. Sugerimos que a ditninuição da ingestão alimentar não é o 
único fator para que ocorra a desnutrição, podendo haver outras alterações associa
das, como a 1ná absorção intestinal e/ou a má utilização dos nutrientes absorvidos 
relacionado a própria doença hepática ou outros fatores metabólicos. 
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6.3. Avaliação Antropométrica 

Já foi comentado que a avaliação nutricional inclui medidas do tamanho, massa e 
composição corporal. Assim, muitos são os parâmetros que podem ser estudados. Para 
crianças com doença hepática crônica, são apropriadas as medidas que possam ser feitas 
facilmente e de forma repetida para se obter uma melhor monitorização (GOULET et 

al., 1987). 

A utilização de dados antropométricos para a avaliação nutricional oferece várias 
vantagens. São medidas simple~ e de execução rápida, não invasivas e não dispendiosas 
(GOULET et al., 1987; MUNOZ, 1991 ). No presente estudo foram utilizados índices 
antropométricos usuais. 

O crescimento e o desenvolvimento normal das crianças sempre estão associados 
com aumentos na estatura, de acordo com medidas-padrão estabelecidas através de 
curvas de crescimento (NCHS, 1977). Déficits no índice da altura para a idade ( Nl) são 
considerados indicativos de desnutrição crônica. Já períodos mais curtos de desnutrição 
geralmente afetam apenas o índice do peso para a altura (P/ A), caracterizando uma 
desnutrição aguda (WATERLOW, 1974; WATERLOW et al., 1977; WHO, 1986). A 
altura indica a duração da desnutrição, sendo a análise da curva de crescimento o 
primeiro passo na avaliação nutricional de toda criança. 

A presente pesquisa apresenta os dados antropométricos de acordo com a 
distribuição dos pacientes nos diferentes percentis de referência para idade e sexo, 
considerando como normal o percentil 50 (NCHS, 1977). Optou-se por não classificar 
os pacientes segundo critérios existentes na literatura como de GOMEZ ( 1946) e 
WATERLOW ( 1972) para melhor caracterizar o perfil antropométrico destas crianças. 

O estado nutricional de populações, ou de indivíduos. também pode ser referido 
comoonúmerodedesvios padrão, acima ou abaixo da média, da população de referência 
(Escore Z). Os cutróticos terão 2 desvios padrão para mais e para rnenos da média da 
população de referência para altura/idade e peso/altura, e os desnutridos terão mais do 
que 2 desvios padrão abaixo da média da população referência (WATERLOW et al.. 
1977). Contudo este critério é considerado muito exigente e classitica como desnutridas 
somente crianças com formas moderadas a graves de desnutrição, rotulando como 
normais rnuitos casos com desnutrição leve (YICTORA, BARROS. YAUGHAN. 
1988). Sendo assim, o Escore Z foi aqui utilizado diretamente como medida quantitativa. 
sen1 criar classes de estado nutricional, para melhor refletir o perfil antropométrico das 

crianças com cirrose. 

Os resultados encontrados mostram que a maioria das crianças com cirrose 
apresentava altcraçf>es em todos os parâmetros antropométricos estudados (Tabelas 9 e 
1 0). Considerando normal o percentil 50 c anormais medidas abaixo dele. pôde-se 
observar que alteraçôes na relação A/1 estavam mais vezes presentes do que alterações 



na relação P/ A, respectivamente, 69,2o/o e 52,8o/o (Figura 5). Já 38,4o/o e 19,2o/o das 
crianças com cirrose apresentavam A/1 e P/ A, respectivamente, no percentil5 ou abaixo 
dele, traduzindo um maior comprometimento nutricional. A maior alteração da relação 
Ali indica, como já vimos, a duração crônica da desnutrição. em nossa série, também 
encontramos alterações marcadas no índice P/1 apesar de ser ele considerado pouco 
fidedigno, já que leva em conta a idade. 

Ao analisar o Escore Z, foi possível observar um maior desvio da normalidade da 
AJI quando comparada ao P/ A (respectivamente, -1, 13, e -0, 16) (Figura 7). Este fato está 
de acordo com outros estudos antropométricos de crianças com hepatopatia em que a 
alteração da altura, ao contrário da alteração do peso corporal, é considerada um 
indicativo mais fidedigno da desnutrição (QUADRO 7). A literatura sugere que os 
índices que levam em contaopesoprovavelmentesuperestimam a adequação nutricional. 
Isto ocorre no hepatopata devido à presença da diminuição da pressão coloideosmótica 
intravascular associada a uma diminuição da função renal, do hiperaldesteronismo. da 
perda protéica, associados à alteração da compartimentalização da água corporal. Estes 
pacientes, portanto, são mais suscetíveis a uma seqüestração excessiva de água, o que 
interfere no peso. Este fato pode prejudicar a avaliação dos pacientes com e sem edema 
e/ou ascite (McCULLOUGH, MULLEN, KALHAN, 1991). 

Ao analisar o estado nutricional, pelo Escore Z, dos pacientes separados de acordo 
com a etiologia da cirrose, observou-se também um comprometimento discretamente 
maior da relação A/I em todos os grupos (Tabela 11 ). Assim como SOKOL & STAL 
( 1990) já haviam relatado, verificamos uma tendência de os pacientes cuja etiologia da 
cirrose foi AVBEH apresentarem um Escore Z menos alterado, principahnente na 
avaliação da relação P/ A (desnutrição aguda). Este fato talvez possa ser explicado pelos 
resultados cirúrgicos razoáveis conseguidos através da portoenteroanastomose. Apesar 
do número reduzido de casos. os pacientes cuja etiologia da cirrose deveu-se ü sí ndrome 
de Alagille e hepatite auto-imune, apresentaram um comprometimento importante do 
crescimento. Provavelmente este fato ocorreu mais relacionado com as alterações 
esqueléticas e de estatura próprias da síndrome (ALAGILLE, 1987) assim como pela 
terapêutica empregada. no caso da hepatite auto-imune. 

Ao ava1iar as reservas de gordura e proteína somática através da EPT e da CMB, 
respectivamente. foi constatada uma alta freqüência de pacientes abaixo do percentil s 
(Figura 6 ), indicando a presença de desnutrição significativa. O fato de a retenção hídrica 
que ocorre nestes pacientes local izar-se de forma preferencial na pa11c inferior do corpo. 
toma a avaliação da EIYf e da CMH medidas mais confiáveis. uma vez que são menos 
influenciadas pelo edema (GOULET et ai.. 1987). A maior alteração na medida da EJYT 
refletiu uma marcada diminuição das reservas de gordura, inclusive maior do que a 
diminuição das reservas de proteína avaliada pela CMB. Isto pode estar retletindo a 
utilização preferencial das reservas de gordura para conservar as de proteína celular no 
estado de desnutrição. tal como foi sugerido por C HIN et ai. ( 1992a). A freqüência da 
diminuição dos valores da CMB estar situada entre aqueles indicados pela EPT e pelo 
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QUADRO 7- RESUL TAI?O DA A VALIAÇÃOANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS COM DOENÇA CRÔ
NICA DE FIGADO 

AUTOR ANO N" DE VARIAÇÃO DIAGNÓSTICO RESULTADOS 

(PAÍS) PACIENTES DA IDADE 

KLOOSTER et ai . 1986 14 2,5- I 6anos Doença crônica <P5 Nl 64o/c 
(EUA) de fígado e/ou <P5 P/1 579c 

ctrrose <P5 EPT 7% 
<P5 AMB 649c 

SOKOL & ST ALL 1990 56 I rn-1 Oanos Doença crônica Escore Z1: 

(EUA) de fígado P/1 - 0,61 ± I ,08 
(32 AVBEH, NI - 0,93 ± I ,36 
32 cirrose) P/ A - 0.07 ± 0.45 

EPT - 1 .O I ± 0,88 
CMB - 0.66 ± 1.06 

SHEPHERD et ai 1991 37 0.5-14anos Doença crônica Escore Z: 

(AUSTRÁLIA) de fígado P/1 - I .40 ± 0,20 
(32 AVBEH)* Nl - 2,20 ± 0.40 

SILVEIRA et ai . 1991 18 3m-5,6anos AVBEH P/1 <PIO 33 9c 

(BRASIL) Nl <PIO 229c 
EPT $ P5 33 9c 
CMB $ P5 35Cfc 

CHIN et ai. 1992a 27 0.5-6,7anos Doença crônica Escore Z: 

(AUSTRÁLIA) de fíoado* P/1 - 2.0 ± 21 ,36 e 

Nl- 2.53 ± 1.54 
EPT( 7c- )2 -19 ± 15 
CMB(ck )2 63 ± 18 

VEGNENTE et ai . 1992 7) 4-1 !anos Hepatite crônica EPT <PIO 99c 

(ITÁLIA) pelo vírus B Nl < P) 47t: 
(5 cirrose) 

PRESENTE 1995 26 9m-17anos Cirrose $ P5 : 

ESTUDO P/1 42J 9c 

(BRASIL) Nl 38.4(k 
P/A 19.2rlc 
Escore Z 
P/1-0.76 ± J .3-t 
A/1-l.l.' ± J ,79 
P/ A-0.16 ± 0.92 

L--------------

Omh.: : P'U'IO = p~:rn.:ntil ')ciO: 1'/1 = pc..;u/iJaJc: /\/1 = allura/iJaJc: 1'//\ = altura/pc-.o 
JJYr = c-.pcs"ura Ja prega tricipital: CM I! = crrcunkrC:ncia muscular do hra~.,; o: 
1 m~dia ± des vio padrã( 1: ~ p~:rccntagcrn do valor normal: * paci~:ntc-. aguardando tr<lll splaniL' 



escore Z do P/ A, sugere uma depleção menos severa da massa muscular magra nos 
pacientes estudados. Pode também refletir uma maior influência do edema subclínico 
nesta medida quando comparada à EPT. Estes achados estão de acordo com a 
literatura que ressalta a EPT como o dado antropométrico mais sensível para avaliar 
desnutrição neste grupo de pacientes (HEHIR et al., 1985; KAUFMAN et al., 1987; 
SOKOL & STALL, 1990; CHIN et al., 1992a). 

Ao examinar a relação entre a gravidade da cirrose, determinada pela classifi
cação de CHILD, e o estado nutricional, não foi encontrada diferença significativa 
(Tabelas 13, 14 e 15). Na literatura há trabalhos que tentam relacionar 0 grau de 
desnutrição com a gravidade da doença hepática. LOGUERCIO et al. (1990), 
avaliando o estado nutricional através da EPT de 108 adultos cirróticos, verificaram 
que mais de 50o/o dos pacientes com cirrose descompensada (CHILD B+C) estavam 
desnutridos. VEGNENTE et al. ( 1992) estudaram o estado nutricional e o crescimen
to de 75 crianças com hepatite crônica do tipo B e registraram que as 5 crianças que 
apresentavam cirrose tinham um crescimento adequado, não havendo interferência 
do grau de dano hepático. No trabalho de CHIN et al. (1992a) sobre 27 crianças com 
cirrose que aguardavam transplante hepático nem o grau de desnutrição (por 
antropometria e potássio corporal total) nem o aparente déficit sérico de micronutrientes 
(zinco, selênio e ferro) correlacionaram-se significativamente com os testes funcio
nais do fígado. Os autores sugerem não haver correlação significativa entre a 
severidade da desnutrição e o grau de colestase, da disfunção de síntese, lesão 

hepática ou deficiência de vitaminas e oligoelementos. Postulam que talvez outros 
fatores potencialmente reversíveis, como ingestão e absorção dos alimentos, seriam 
mais importantes na patogênese da desnutrição do que a doença hepática em si. Já 
LAUTZ et al., em 1992, observaram algum grau de desnutrição em todos os estágios 
da doença hepática de pacientes cirróticos adultos, sendo 1nais freqüente nos estágios 
mais avançados; contudo não houve correlação da desnutrição protéico-calórica com 
a etiologia da doença nem com parâmetros bioquímicas da função hepática. No nosso 
meio, ALVARES DA SILVA & SILVEIRA (1993), acompanhando 50 adultos com 
cirrose compensada, ou seja, 88 o/o CHILD A e 12o/o CHILD B, mostraram uma alta 
prevalência de desnutrição (28%) quando utilizado o teste funcional da medida da 
força do aperto da mão não dominante. Isto sugere a falta de correlação do estado 
nutricional com a gravidade da cirrose, o que concorda com os dados do presente 
trabalho. Contudo, em 1994, foi publicado um estudo multicêntico italiano em que 
foram avaliados 1482 adultos com cirrose (37o/o relacionados ao uso álcool e 28o/o ao 
vírus B ), sendo encontrado um aumento da prevalência de sinais de depleção 
nutricional com o awnento da deteriorização da função hepática. 

Não foi verificada influência da ascite, da hepatomegalia e da esplenomegalia 

no Escore z encontrado, talvez em função do número reduzido de pacientes 
avaliados. Também não houve correlação entre a percentagem de calorias, proteínas, 
lipídios e glicídos ingeridos com a avaliação antropométrica das crianças . 



6.4. Eliminação Intestinal de Proteínas e Gorduras 

A má absorção intestinal_?os nutrientes é um dos fatores que contribui para a 
desnutrição em cirróticos (MUNOZ, 1991 ). São vários os fatores relacionados, entre 
eles: diminuição dos sais biliares intraluminais, supercrescimento bacteriano, coe
xistência de outras doenças intestinais (parasitoses, doença inflamatória intestinal, 
doençacelíaca), uso de medicamentos (diuréticos e antimicrobianos, como neornicina, 
lactulose e colestiramina). Anormalidades secundárias à desnutrição, como 
hipoalbuminemia, insuficiência hepática, diminuição das dissacaridases intestinais 
e deficiências de micronutrientes (como f o lato e vitamina B 12), também podem levar 
a perdas adicionais (PORAIKO et al., 1991 ). 

Até o momento são raros os estudos que avaliam a eliminação intestinal de 
crianças com cirrose (WEBER & ROY, 1972; GLASGOW et ai., 1973). No nosso 
meio, não encontramos qualquer publicação sobre a eliminação intestinal de crianças 
com cirrose avaliadas pelos métodos de triagem da proteína fecal, através da dosagem 
da AAT fecal, e da gordura fecal, através do esteatócrito. Devido à confiabilidade, 
facilidade e rapidez na execução de ambos os métodos, eles estão sendo utilizados na 
triagem e acompanhamento de pacientes em que a eliminação intestinal de proteína 
e gordura deve ser monitorizada (COLOMBO e tal., 1987; HOFFMAN & HANEKOM, 
1987; CARROCCIO et al., 1988; KORMAN et al., 1990; BAÍ et al., 1991a; 
KATAGAWA et al., 1991; MATOTH et al., 1991; SULLIVAN et al., 1992; LAINE 
et ai., 1993). Apesar do padrão ouro para calcular a perda entérica de proteína ser a 
utililzação da albumina ligada ao C r 51, a dosagem fecal daAAT tern sido aceita como 
uma medida da perda de albumina ou exsudação no lúmen intestinal (STRYGLER 
et al., 1990). Alguns investigadores têm utilizado a coleta quantitativa de fezes para 
expressar os resultados através da clearance da AAT (BERNIER et al., ] 978; 
FLORENT et ai., 1981; HILL et ai., 1891 ). Outros têm adotado a concentração da 
AAT em fezes dessecadas (CROSSLEY & ELIOT, J 977; THOMAS et ai.. 1981; 
KEANEY & KELLEHER, 1980), simplificando a técnica sen1 quantificar a coleta 
das fezes e sen1 dosar níveis plasmáticos. Contudo, neste último método, é necessário 
que não hajam alterações significativas da excreção fecal diária c que os níveis séricos 
da AAT sejmn relativamente constantes (STRYGLER et al., 1 990). BARBOSA 
( 1990), em São Paulo, avaliou a excreção fecal da AAT en1 97 crianças eutróficas 
utilizando amostras de fezes randomizadas e dessecadas. O 1naior número de 
pacientes situava-se na faixa etária de até 6 meses ( 46) e, apenas poucos apresentavam 
idade acirna de 12 meses ( 19 ). Na literatura, é descrito que a excreção fecal da AAT 
é maior nas crianças alimentadas com leite materno c com fórn1ulas infantis quando 
cornparadas aq ucl as ai i mentadas corn lei te de vaca e/ou ai i 1nentos só! idos 
(WOODRUFF: et ai., THOMAS et ai., 1986; WILSON ct ai., 1 ggg, DAVIDSON & 
LONNERDAL, J990).Também, a concentração daAAT decresceria após a idade dos 
6 meses tanto para crianças alimentadas com leite materno quanto alimentadas com 
fónnula. Como a técnica da dosagem daAAT ainda não era disponível no nosso meio, 
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realizou-se um estudo inicial para padronização da técnica, utilizando amostras de 
fezes randomizadas e dessecadas de 62 crianças normais. Os resultados obtidos 
foram utilizados para a comparação com os das crianças com cirrose,. Notou-se uma 
correlação negativa entre os valores da AAT fecal com a idade das crianças normais 
avaliadas (Figura 2). 

Quanto ao esteatócrito, MELLO (1993) o introduziu e validou como teste de 
triagem no nosso meio, demonstrando a correlação positiva significante com 0 teste 
de Van de Kamer (padrão ouro para esteatorréia).Avaliando a distribuição dos valores 
do esteatócrito em três grupos etários (0-1mês, 1-3 meses, 3-72meses), a autora 
encontrou diferença significativa entre eles (média+ desvio padrão de 4,04 + 4,99%, 
1,38 + 2,14%, 0,29 + 0,82%, respectivamente), ocorrendo uma diminuição do valor 
excretado com o aumento da idade. Considera, portanto, positivo 0 valor do 
esteatócrito que ultrapasse 2 desvios padrão. No presente estudo, foram utilizados os 
valores de referência propostos por MELLO (1993). Foi considerado aumento da 
perda de gordura nas fezes se o esteatócrito fosse superior a 1 ,93%, já que todos os 
pacientes tinharn idade superior a 3 meses. 

Postulou-se aqui que, na criança com cirrose, utilizando a dosagem da AAT 
fecal e do esteatócrito, seria possível fazer a avaliação inicial da eliminação intestinal 
de proteínas e gorduras, podendo monitorizá-la após manipulação dietética e 

terapêutica. 

Os estudos sobre absorção de proteínas em pacientes cirróticos são poucos e 
difíceis de interpretar. Não são conclusivos quanto à signiticância, à origem e às 
correlações da perda intestinal de proteínas e, na sua maioria, avaliam pacientes 
adultos cuja etiologia da cirrose correi aciona-se ao uso do álcool (BEAUGRAND et 
ai., 1982; BRETAGNE et al., 1982; NARUKI et ai., 1993). 

Após revisar a literatura. é possível observar que já na década de 60 havia 
preocupação quanto ao papel da cnteropatia perdedora de proteína nos pacientes 
cirróticos (OLARTE et al., 1965; IBER, 1966; EWE et al.. 1968; DAVCEV et al., 
1969). Outros estudos que utilizaram rnarcadores radioativos, avaliaram pacientes 
adultos , na maior parte com cirrose relacionada ao uso do álcool (TAKADA et al., 
1970; NARUKI et al., 1993). Todos os trabalhos demonstraram perda protéica 
intestinal aun1entada, sem concluir sobre sua significância c suas correlações. 
Existen1 algumas publicações que utilizam a dosagen1 da AAT (QUADRO 8). 

BEAUGRAND ct ai. (I 982), avaliando a clearance intestinal da AAT em 
pacientes adultos, estudaram 45 . com cirrose alcoólica. Quando cornparados aos 
valores encontrados nos I O JXlCicntes controles (8,0 + 6,8rnl/24h), os cirróticos 
apresentaram urna perda maior ( 1 5.X ± 12,2ml/24h), contudo não significativa. 
Considerando como normais valores daAAT até 2 desvios padrão da média do grupo 
controle. I O (22.2(~) ) apresentavam uma excreção aumentada.Analisando os cirróticos 
con1 c sem perda aumentada de proteína nas fezes. os autores não encontraram 
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QUADRO 8- ESTUDOS QUE A VALIAM A PERDA INTESTINAL DA ALFA-I ANTITRIPSINA (AAT) 
FECAL EM PACIENTES CIRRÓTICOS 

AUTOR ANO FAIXA No DE MÉTODO RESULTADOS 1 

(PAÍS) ETÁRIA PACIENTES 

BEUGRAND 1982 35-78a 45 clearance 15,8 ± 12,2ml/24h 
et al. AAT (em 22,2% >2DP) 
(FRANÇA) 

BRETAGNE 1982 adultos 18 clearance 5 sem VE2 7,8 ± 3,8ml/24h 

et al. AAT 6 com VE 23,1 ± 9,2ml/24h 
(FRANÇA) 7 com VE 26,8 ± 12,6ml/24h 

e ascite 

PRESENTE 1995 9m- 17a 26 AAT fecal I ,03 ± 0,62 mg/g fezes 

ESTUDO dessecadas 

1 média ± desvio padrão: 2 VE = varizes esofágicas 

diferenças significativas entre eles quanto ao nível de albumina sérica, à classificação 
de CHILD ou à pressão sub-hepática. Notaram, porém, que no grupo de cirróticos 
com perda aumentada de proteína nas fezes, dos 7 que tinham endoscopia recente, 4 
(57, 1 o/o) apresentavam anomalias macroscópicas no antro e duodeno e 2 (28,6o/c) 
ulcerações superficiais múltiplas, sugerindo que talvez a perda protéica aumentada 
deva-se a lesões no tubo digestivo, talvez ligadas ao alcoolismo. 

BRETAGNE ct ai. ( 1982) avaliaram a clearance fecal daAAT em 28 pacientes 
adultos, 18 dos quais com cirrose alcóolica. Separaram os cirróticos de acordo com 
a presença ou não de varizes esofágicas e ascite e compararam com os valores dos 
controles nonnais (7, 1 + 5,3ml/24h) e com os dos pacientes com úlceras 
gastroduodenais (7 ,8 + 3,8ml/24h). Observaram uma presença de enteropatia 
exsudativa moderada nos cirróticos. correlacionando-a con1 a presença e a severidade 
de varizes esofágicas. Ressaltaram que a presença de ascite e/ou ulceração não 
modificou significativamente a clearance fecal da AAT. Houve correlação com a 
classifica<;ão de CHILD mas não com o nível sérico da albumina ou com 0 tempo de 

protrombina. 

Na atual série a perda de proteína nas fezes das crianças con1 cirrose foi 
significativatnentc maior do que a observada nas crianças nonnais avaliadas na 
primeira fase do estudo (Figura~ c 9. 1~tbela 18). Contudo foi possível observar que , 
das 26 crian<;as. 34.6(/r (9) apresentavam alfa-] antitripsina fecal igual ou abaixo da 



média encontrada nas crianças normais. Já 46,2% (12) das crianças com cirrose 
apresentavam uma perda protéica entre a média e dois desvios padrão do esperado, 
sendo que 19,2% (5) tinham níveis acima de 2 desvios padrão da média (Figura 8). 
Este estudo confirma os achados na literatura segundo os quais pacientes com cirrose 
apresentam uma perda aumentada de proteína nas fezes apesar da sua importância e 
repercussão ainda não estarem estabelecidas (BEUGRAND et al., 1982; BRETAGNE 

et al., 1982). 

Na avaliação da relação entre a etiologia da cirrose e o grau de perda protéica 
nas fezes, foi encontrada uma perda maior nas crianças com AVBEH e cirrose 
criptogênica (Tabela 19). Como os estudos a cerca da absorção intestinal de proteínas 
em cirróticos praticamente só avaliam pacientes adultos, é necessário que outras 
investigações sejam feitas em crianças com cirrose para que conclusões possam ser 
retiradas a respeito das relações da perda de proteína intestinal e a causa da cirrose. 
O estudo de ROSENTHAL et ai. (1988), tenta determinar a origem da excreção fecal 
da AAT em pessoas normais em comparação com a de 14 crianças com colestase 
severa secundária a atresia biliar ou hepatite neonatal. Nestas, foram constatados 
níveis baixos de perda de proteína nas fezes, sugerindo que a perda fecal daAAT está 
relacionada à excreção biliar. Os dados disponíveis , contudo, não permitem conclu-

sões definitivas. 

Já com relação à gravidade da cirrose, avaliada pela classificação de CHILD, 
e à perda de proteína intestinal, foi encontrada uma relação significativa (Tabela 21 ). 
Foi possível observar que~ apesar de os níveis de proteína excretados não diferirem 
muito entre as classes CHILD A e B, foran1 maiores na classe C. Este achado indica 
utn grau de influência da gravidade da disfunção hepatocelular numa perda maior de 
proteína intestinal. Como foi visto, BEAUGRAND et ai. (1982) não encontraram 
correlação entre o grau de insuficiência hepatocelular (avaliado pela classificação de 
CHILD) c wna maior perda fecal de proteínas. assi1n como com relação ao grau de 
hipertensão portal. Já BRETAGNE et ai. ( 1982) identificaratn un1 aUinento da 
clearance intestinal de proteínas com o aumento da gravidade da cirrose. 

No tocante ü influência da presença de varizes gastroesofágicas e uma maior 
perda de proteína nas fezes, os achados do presente estudo parecem concordar com 
BRETAGNE ct ai. ( 1982) que concluíram ser a presença de varizes uma condição 
para autnentar a cfearance intestinal da AAT (Tabela 23 ). Este fato sugere. segundo 
os autores. um papel da pressão portal na perda protéica intestinal. Também como 
BEAUGRAND ct ai. ( 19X2) c BRETAGNE et ai. ( 1982), não foi vista no presente 
estudo relação significativa entre a perda intestinal de proteína e os níveis séricos de 
albumina (Tabela 24 ). Nesta tabela observa-se uma correlação positiva entre os níveis 
de bilirrubina total c daAAT fecal c, não com os níveis de bilirrubina de reação direta. 
Não teJnos cxpl i cação para este fato, tal vez possa ser atribuído ao aurncnto das frações 
bilirrubínicas relacionadas a hcmólise e/ou sangramentos. 
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Com relação à esteatorréia, estima-se q_ue em adultos, esteja presente em cerca 
de 40% a 50o/o dos pacientes cirróticos (MUNOZ, 1991 ). Na nossa casuística, das 26 
crianças com cirrose estudadas, 21 (80,8%) apresentavam uma perda significativa de 
gordura nas fezes, sendo observada uma taxa média do esteatócrito de 5,88 + 6, 10%. 
Utilizando teste estatísitico apropriado para análise de amostra com dados não 
paramé-tricas (MANN-WHITNEY), foram comparados os valores encontrados do 
esteatócrito com aqueles encontrados por MELLO ( 1993) em crianças normais, 
observando-se uma diferença estatisticamente significativa (Tabela 18, Figura 8 e 
10). Dentre os estudos que avaliam a absorção de gordura em crianças com 
hepatopatia (QUADRO 9), WEBER & ROY (1972) estudaram 23 crianças, sendo que 
destas 21 com cirrose (idade de 1 mês a 16 anos e meio), utilizando o teste de Van de 
Kamer, observaram que, com uma dieta normal, todos os pacientes tinham esteatorréia. 
Nestes pacientes a esteatorréia se correlacionou pobremente com a gravidade da 
obstrução biliar. Contudo ela foi significativamente maior nos pacientes com sinais 
de cirrose descompensada determinada pela presença de ascite e hipoprotrombinemia. 
Outro estudo que avaliou a absorção de gordura em 15 crianças cotn doença hepática 
congênita obstrutiva, com idade entre 2 e 93 meses , determinou que 9 (60%) 
apresentavam esteatorréia e observou uma absorção de gordura diminuída em 11 
(73,3o/o) dos casos, além de uma forte correlação positiva entre o grau de solubilização 
da gordura e a concentração intraluminal de sais biliares (GLASGOW et al., 1973) 

(QUADRO 9). 

SALVIOLI et ai. ( 1990) avaliaram o efeito clínico do ácido ursodesoxicólico 
num estudo duplo-cego em I O pacientes cirróticos adultos, classificados como 

QUADRO 9 _ ESTUDOS QUE A VALIA!\! A PERDA DE GORDURA NAS FEZES DE CRIANÇAS COJ\1 
DOENÇA CRÔNICA DE FIGADO 

AUTOR 
(PAÍS ) 

WEB ER&ROY 

(EUA ) 

ANO 

1972 

GLASGOW el al. 197J 
(CANADAJ 

PRESENTE 
ESTUDO 
(BRASIL) 

1995 

FAIXA N" DE 
ETÁRIA PACIENTES 

lm-ló.5a 23 
(21 cirrose) 

15 
(X A VB EHJ 

<Jm -17a 2() c1rrose 

MÉTODO RESULTADOS 

Van de Kamer I OO%esteatorréia 

í >5g/24h ) 
di eta normal 

Van de Kame r 9 ( 60.(Yk ) 

l.:steatócrito 

es teatorré i a 
di e ta normal 

21 f80.H9é J 

ac ima 2DP 1 norm a l ~ 
d ieta normal 

---------- ------·--·----·--- -·--·- ----- --- ------' 
L--------
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CHILD B, com esteatorréia (débito diário de gordura fecal acima de 8 gramas) e 

dispepsia. Observaram uma redução da perda de gordura e dos sintomas, comprovan

do o efeito benéfico deste ácido. MERLI et al. ( 1992) estudaram o efeito da lactulose 
e do lactitol na excreção fecal de gordura em 18 cirróticos (idade: 37- 69 anos), todos 
CHILD A ou B. Foi observada uma baixa prevalência de esteatorréia (3 pacientes) 
antes do início do tratamento. A justificativa apresentada vinculou-se ao fato de 
nenhum dos pacientes ter um grau severo de insuficiência hepática. 

Ao examinar a perda de gordura fecal de acordo com a etiologia da cirrose, 0 

presente estudo verificou uma excreção fecal de gordura maior nos casos cuja causa 
foi coles tática (Tabelas 19 e 20). Notou-se correlação positiva entre os níveis séricos 
de bilirrubina total e direta com a perda de gordura fecal (Tabela 24, Figura 12). Como 

já foi visto, há fatores que vêm sendo relacionados como causas para a má absorção 
de gordura nos pacientes com doença coles tática. Eles seriam, entre outros, diminui
ção na liberação de ácidos biliares no lúmen intestinal (DICECCO et al., 1989), 
redução da capacidade intestinal para absorver ácidos graxos de cadeia longa, 
interferência na absorção lipídica pela ligação de ácidos biliares com colestiramina 
e, em alguns casos, associação com insuficiência pancreática (MUNOZ, 1991 ). 
McCULLOUGH & TAVILL, 1991 consideram que pacientes com doença hepática 
não colestática também podem apresentar um aumento significativo das quantidades 
de gordura fecal, mas que talvez não seja um fator importante na ocorrência da 

desnutrição. 

Quanto á gravidade da cirrose e o grau de esteatorréia, não foi observada 
diferença estatisticamente significante entre os pacientes, apesar de observar-se uma 
perda maior de gordura nos cirróticos com doença n1ais grave, ou seja, CHILD c 
( 10,26 + 7 .48o/o). Este achado concorda com a literatura no fato de que, apesar de 0 

grau de cmnprometimento hepático influenciar na absorção e utilização da gordura 
intestinal, não é o único fator determinante (DICECCO et ai., 1989). 

Assin1, era importante avaliar a intluência da dieta ingeri da pelas crianças com 

cirrose na perda fecal de proteínas c gorduras (Tabela 25). Não houve correlação entre 
a percentagem ingerida de calorias, proteínas, gorduras c lipídios com os níveis da 
AAT fecal e do cstcatócrito. Nota-se apenas un1a tendência de uma correlação 
positiva entre a percentagem de lipídios ingeridos c o valor do esteatócrito (quanto 

maior a ingestão. maior o esteatócrito). 

Também foi realizada a avaliação do grau da perda intestinal de proteínas e 

gorduras nas crianças com cirrose c sua relação com os seus índices nutricionais 
antropométricos (Tabela 26). Não ocorreu correlação entre o grau da perda intestinal 

de proteínas c gorduras com o grau de nutrição, mesmo naqueles que avaliam 

desnutrição crônica, reservas de gordura c proteína son1ática. Isto confinna que a 
causa da desnutrição na criança cirrótica é multifatorial c que explicá-la apenas por 
un1 fator. no caso absorção intestinaL não é possível. 



6.5- Proposta Nutricional para Crianças com Cirrose 

Com base na revisão anterior, é possível compor um conjunto de recomendações 
para o aporte nutricional ideal para crianças com doença crônica de fígado (Quadro 1 0). 

QUADRO 10. RECOMENDAÇÕES PARA O APORTE NUTRICIONAL DIÁRIO PARA CRIANÇAS COM 
CIRROSE 

COMPONENTE 

CALORIAS (YCT) 

PROTEÍNAS 

CARBOIDRATOS 

GORDURAS 

VITAMINAS E OLIGOLLEMENTOS 

SÓDIO E ÁGUA 

VIA PREFERENCIAL 

Ond~: V(.l = valor cai(Jrico total 
TM B = taxa rn~tahl'llica ha.-;al 
NPP = nutri<,:Jo parcntcral rareia! 
N!Yf = nutri<,:ão rarent~ral total 

RECOMENDAÇÃO 

1,2 a 1,4 vez a TMB* 

12 a 15% do VCT 
(2,5 a 3 g/kg de peso/dia) * * 

SOCJc a 55% do YCT 

30% a 359'c do YCT *** 

quantidades liberais *** * 

confonne estado hidroeletrolítico do paciente 

oral. voluntária ou por sonda,ou ambas: 
segunda escolha- NPP; última escolha- NPT 

Fonte: modificado de NOMPLECi(JI & BONKOVSKY. 1994 

* determinado rrderenlernente atrav0s de calorim~tria indir~ta 
** s~ ~nc~faloratia - rcdu<;ão ternroníria ~eventual utilização d~ fúrmulas enriLJu~cidas Clllll aminuácidos 

ramiticados 
* * * surlcmenta<;ào d~ u·i~ I icerídeos de cadeia m0dia. se colestasc rún ica ou esteatorré ia (se usu rmlun l!ado. 

suplementar ácidos _g raxos essenciais) ' 
**** restrin~ir st: sohr~carga (láro e cohre ) 

Recomenda-se que seja fornecida uma quantidade de calorias de no mínimo 1.2 
vez 0 gasto energético basal. Nestes casos é sugerido que seja empregada, sempre que 
possível. a calorimctria indireta para aferir com maior precisão 0 gasto energético 
(McCULLOUGH & TAVILL. 1991: NOMPLEGGI & BONKOVSKY. 1994). Com 
relação ás proteínas. é preconizado que a dieta dos pacientes deva ter uma quantidade 
normal de proteínas variando de 12o/r) a I 5o/o do valor calórico total diário (na criança. 
cerca de 2.5 a l g/kg de peso/dia). devendo ser feita uma redução temporária sómcnte 
nos períodos de encefalopatia hepática (Oj a I g/kg de peso/dia). Quanto ao tipo de 
proteína mats adequada para os pacientes cirróticos. há muita discussão. Diversos 
estudos têm avaliado c comparado o balanço nitrogenado em pacientes com encefalopatia 
hepática c que receberam fórrnulas padrão e/ou enriquecidas com aminoácidos rami ficados 
(FREUND ct ai.. 19g2: MORGAN. 1990: WEBER ct ai.. 1990: BIANCHI et ai.. 1991: 



MULLEN & WEBER, 1991 ~ CHARLTON et al., 1992~ CHIN et ai., 1992b ). Em 
crianças cirróticas também são descritas anormalidades tanto do metabolismo dos 
aminoácidosquantodare1açãoentreaminoácidosramificadosearomáticos(WEISDORF 
et al., 1987). É reconhecida a importância dos aminoácidos ramificados na melhora da 
síntese protéica hepática e na redução do catabolismo. Como a maior parte dos 
suplementos enterais padrão tem quantidades generosas de aminoácidos ramificados, é 
recomendado o seu uso rotineiro nos pacientes com doença hepática. São reservadas as 
fónnulas especiais, ricas em aminoácidos ramificados, apenas para os pacientes com 
encefalopatia (NOMPLEGGI & BONKOYSKY, 1994). Quanto aos carboidratos, 
devem continuar a constituir cerca de 50o/o a 55 o/o da ingestão calórica diária, observan
do-se sinais clínicos de intolerância à glicose. Soluções de glicose ou suplementação oral 
com polímeros de glicose devem ser usadas, tanto r:or via parenteral quanto oral, num 
proporção de 40o/o a 50o/o do total de calorias (MUNOZ. 1991 ). Cerca de 30o/o a 35 o/a 
das calorias ingeridas (não mais do que 40o/o) devem ser sob fonna de gorduras. 
preferentemente com altas taxas de gordura insaturada. contendo ácidos graxos 
essenciais. Em pacientes com colestase crônica e estcatorréia. o suporte nutricional 
inclui, evidentemente. o uso de fórmulas ou suplementos com triglicerídeos de cadeia 
média, devido ao fato de serem diretamente absorvidos pela veia porta e hidrolizados 
mesmo na ausência de sais biliares e lipase pancreática (MUNOZ, 1991; FAN & 
WONG, 1992). Deve-se, no entanto, ressaltar que, se forem usados prolongadamente, 
é necessário a suplementação com ácidos graxos essenciais (ácido linoléico). Quantida
des liberais de multivitaminas c minerais devem fazer parte da dieta. restringindo-se 
apenas ferro ou cobre se houver sobrecarga (hemocromatose. doença de Wilson) 
(MOMPLEGGI & BONKOYSKY, 1994). Também ajustes na ingestão de sódio e água 
são importantes conforme o estado clínico do paciente. O suporte nutricional deve ser 
dado preferentemente por via cntcral, quer por ingestão voluntária quer por 1neio de 
sondas alimentares ou de ambos. devendo ser reservadas a nutrição parenteral parcial e 
total como últimas escolhas (SOBERON et al.. 1987: NIELSEN. 1900: NOrv1PLEGGI 
& BONKOYSK Y. 1994). A via preferencial é sempre a oral,já que mantém a estrutura 
c a função do trato gastrointcstinal além de estimular a produção intestinal de 
imunoglobulinas e manter a integridade da barreira intestinaL evitando a translocação 
bacteriana (KAUFMAN et al.. 1987: CABRE et al.. I 990: NOMPLEGGI & 
BONKOYSK Y. I 994 ). Devido ü alteração do metabolismo do carboidrato. revisado 
anteriormente. mouificações <..levem ser feitas na forma de administrar o aporte 
nutricional. Entre elas inclui-se a utilização de alimentações orais freqüentes como 
maneira de manter um balanço nitrogenado adequado c evitar o metabolismo do tipo 
"inanição acelerada'' caracteristicamente observado nos pacientes com cinose (PORAI K() 

ct ai.. I 99 I ) . 

o inqu~ri to nutricional uti I izado no acompanhamento seqüencial destes pacientes. 
al~rn de i ndcnti li c ar erros ai imentares permite orientar uma adequada ingestão para que 
I)C alcance o aporte nutricional desejado. 
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7. CONCLUSÕES 

• Utilizando o inquérito alimentar para avaliar a ingestão ad libitum das crianças 
com cirrose. concluímos que a maioria delas apresentava ingestão de calorias, proteínas 
e lipídios. assim como de cálcio. fósforo. ferro, zinco e cobre. abaixo do recomendado 
para crianças normais. Apenas a ingestão de glicídios e de sódio foi acima do 
recomendado. 

• A avaliação antropométrica mostrou que a maioria das crianças cirróticas tinha 
algum grau de desnutrição, independentemente do método utilizado. Notou-se um 
comprometimento maior dos índices que estudam a relação A/1, indicando desnutrição 
crônica. do que dos que estudam a relação P/ A. A reserva de gordura. avaliada pela 
medida da EPT. mostrou-se diminuída na maioria dos pacientes e de forma mais 
freqüente do que a reserva de proteína somática. avaliada pela CMB. 

• As relaçôes P/1. A/1 e P/ A não foram estatisticamente diferentes nos pacientes 
com e sem hepatomegalia. esplenomegalia ou ascite. 

• A perda de proteínas nas fezes das crianças com cirrose. avaliada pela dosagem 
daAAT fecal. foi de 1.()3 + 0,62 mg/g de fezes dcssecadas. A perda de gorduras. avaliada 
pelo esteatócrito. foi de 5.88 + 6.l9o/(). 

• A comparação dos valores encontrados da AAT fecal e do esteatócrito com 
aqueles registrados em crianças normais, mostrou-se signitlcativa. Ou seja. as crianças 
com cirrose apresentaram uma perda de proteínas e gorduras significativamente maior 
do que o esperado em crianças normais. 

• A perda de gorduras foi maior nas crianças cuja causa da cirrose fui AV BEH e 
síndrome de ALAGILLE. 

• Houve correlação positiva dos valores encontrados da AAT fecal com a 
gravidade da cirrose (classilicação de CHILD). indicando que quanto mais grave a 
doença maior a perda fecal de proteínas. 



• Houve relação positiva entre a presença de varizes esofágicas e/ou gástricas 
e a maior perda de AAT nas fezes. 

• Não houve relação positiva entre a idade dos pacientes e o nível sérico de 
albumina com a perda de proteínas e gorduras nas fezes das crianças com cirrose. Foi 
observada correlação positiva entre a perda fecal da AAT com os níveis séricos de 
bilirrubina total e entre o esteatócrito com os níveis séricos de bilirrubina total e direta. 

• Não houve correlação significativa entre a percentagem in gerida de calorias, 
de proteínas, de lipídios e de glicídios com a gravidade da cirrose (classificação de 
CHILD), com o resultado da avaliação antropométrica e com a excreção fecal daAAT 

e do esteatócrito. 
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- ANEXO I -

* PROTOCOLO- ABSORÇÃO INTESTINAL DE CRIANÇAS COM CIRROSE 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

1. NÚMERO: _____ _ 2.NOME: _______________________________ _ 

3. REGISTRO HCPA: ------- 4. DATA NASCIMENTO: I ----- ! ___ _ 

S. SEXO:------ -------
6. COR : _________ _ 7. IDADE: ______ _ 

11. ETIOLOGIA DA CIRROSE: ------

1. OBSTRUÇÃO BILIAR 
1.1. EXTRA-HEPÁTICA: (a) AVBEH (b) cisto colédoco (c) pós-operatóno 
1.2. INTRA-HEPÁ TI C A: a) síndrome Alagile (b) doença Byler 

2. HEPATITE 

2.1. AUTO-IMUNE 
2.2 . VÍRUS B 
2.3. VÍRUS C 
2.4 . OUTROS AGENTES 

3. METABÓLICA 

3.1. GALACTOSEMIA 
3.2. DOENÇA WILSON 
3.3. DEFICIÊNCIA AA T 
3.4 . HEMOCROMATOSE 
3.5. OUTROS 

4. ÁLCOOL 

5. DOENÇACARDÍACA 

6. CRIPTOGÊNICA 

111. GRAVIDADE DA DOENÇA: CLASSIFICAÇÃO DE CHILD (1964) 

CHILD 

Medidas clínicas ou bioquímicas Escore por pontos por anormalidade 

1 2 
- --·--

Albumina(mg/dl) > 3.5 3 - 3.5 

Bilirrubina total(mg/dl ) < 2 2 - 3 

Comprometimento neurológico ausente min1mo 

Ascite* ausente contro lada 

Estado nutricional* · bom l_ regular 
··-- -.---·---·"'-------

• determinada pelo exarne fís1co ou ecogra f1a recente : •· avaliaçao ernpíncél 
Child A = 5 a 6 pontos I Ct1ild B ::.: 7. 8 ou 9 pontos I Child C = 1 o a 15 pontos 

3 

<3 

> 3 

moderado/severo 

nao controlada 

precár io 



IV. RESULTADOECOGRAFIA: DATA _I __ / __ HEPATOMEGALIA - ESPLENOMEGALIA 

V. RESULTADO ENDOSCOPIA: DATA_ I __ / __ VARIZESESOFÁGICASE/OUGÁSTRICAS 

VI. ESTUDO RADIOLÓGICO: DATA _ I __ I__ RETARDO DA MATURAÇÃO ÓSSEA 

VIl. MEDICAMENTOS EM USO: (a) não (b) sim, quais : ---------------

VIII. INQUÉRITO NUTRICIONAL (3 DIAS): 

1. VCT: 

2. %LIPÍDIOS: -------------------------

3. %PROTEÍNAS : - -----------------------

4. %CARBOHIDRATOS : 

5. OLIGOELEMENTOS : 

IX. AVALIAÇÃONUTRICIONAL:DATA __ / __ 1 __ 

1. PESO: 2. ALTURA: 3.CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO : 

4. ESPESSURA PREGA TRICIPITAL (EPT) : - PERCENTIL __ _ 

5. CIRCUNFERÊNCIA MUSCULAR DO BRAÇO (CMB): - PERCENTIL __ _ 

6. ÁREA MUSCULAR DO BRAÇO (AMB) : · PERCENTIL __ _ 

7. ESCORE Z P/ IDADE CRONOLÓGICA: 

Z PESO/IDADE : 

ZAL TURNIDADE : 

Z PESO/ALTURA: 

X. ANÁLISELABORATORIAL-DATA __ / _ _ _ / _ _ _ 

1. BILIRRUBINAS : 

2. ALBUMINA: 

X. ANÁLISE DAS FEZES 

1. DATA COLETA: __ I ______ I ______ _ 2. DATA EXAME : _ _ I --
3. HÁBITO INTESTINAL :. --·-------------------------

4. DOSAGEM AAT FECAL : ________ mglg tezes dessecadas 

5. ESTEATÓCRITO : ----- ··---------- 0/o 



ANEXO 11 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

A desnutrição é um achado freqüente nas crianças que apresentam doenças crônicas no fígado. No 
nosso meio e na literatura existem poucos estudos que investigem se uma das causas deste achado é 
a existência de uma perda aumentada de proteína e gordura nas fezes, devido a uma má absorção 
intestinal destes nutrientes . 

É através do entendimento de como é que as crianças com doenças crônicas do fígado absorvem 
os nutrientes ao nível intestinal que poderemos fazer um melhor planejamento da dieta que deve ser 
utilizada pelo paciente. Com isto será possível obter uma melhor condição clínica e nutricional destas 
cnanças. 

O nosso estudo visa detem1inar a existência ou não de uma perda digestiva de proteína e gordura 
nas crianças com doença crônica de fígado. assim como avaliar o seu estado nutricional. 

Caso haja a concordância em panicipar do estudo. será necessário que seja coletada uma amostra 
de fezes eliminadas espontânearnente pela criança. para posterior análise laboratorial. Também será 
feita uma avaliação nutricional que consistirá na determinação do peso. altura. circunfência do braço 
e medida da espessura da prega tricipital. usando urn adipômetro (aparelho que mede a espessura de 
gordura subcutânea). Previamente a sua avaliação nutricional será necessário que seja anotado pelo 
responsável pela criança todos os alimentos e quantidades ingeridas pela criança por 3 dias 
consecutivos. No momento da avaliação nutricional será coletado 3 ml de sangue venoso para 
posterior determinação dos níveis de bilirrubinas e albumina. 

Caso não haja concordância em participar do estudo. isto não mudará o tratamento e o 

acompanhamento da criança no nosso serviço. 

Eu. 

fui informado dos objetivos especificados acima e da justificativa desta pesquisa . de forma clara 
e detalhada. Recebi informações específicas sobre cada procedimento no qual a criança que sou 
responsável estarü envolvida. dos desconfonos tanto quanto dos benefícios esperados. Todas as 
minhas dlÍvidas foram respondidas com clareza c sei que posso solicitar novos esclarecimentos a 
qualquer momento. Além disso. novas informaçôes. obtidas durante o estudo. me serão fornecidas e 
que terei a liberdade de retirar meu consentimento de participação n<t pesquisa. face a estas 
informações . 

O profissional 
certificou-me de que as informaçôes por mim fornecidas terão cartíter confidencial. 

Fui informado que caso existam gastos adicionais. estes seriio ahsorvidos pelo on.;amento da 
pesqUisa. 

1\SSIN/\ TUR/\ I><> Pt\CILNTI . 

/\SSIN 1\Tl JR/\ I)( l li\ VI Sf'l( i/\1 >< W 

1\SSIN/\TUI{/\ I>< l <li< li J\Tt\1 ><li{ -·--- ---·---·-- ------·- -- --· ·------



- ANEXO 111 -

DADOS CLÍNICOS, LABORATORIAIS, 
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E RESULTADO 

DO INQUÉRITO NUTRICIONAL DAS CRIANÇAS COM CIRROSE 

I - DADOS CLÍNICOS 

CASO IDADE SEXO COR ETIOLOGIA CHILD ASCIT HEPATO ESPLEN VARIZES RMO MEDIC. 
(meses) M/F C/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 

1 15 F c AVBEH B N s s s S (U+V) 

2 27 M c CRIPTOG. A N s s N N S (U+V) 

3 71 M c AVBEH B s s s s s S (D+V) 

4 96 M c AVBEH B N s s N s N 

5 67 F c AVBEH B N s s s s S (F+V) 

6 43 M c DEF.AAT B N s s s s S (U+V) 

7 95 M c DEF.AAT B N s s N N N 

8 20 M N AVBEH c N s s s S (U+V) 

9 29 F c HEPAT. C B N s s s s S (V) 

10 31 F c AVBEH B N s s s S (U+V) 

11 35 M c CRIPTOG. A N N s N N N 

12 91 F c CRIPTOG. B N s s s N 

13 211 F c CRIPTOG. c s N s s s S (l+D+V+P) 

14 29 M c AVBEH B s s s N s S (U+V+D ) 

15 9 M c ALAG ILE A N N N s S (U +V) 

16 13 F c AVBEH B N s s s S (U +V) 

17 126 M N HEPAT.B B N s s N s N 

18 106 M c CRIPTOG. B s s s s N N 

19 119 F N HEPAT.AI B N s s N s S (C ) 

20 82 M c AVBEH B N s s s N S (U+V) 

21 45 M c AVBEH B N s s s N N 

22 58 M N AVBEH A N s s s N S (V) 

23 15 M c AVBEH c N s s s s S (U+V) 

24 24 F c CRIPTOG. c s s s s s S (U+V) 

25 85 F c AVBEH B s s s s N S(U+V+O) 

26 214 M N CRIPTOG . c s s s s s S(U+V+D) 

onde S/N =SIM /NÃO 

M!F =MASCULI NO/ FEMININO 

CIN = CAUCASOIDE/ NÃO CAUC ASOIDE 

CHILD · GRAVI DAD E OA CIRROSE 

HEPATO- HEPA TOM EGALIA 

ESPLENO- ESPl.ENOME C>ALIA 

VARIZ- VAR IZES ESOFAGICAS E/OU GASTRICA:, 

MEDIC- MEDIC AMENTOS UT IL IZADOS ( lJ" i'ICldo ursodesoxrcólrco . V= vrtamrn as oru rs D= rlrure trco '; F= lenooarbrto l 
P= propra nolol . L= lac tulose . C= co rtrcord e. 0= co lestrramrna ) 

ETIOLOGIA AVBEH = at resra de vtas bilrares extra -t1epatrca . 

ALAGILE = SincJrome c1e Alaq 1le CRIP TOC:i = wptogéntca DEF AA T = rlefrc1encra de alta -1 ant rtrrosw,:: 
HEPAT H = neoat1tR vrru s R HF.Pr,T C.: neoat 1te v~ru s C. HEPAT AI= neoat1te auto-1mun<: 



I I - DADOS LABORATORIAIS 

CASO ALBUMINA BILIRRUBINA BILIRRUBINA AATFECAL ESTEATÓCRITO 
g/100ml TOTAL DIRETA mg/g fezes % 

mg/100ml mg/100m desseca das 

1 4,3 5,9 4,5 1,908 26,0 
2 3,3 0,8 0,1 1,987 0,0 
3 3,8 3,1 1,3 1,087 7,7 
4 4,2 2,8 1,3 0,681 4,6 

5 2,7 8,6 6,3 1,370 6,0 

6 3,3 2,3 0,8 0,220 0,0 

7 4,2 1,8 0,4 0,690 2,2 

8 3,1 16,5 10,3 11100 5.3 

9 4,4 3,8 1,6 1,090 0,0 

10 3,7 17,1 11 ,5 0,770 4,0 

11 3,9 0,6 O, 1 0,170 0,0 
12 3,4 4,8 3,6 0,760 9,2 
13 2,7 2,9 0,6 2,720 5,9 
14 3,1 3,5 2,5 0,680 4,0 
15 4,2 0,6 O, 1 0,820 6,3 
16 2,8 11 ,5 6,1 0,860 4,6 
17 3.4 0,6 O, 1 0,350 4,8 
18 3,6 1,2 0,3 1 '107 0,0 
19 3,5 0,8 O, 1 0,330 3.3 
20 3,4 6,1 5,7 1.680 5,6 
21 3,8 2.4 1,4 0,680 2,5 
22 3,8 1,2 0,2 0,972 6.3 
23 3,0 11 ,7 8,0 1 '180 16,6 
24 3,4 3,8 3,2 2,000 3,5 

25 3,2 5,0 3.7 0,410 4,5 

26 2,6 23 ,0 15,7 1.230 20,0 

---



I I I - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

CASO PESO PPESO ALTURA PALT. Z P/1 ZA/1 ZP/A PEPT PCMB PAMB 

(g) (em) 

1 10200 50 74,0 10 o -1,267 0,889 25 05 05 

2 11900 10 92,0 70 -0,857 0,588 -1,500 05 50 50 

3 20400 40 116,0 50 -0,044 0,083 -0,167 05 05 05 

4 25800 50 130,0 70 O, 161 0,556 -0,435 25 25 50 

5 19200 50 111 ,O 40 0,238 -0,447 0,353 10 25 25 

6 12600 03 95,0 10 -1 ,882 -1 '175 -1 ,462 05 25 25 

7 20700 05 120,5 10 -1,419 -1 '132 -0,944 10 25 25 

8 10190 05 79,0 05 -1 ,342 -1 ,678 -0,638 05 50 75 

9 11700 20 92,0 60 -0,846 0,412 -1,417 10 05 05 

10 11360 05 81 ,O 03 -1,339 -3,171 0,360 10 25 25 

11 11530 03 90,0 03 -1,980 -1 ,657 -1 ,4 70 25 10 10 

12 28200 80 127,5 70 1 ,516 0,604 1 ,217 25 75 75 

13 34000 03 140,0 03 -3,068 -3,790 0,000 05 05 05 

14 12050 10 82,0 03 -1,036 -2,743 0,833 05 10 10 

15 7060 03 68,0 05 ·2, 140 -1 ,654 -1 ,343 25 05 05 

16 5500 03 63,5 05 -3,090 -4,138 -1 ,429 05 05 05 

17 27200 10 133,0 10 -1 '196 -1,141 -0,500 05 25 25 

18 34100 80 139,5 90 1,806 1,464 0,484 25 95 90 

19 24500 03 121 ,O 03 -1 ,481 -5,576 1 ,211 10 25 25 

20 19800 10 115,5 10 -1,039 -1,039 -0,412 05 75 50 

21 18500 80 108,0 95 1,278 1,707 0,333 05 50 75 

22 18700 50 105,0 20 0,200 -0,844 1,067 10 50 50 

23 9280 05 73,5 03 -1.4 73 -1 ,513 ·0,320 25 05 05 

24 12570 60 84,5 20 0,558 -0,606 0,870 05 75 75 

25 25600 70 129,0 90 1,250 1 ,411 ·0,250 10 50 50 

26 54100 05 162,0 03 ·1 ,611 -2,277 0,580 50 05 05 

• NCHS ( 1977). Fnsanch<'( 1981) 

Onde: PPESO =percenltl do peso/idadH 
PAL T. = percentil da altura/idade 
Z P/1 = Escore Z do peso/idade 
ZNI= Escore Z da altura/idade 
Z PIA = Escore Z do peso/altura 
PEPT = percentil da espessura da prega trictptlal 
PCMB = percentil da etrcunferêncta muscular do braço 
PAMB = percentil da área muscular do braço 



IV - RESULTADO DO INQUÉRITO NUTRICIONAL* 

CASO %CALOR %PROT %LIP %GLIC %CALC %FOSF %F e %N %Zn %Cobre 

1 98,3 113,3 103,3 96,4 131 '1 127,5 70,0 147,0 55,0 20,0 

2 69,2 99,3 70,0 118,2 93,4 92,8 31,6 48,8 32,2 12,0 

3 59,9 93,3 100,0 107,3 85,6 97,0 59,9 127,0 41 ,5 24,8 

4 89,3 80,0 90,0 112,7 150,8 156,1 57,7 79,8 58,7 19,6 

5 68,4 66,7 90,0 116,4 67,8 75,1 47,0 115,4 28,6 20,0 

6 122,31 80,0 113,3 100,0 120,8 149,3 81,6 158,7 51,4 42,0 

7 51,5 100,0 116,3 100,0 25,9 66,0 57,1 502,9 27,8 8,4 

8 64,1 120,0 110,0 87,3 85,4 88,3 36,1 88.5 34.4 6,0 

9 107,2 113,3 70,0 112,7 179,9 172.9 52.0 180.8 57,9 8,7 

10 64,7 80,0 66 ,7 125,5 40,0 51,3 35,3 107,5 20,3 1 ,3 

11 28,0 80,0 73,3 120,0 17,4 32 ,5 15,0 14,7 15,0 15,0 

12** 99.1 80,0 80,0 112,73 

13 48,9 73,3 86,7 114,6 21,7 41 ,9 28,3 23,0 8,5 9,3 

14 81 ,9 86,7 73,3 118,2 86,0 87,6 92,1 106,3 47,6 38,0 

15 130,9 86,7 83,3 112,7 149,8 140,5 48,0 205.4 59.0 38,0 

16 168,1 120,0 96,7 96,4 332,2 325 ,2 17,6 206 ,8 152,2 30,0 

17 89,2 100,0 110,0 92,7 83,4 134,8 106,4 134,3 58.7 17,2 

18 80,1 100,0 63,3 118,2 90,3 120.3 69,3 122,9 30,4 3,2 

19 41.8 120,0 56 ,7 120,0 68,5 85,4 63,5 52,9 36.0 12.4 

20 91,3 80.0 86,7 114,6 73,6 98,1 51 ,9 88,4 31.7 15,3 

21 89,2 93.3 86 ,7 110,9 110.5 110,5 38,4 142,4 36 .6 12.0 

22 92,4 86,7 126,7 89.1 77,9 104 ,1 72 ,3 169,6 50,0 19,3 

23 102,7 80.0 93 ,3 110,9 46,5 69.0 120.3 254 ,8 62,3 60,0 

24 134.6 126,7 76,7 107,3 228,8 219,6 51 .8 144,9 63,0 20,0 

25 38,3 106,7 66,7 120.0 53.4 56.5 30,3 33,8 23.3 8.0 

26 64,9 73,3 93,3 110,9 50.5 62,0 46,4 97,1 29,7 24.0 

• % do recomenclaclo para íclade de acordo com F/1.0/0 MS/UNU. 1985 e ROA . 1989. oncle 100'~ <> =valor recomendado 
• • sem dados disponíveis quanto a ingestào de ollgoelementos 

Onde: % CALOR = % calorias 
% PROl = % proteínas 
% LIP = % lipídiOS 
% GLIC = % glícícl1os 
% FOSF = o/r, fósforo 
% FE =% ferro 
% Na= % sódio 
% Zn =% ztnco 
% Cobre = % cobre 


