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RESUMO

No

pós-transplante

hepático

(pós-TxHep),

complicações

da

doença

cardiovascular (CV) têm sido cada vez mais prevalentes e aparecem entre as principais
causas de morte nessa população. Sabe-se que alterações metabólicas e nutricionais
podem estar associadas ao aumento de risco CV. Assim, o objetivo deste trabalho foi
avaliar o risco CV e suas associações com o estado nutricional, ingestão alimentar e o
perfil metabólico em pacientes pós-TxHep.
Este estudo transversal incluiu pacientes adultos pós-TxHep. Pacientes
transplantados há menos de 1 ano e com histórico de insuficiência hepática fulminante,
perda de enxerto hepático ou insuficiência renal crônica pós-TxHep não foram
incluídos. Os pacientes passaram por avaliação clínica, nutricional e laboratorial. A
avaliação nutricional compreendeu a ingestão alimentar, através de Registro Alimentar
de três dias, antropometria e dinamometria. A medida da espessura da camada íntimamédia carotídea (EIMC) foi avaliada por ultrassonografia Doppler e considerada
alterada quando maior que 1 milímetro.
Foram avaliados 69 pacientes transplantados há 2,8 (1,4 - 6,3) anos, sendo a
maioria do sexo masculino (61%). Encontrou-se alta prevalência de desnutrição e
sarcopenia, apresentada por 45% dos pacientes com área muscular do braço abaixo do
percentil 15, e 71% com força do aperto de mão abaixo do percentil 30. Em contraste,
72% dos pacientes estavam com excesso de peso e 35% apresentaram Índice de Massa
Corporal (IMC) maior que 30 kg/m2. Pacientes com EIMC alterada (54%) apresentaram
maior LDL colesterol (P = 0,01), maior proporção de proteína-C reativa ultrassensível
(PCR-us) maior que 1mg/L (P = 0.02) e maior ingestão de ácidos graxos saturados e
trans (P = 0.01).
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Em conclusão, este estudo mostrou alta prevalência de EIMC alterada em uma
amostra de pacientes pós-TxHep com sobrepeso e sarcopenia, associada a níveis mais
elevados de LDL colesterol, PCR-us maior que 1mg/L e maior ingestão de ácidos
graxos saturados e trans. Este estudo reforça que é necessário fornecer medidas
preventivas, incluindo a melhoria da qualidade dietética, para todos os pacientes póstransplante hepático, a fim de minimizar o risco CV.

Palavras-chave: pós-transplante hepático; espessura da íntima média carotídea; placa
aterosclerótica; perfil metabólico; avaliação nutricional.
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ABSTRACT

In post-liver transplantation (post-LT), complications of cardiovascular (CV)
disease have been increasingly prevalent and have become one of the main causes of
death in this population. It is known that metabolic and nutritional imbalance may be
associated with increased CV risk. Thus, the aim of this study was to evaluate CV risk
and its associations with nutritional status, food intake and metabolic profile in post-LT
patients.
This cross-sectional study included adult post-LT patients, who underwent
clinical, nutritional and laboratory evaluation. Patients who have undergone LT for less
than 1 year, and with history of fulminant hepatic failure, loss of liver graft or chronic
renal failure after LT were not included. The nutritional evaluation included food intake,
through a three-day Food Record, anthropometry and dynamometry. The carotid intimamedia thickness (CIMT) was assessed by Doppler ultrasonography and considered
abnormal when greater than 1 millimeter.
A total of 69 patients transplanted 2.8 (1.4 - 6.3) years ago were evaluated, being
the majority male (61%). There was a high prevalence of malnutrition and sarcopenia,
presented by 45% of patients with arm muscle area below the 15th percentile, and 71%
with handgrip strength below the 30th percentile. In contrast, 72% of the patients were
overweight and 35% had Body Mass Index greater than 30 kg/m2. Patients with altered
CIMT (54%) had higher LDL cholesterol (P = 0.01), higher proportion of high-sensitive
C-reactive protein (hs-CRP) greater than 1mg/L (P = 0.02) and higher intake of
saturated and trans fatty acids (P = 0.01).
In conclusion, this study showed a high prevalence of abnormal CIMT in a
sample of post-LT patients with overweight and sarcopenia, associated with higher
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levels of LDL cholesterol, hs-CRP greater than 1mg/L, and higher intake of saturated
and trans fatty acids. This study reinforces that it is necessary to provide preventive
measures, including improvement of dietary quality, for all patients after liver
transplantation, in order to minimize CV risk.

Keywords: post-liver transplantation; carotid intima-media thickness; atherosclerotic
plaque; metabolic profile; nutritional assessment.
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IMC – Índice de Massa Corporal
IPAQ – International Physical Activity Questionnaire
LDL – LDL cholesterol
LT – liver transplantation
METs – MET-minutes/week
PAC – placa aterosclerótica carotídea
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1. INTRODUÇÃO

O transplante hepático (TxHep) é o procedimento realizado quando não há outra
alternativa de tratamento clínico e cirúrgico na hepatopatia avançada, progressiva e
irreversível (1). O número de TxHep cresce no Brasil, que já possui 61 equipes atuantes
e ocupa o 2º lugar em número de TxHep no mundo (2).
A sobrevida pós-TxHep tem aumentado devido aos avanços no tratamento
clínico e cirúrgico da doença hepática. Conforme o Registro Brasileiro de Transplantes,
a sobrevida pós-TxHep é de 74% ao final de 1 ano e de 68% ao final de 5 anos pósTxHep, considerando os transplantes de fígado realizados a partir de 2010 (2). Em
países nórdicos, a sobrevida parece ser ainda maior, chegando a 87% ao final de 5 anos
(3).
Concomitante ao aumento da sobrevida, a incidência de doença cardiovascular
(CV) também aumenta no pós-TxHep (4,5). E ainda, diversos estudos já apontam a
doença CV como uma das principais causas de morte nessa população. A alta
prevalência de doença CV e seus fatores de risco no pós-TxHep podem ser explicados
por um estilo de vida desequilibrado, caracterizado pelo retorno ao hábito alimentar
inadequado e pela inatividade física, além do uso crônico de imunossupressores, que
pode ser outro agravante. (5–7).
Assim, o presente estudo teve como principal interesse avaliar os pacientes pósTxHep quanto ao risco CV e detectar o desenvolvimento de processo aterosclerótico,
assim como identificar fatores associados à doença CV, incluindo inadequações do
estado nutricional, na ingestão alimentar e no perfil metabólico. A identificação destes
fatores é de grande relevância, uma vez que poderá nortear condutas mais efetivas de
aconselhamento dietético.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.2. Transplante Hepático
2.2.1. História e Atualidade no Brasil
A primeira tentativa de transplante hepático (TxHep) foi em Denver nos Estados
Unidos (EUA) por Thomas Starzl e sua equipe em 1963. No entanto, somente em 1967,
com os primeiros quatro transplantados sobreviventes, Starzl foi à imprensa conseguir
apoio da população para a doação de órgãos a fim de aumentar o número de
beneficiados com este procedimento. A partir daí até 1972 a tentativa de TxHep foi
realizada em todo mundo, sendo aqui no Brasil, procedido pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Somente em 1985
foi realizado o primeiro TxHep com êxito no Brasil, também no HCFMUSP (8), e, em
1991, no estado do Rio Grande do Sul na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.
Atualmente, o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo e o
segundo maior em volume de transplantes de fígado (2,9). Em 2015, foram realizados
1809 transplantes hepáticos (incluindo pediátricos) no Brasil, sendo o estado do Rio
Grande do Sul responsável por 8% desses.
O primeiro TxHep realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi no ano
de 1996. De 2015 a outubro de 2016, foram realizados 59 transplantes de fígado nesta
instituição.
2.2.2. Indicações
O TxHep é um procedimento cirúrgico realizado em pacientes com hepatopatia
avançada, progressiva e irreversível, sem outras alterativas clínicas e cirúrgicas e
perspectiva de vida inferior a 1 ano devido à doença hepática (1). Em outras palavras, o
TxHep é uma intervenção que salva vidas em pacientes com cirrose descompensada,
13

certas malignidades e distúrbios genéticos associados ao metabolismo hepático
desordenado. A indicação mais frequente de TxHep é na cirrose descompensada,
causada principalmente pelo vírus da hepatite C, seguido da cirrose alcoólica. No
entanto, acredita-se que a cirrose causada pela doença hepática gordurosa não alcoólica
em breve será a principal indicação de TxHep (10) .
2.2.3. Sobrevida
Avanços no tratamento clínico e cirúrgico da doença hepática têm aumentado a
sobrevida dos indivíduos pós-TxHep. Jain et al. em seu estudo, o qual avaliou uma
coorte de 4000 indivíduos pós-TxHep mostrou que a sobrevida em 18 anos pós-TxHep
foi de 48%, sendo maior nas crianças, nos indivíduos do sexo feminino e naqueles que
receberam o órgão após 1990 (11). Além disso, este mesmo estudo mostrou que em
pacientes adultos o índice de sobrevivência foi de 80% ao final de 1 ano e de 67% ao
final de 5 anos. Similar a este resultado, outra coorte americana constituída de 17044
indivíduos que passaram por transplante ortotópico, indicou uma sobrevida média de
83% em 1 ano, 70% em 5 anos e 62% em 8 anos de pós-TxHep, e esta prevalência varia
conforme a doença de base, sendo maior na cirrose biliar primária e menor no câncer
(12). Em relatório mais atual dos Estados Unidos, foi encontrada sobrevida de 80 e 85%
em 1 ano e 65 e 70% em 5 anos, considerando fígado doado após morte circulatória e
cerebral do doador respectivamente (13). Este mesmo relatório refere que a taxa de
sobrevida é menor em pacientes infectados pelo vírus da hepatite C (13). Já o Registro
Brasileiro de Transplantes, recentemente apresentou dados de sobrevida de 74% em 1
ano e 68% em 5 anos pós-TxHep, considerando os transplantes de fígado realizados a
partir de 2010 (2). Outro estudo, em países nórdicos, mostrou taxas de sobrevida pósTxHep maiores: de 87% em 5 anos, 74% em 10 anos e 53% em 20 anos (3).

14

2.3. Risco Cardiovascular no Transplante Hepático
Devido ao aumento da sobrevida de pós-TxHep, eleva-se também a prevalência
de doença cardiovascular (CV) nesses indivíduos (4,5). A doença CV está entre as três
principais causas de morte em pacientes pós-TxHep. No estudo de coorte de Jain et al.
(11), complicações da doença CV foram as maiores causas de morte, abaixo de
infecções e câncer relacionados ao enxerto. No estudo de Aberg et al., em países
nórdicos, mostrou que a doença CV foi responsável por 15% da mortalidade desses
pacientes em uma média de 8,2 anos pós-TxHep (3).
Muitos estudos já mostram uma alta prevalência de síndrome metabólica (SM),
fator de risco estabelecido para doença CV e aterosclerose, em pacientes pós-TxHep. De
Luca et al. referem que a SM está presente em 39 a 50% dos pacientes pós-TxHep,
variando conforme critério diagnóstico utilizado (14). Da mesma forma, os fatores de
risco relacionados à SM também apresentaram um aumento da prevalência pós-TxHep,
como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia e
hipertrigliceridemia (14,15). Prevalências de 13% a 38% de diabéticos, 36% a 69% de
hipertensos, mais de 69% de hipertrigliceridemia, e mais de 52% de baixos níveis de
HDL colesterol são encontradas em pacientes pós-TxHep (6). Sabe-se que o aumento
desses fatores de risco CV pode se dar por estilo de vida inadequado, como tabagismo,
dieta inapropriada e sedentarismo (5,16,17). Além desses fatores ligados ao estilo de
vida, os pacientes pós-TxHep podem ter outro agravante, como o uso crônico de
imunossupressores que podem contribuir para o ganho de peso e resistência insulínica
(5,7).
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2.4. Espessura da Íntima-Média Carotídea
Já é bem estabelecido que tanto o espessamento arterial como a aterosclerose são
importantes fases pré-clínicas da doença CV (18). Assim, a medida ultrassonográfica
das carótidas, para avaliar a espessura da camada íntima-média carotídea (EIMC), bem
como a presença de placa aterosclerótica carotídea (PAC) tem sido considerada um
método útil para reclassificação de risco CV na prática clínica, além de ser um teste
rápido, de baixo custo, não invasivo, e com boa reprodutibilidade.(19–21).
De acordo com o Mannheim Carotid Intima-Media Thickness and Plaque
Consensus, PAC é definida como a presença de estruturas focais das artérias carótidas
comum que invadem pelo menos 0,5 mm do lúmen arterial ou 50% do valor circundante
da EIMC, ou demonstrada pela medida da EIMC >1,5 mm (21).
A medida da EIMC >1.0 mm já é considerada fator agravante de risco CV,
conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e pode reclassificar o paciente em risco
intermediário para alto risco (22). Apesar dos pacientes pós-TxHep apresentarem altas
taxas de mortalidade por doença CV, ainda não há estudos que avaliem a EIMC nessa
população.

2.5. Estado Nutricional no Transplante Hepático
O fígado é um órgão que desempenha papel fundamental no metabolismo de
nutrientes, por ser responsável pela regulação da síntese, armazenamento e absorção
destes. A disfunção hepática é geralmente associada à grave desnutrição proteica, e
ainda, os pacientes com cirrose hepática grave experimentam um estado catabólico
grave (23). Assim, a desnutrição é uma complicação comum na doença hepática em
estágio terminal, que, além de impactar na qualidade de vida, está associada a um risco
aumentado para o desenvolvimento de complicações da cirrose, como a encefalopatia
16

hepática. Além disso, a desnutrição na doença hepática grave pode prejudicar o
resultado do TxHep e influenciar negativamente na sobrevida (24).
A causa da desnutrição em pacientes com cirrose hepática é multifatorial e inclui
hipermetabolismo, ingestão dietética insuficiente devido a náuseas e vômitos, restrições
dietéticas de sal e proteína, anorexia, presença de ascite e/ou encefalopatia, má absorção
devido à insuficiência pancreática, supercrescimento bacteriano intestinal e/ou
colestase, e ainda, efeitos secundários da terapia medicamentosa e distúrbios
metabólicos relacionados à doença hepática (24,25).
A perda involuntária de massa e função muscular, descrita como sarcopenia,
sucede concomitantemente à desnutrição na cirrose descompensada e no pré-TxHep e
também contribui para a morbi-mortalidade dessa população (26,27). Estudo em nossa
população de pacientes com cirrose hepática mostrou uma prevalência de 63% de perda
de força do aperto de mão medida através da dinamometria (28). De fato, estima-se que
a sarcopenia esteja presente em 40 a 70% dos pacientes cirróticos, variando conforme o
método utilizado para diagnóstico e o estágio em que a doença se encontra (26,27).
Entretanto, no pós-TxHep, o que tem sido mais indagado é o excessivo ganho de
peso nesta fase. Os pacientes pós-TxHep não recuperam somente o peso perdido
durante a fase da doença hepática, mas sim, passam a exceder o peso adequado.
Observa-se prevalências de mais de 40% de obesidade e aproximadamente 70% de
sobrepeso e obesidade após 03 anos de transplante (6,29). Este ganho de peso em
excesso e aumento da obesidade nos pacientes pós-TxHep é preocupante não só por
expor os pacientes a um maior risco de desenvolver esteatohepatite no fígado enxertado,
como também por aumentar o risco CV.
Acredita-se que esse ganho de peso esteja associado a diversos fatores. Após o
transplante, o paciente se encontra ansioso para recuperar o peso perdido, além disso,
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redescobre o apetite e se torna apto a comer em maiores quantidades, retornando ao
hábito alimentar antigo após meses de restrição (5,30). Importante salientar que as
recomendações nutricionais nas fases pré, peri e pós-TxHep são bastante diferentes, e
falhas nessa abordagem podem também contribuir para o ganho de peso.
Outro fator que pode influenciar no ganho de peso é a inatividade física. Embora
saiba-se que a capacidade para exercer atividade física melhora consideravelmente após
meses de TxHep, ainda é observado limitações na capacidade física em alguns pacientes
pós-TxHep. E ainda, muitos pacientes não retornam ao trabalho após o transplante, e a
longo prazo, apresentam um nível de atividade física menor que a população geral (30–
32).
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3. JUSTIFICATIVA

Atualmente, a sobrevida dos pacientes que passaram por TxHep tem aumentado
devido a avanços clínicos e cirúrgicos. Concomitante ao aumento da sobrevida, se
encontra o aumento da prevalência de doença CV, já considerada uma das maiores
causas de morte nessa população (4,5). Assim, cresce o interesse em avaliar o risco CV,
identificando o processo aterosclerótico nas artérias carótidas, e suas associações com
perfil metabólico e nutricional.
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4. QUESTÃO DE PESQUISA

O estado nutricional e o perfil metabólico de pacientes pós-TxHep com alteração
da medida da EIMC são diferentes dos pacientes sem alteração de EIMC?
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5. HIPÓTESE

Pacientes pós-TxHep com EIMC alterada apresentam mais sobrepeso/obesidade,
ingestão alimentar mais inadequada e pior perfil metabólico.

21

6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo Geral:
Determinar a EIMC em pacientes pós-TxHep e avaliar sua associação com risco
cardiovascular e estado nutricional.

5.2 Objetivos Específicos:
Avaliar e comparar os pacientes pós-TxHep com e sem alteração da EIMC
quanto a:
•

Perfil metabólico

•

Escore de Risco de Framingham (ERF)

•

Presença de síndrome metabólica

•

Estado nutricional

•

Prática de atividade física
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9. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou elevada prevalência de EIMC alterada em
pacientes pós-TxHep, bem como alta prevalência de desnutrição e sarcopenia, apesar da
média de IMC apresentar excesso de peso nesta amostra.
A EIMC alterada foi associada a maiores níveis de LDL colesterol, e maior
ingestão de ácidos graxos saturados e trans saturados. Não houve associação entre
EIMC alterada e ERF, SM e atividade física. No entanto, ERF se associou com presença
de PAC. Apesar de ter sido encontrado associação negativa entre EIMC alterado e
indicadores de obesidade (AGB > p90 e ganho de peso pós-TxHep), não houve
diferença entre EIMC alterado e IMC.
Nesse sentido, faz-se necessário a adoção de medidas que visem à melhoria da
qualidade da alimentação destes pacientes, com monitoramento nutricional, a fim de
prevenir o ganho de peso inadequado e contribuir para minimizar o risco CV.
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10. PERSPECTIVAS FUTURAS

Todos os pacientes pós-TxHep que participaram desta pesquisa seguem sua
rotina de atendimento com a assistência médica no Ambulatório de Transplante
Hepático do HCPA e foi oferecido acompanhamento em ambulatório de Nutrição para
todos pacientes que tivessem interesse.
O seguimento de pacientes no período pós-transplante é de grande importância,
não apenas no pós-TxHep imediato, mas especialmente na fase mais tardia, a fim de
monitorar o estado nutricional e a saúde cardiovascular. Novos estudos, com
delineamentos de longo prazo seriam úteis para avaliar entre outros aspectos, a recidiva
da doença hepática, especialmente aqueles infectados pelo vírus da hepatite C, que são
os mais prevalentes na nossa população.
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