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RESUMO 
 
Introdução: A desnutrição é frequentemente encontrada em pacientes com 
insuficiência cardíaca agudamente descompensada (ICAD) e está relacionada com o 
aumento da mortalidade. A força do aperto de mão (FAM) é uma medida que pode 
ser utilizada para auxiliar no diagnóstico de desnutrição, além de ser considerada um 
método para predizer o prognóstico em algumas doenças cardiovasculares. Objetivo: 
Avaliar a acurácia diagnóstica da FAM na avaliação da desnutrição, assim como um 
preditor de mortalidade em 90 dias em pacientes com ICAD. Método: Estudo de coorte 
com pacientes com ICAD avaliados em até 36 horas após a internação. Foram 
realizadas a Avaliação Subjetiva Global (ASG - padrão de referência), dinamometria 
manual (Jamar®) e análise de prontuários. A mortalidade foi monitorada após 90 dias 
a partir de contato telefônico e/ou prontuários. A acurácia diagnóstica foi testada 
através da curva ROC (característica operacional do receptor) e a sobrevida pelo 
modelo de regressão de Cox. Resultados: A amostra foi composta de 161 pacientes 
com ICAD, a maioria homens (62%), idosos (77%), idade de 68.0 anos (60.0-75.0) e 
fração de ejeção de 37.7±16.2%. De acordo com a ASG, 60% foram classificados com 
risco para desnutrição, desnutrição moderada ou grave e apresentaram valores mais 
baixos da FAM quando comparados aos pacientes classificados como bem-nutridos 
(p<0,001). A curva ROC mostrou que a FAM possui acurácia suficiente para avaliar 
desnutrição (AUC: 0,696; IC 95%: 0,614-0,779; p<0,001) e uma acurácia muito boa 
para predizer desnutrição grave (AUC: 0,817; IC 95%: 0,711-0,923, p<0,001). Na 
análise por sexo, a FAM permaneceu acurada para detectar desnutrição apenas em 
homens (AUC: 0,670; IC 95%: 0,565-0,775; p=0,003) e desnutrição grave em ambos 
os sexos: homens (AUC: 0,757; IC 95%: 0,584-0,931; p=0,011) e mulheres (AUC: 
0,842; IC 95%: 0,701-0,982; p=0,002). Para os homens, o ponto de corte da FAM de 
25,5kgf foi considerado significativo para avaliar o aumento do risco de mortalidade 
em 90 dias (risco relativo: 8.6; IC95%: 1.1-70.9; p=0.045). Conclusão: Os resultados 
sugerem que a FAM é um indicador independente de desnutrição em pacientes com 
ICAD, bem como seu valor prognóstico para mortalidade em três meses para 
pacientes do sexo masculino. 
 
Palavras-chave: Força do Aperto da Mão, Insuficiência Cardíaca, Desnutrição, 
Avaliação Nutricional, Prognóstico.



 

ABSTRACT 
 
Background: Malnutrition is often found in patients with acute decompensated heart 
failure (ADHF) and contributes to increased mortality. Hand grip strength (HGS) is a 
method that can be used to assist in the diagnosis of malnutrition, in addition to being 
considered a method to predict prognosis in some cardiovascular pathologies. 
Objective: To evaluate whether HGS has diagnostic accuracy in malnutrition 
assessment, as well as an independent predictor of 90-day mortality of in patients with 
ADHF. Method: Cohort study with patients with ADHF, evaluated within 36 hours after 
hospital admission. Subjective Global Assessment (SGA – reference standard), hand-
grip dynamometry (Jamar®), and medical records analysis were performed. Mortality 
was monitored from phone contact and/or medical records after 90 days. Diagnostic 
accuracy was tested by receiver operating characteristic (ROC) curve, and survival by 
cox model. Results: The sample consisted of 161 patients with ADHF, predominantly 
men (62%), elderly (77%), aged 68.0 years (60.0-75.0) and ejection fraction of 37.7 ± 
16.2%. According to SGA, 60% were suspected to be malnourished or moderately 
severely malnourished, and had lower HGS values than well-nourished (p<0.001).The 
ROC curve showed sufficient accuracy for HGS to assessing malnutrition (AUC: 0.696; 
95% CI: 0.614–0.779; p<0,001), and a good accuracy to predict severe malnutrition 
(AUC: 0.817; 95% IC: 0.711-0.923, p<0.001). In analysis by sex, HGS remained 
accurate to detect malnutrition only in men (AUC: 0,670; 95% CI: 0,565-0,775; 
p=0,003) and severe malnutrition in both men (AUC: 0,757; 95% CI: 0,584-0,931; 
p=0,011) and women (AUC: 0,842; 95% CI: 0,701-0,982; p=0,002). A HGS cut-off 
value of 25.5kgf for men was considered significant for 90-day mortality (hazard ratio: 
8.6; 95% CI: 1.1-70.9; p=0.045). Conclusion: Results suggest HGS as an independent 
malnutrition indicator in patients with ADHF and as a prognostic marker for mortality in 
three months for male patients. 
 
Key-words: Hand grip strength, Heart Failure, Malnutrition, Nutritional Assessment, 
Prognostic.
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1 INTRODUÇÃO 

A desnutrição pode ser considerada um dos múltiplos fatores envolvidos na 

insuficiência cardíaca (IC), relacionado com a progressão da doença e piores 

desfechos clínicos (SZE et al., 2019).  A presença de sinais e sintomas como 

congestão hepática, edema e inflamação aguda, desafia o uso e a interpretação 

isolada de tradicionais indicadores do estado nutricional (CARRO et al., 2017; ROHDE 

et al., 2018; SZE et al., 2019). Sendo assim, em admissões hospitalares por IC, 

ferramentas e índices de triagem e avaliação nutricional são testadas. A prevalência 

de desnutrição neste contexto varia de 28% a 90%, dependendo da ferramenta 

utilizada (LIN et al., 2016; TAKIKAWA et al., 2019) e a mesma encontra-se associada 

como um fator independente para mortalidade a curto e longo prazo nestes pacientes 

(BERMEJO et al., 2017; MARTÍN-SÁNCHEZ et al., 2019; SHIRAKABE et al., 2017; 

TAKIKAWA et al., 2019).  

Devido à essa variação na prevalência de desnutrição, o diagnóstico mais 

preciso do estado nutricional pode auxiliar em uma intervenção nutricional mais 

adequada, reduzindo as complicações associadas e ajudando a melhorar o 

prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca agudamente descompensada 

(ICAD) (PONIKOWSKI et al., 2016; ROHDE et al., 2018; SZE et al., 2020; VEST et al., 

2019).  

Pacientes com ICAD geralmente apresentam fraqueza muscular que pode ser 

atribuídas à perda de reservas proteicas, podendo refletir em diferentes graus de 

desnutrição, e vice-versa (CURCIO et al., 2020; NORMAN et al., 2011; TAKIKAWA et 

al., 2019; YOKOTA et al., 2016). Nesse contexto, algumas ferramentas objetivas que 

avaliam massa, força e função muscular têm sido testadas para predizer o 
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comprometimento do estado nutricional, principalmente de desnutrição (LAUR et al., 

2017; MENDES et al., 2019).  A força do aperto da mão (FAM), avaliada através da 

dinamometria manual, é um método simples, rápido e de baixo custo, que tem 

demonstrado ser promissor na identificação de pacientes com desnutrição, além de 

atuar como fator prognóstico (BAKKAL et al., 2020; DAPHNEE et al., 2017; FLOOD et 

al., 2014; HASHEMINEJAD et al., 2016). Estudos demonstram que baixos valores da 

FAM mostram-se associados com aumento no risco para desnutrição (BOHANNON 

et al., 2019; MENDES et al., 2019), disfunção estrutural e da função cardíaca (BEYER 

et al., 2018), hospitalização prolongada e mortalidade (LEONG et al., 2015; 

YASUMURA et al., YOST et al., 2016).  

Considerando esses aspectos, esse estudo objetivou avaliar a acurácia 

diagnóstica da FAM como preditor de desnutrição e seu valor prognóstico em 

pacientes com ICAD.
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2 1 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

A IC é um distúrbio onde o coração apresenta capacidade insatisfatória em 

ejetar sangue e acomodar o retorno sanguíneo, podendo estar associada a sinais e 

sintomas típicos como baixo débito cardíaco e/ou elevação das pressões 

intracardíacas em repouso ou durante o estresse (PONIKOWSKI et al., 2016; ROHDE 

et al., 2018). É considerada como estágio final de diferentes doenças 

cardiovasculares, e apontada como um problema de saúde pública que cursa como 

uma epidemia, onde a projeção de crescimento é de 46% entre 2012 a 2030 (VIRANI 

et al., 2020). O último relatório da American Heart Association (Associação Americana 

do Coração) indica que a IC atingirá pelo menos 8 milhões de norte-americanos (≥18 

anos) entre 2012 e 2030, representando 2,97% dos habitantes dos Estados Unidos 

em 2030 (VIRANI et al., 2020).  

Uma das formas de classificação da IC é conforme a fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE): IC com fração de ejeção preservada (ICFEp) (FEVE 

≥50%), IC com fração de ejeção intermediária (ICFEi), e IC com fração de ejeção 

reduzida (ICFEr) (FEVE<40%) (FUDIM et al., 2020; LEWIS et al., 2017; PONIKOWSKI 

et al., 2016). A última diretriz brasileira (ROHDE et al., 2018), seguindo o padrão da 

última diretriz europeia (PONIKOWSKI et al., 2016), traz a ICFEi definida por um FEVE 

entre 40 e 49%, especificando uma classificação para o que se considerava uma “zona 

cinzenta” e auxiliando no estudo e compreensão do perfil dos pacientes contemplados 

nessa faixa. 

A IC é resultante de um conjunto de fatores etiológicos e morbidades que 
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podem variar conforme a população analisada. Não existe um único sistema de 

classificação para as etiologias, entretanto a Sociedade Europeia de Cardiologia 

subdividiu as possíveis categorias em: miocárdio doente (ex. cardiopatia isquêmica), 

condições anormais de carga (ex. hipertensão arterial sistêmica) e arritmias (ex. 

taquicardias) (PONIKOWSKI et al., 2016). Já a diretriz brasileira não adota um padrão 

de classificação, mas apresenta as principais causas de origem da IC como 

isquêmica, hipertensiva e chagásica (ROHDE et al., 2018). Uma parcela dos pacientes 

pode apresentar mais de uma patologia como etiologia da IC, variando entre causas 

cardiovasculares e não cardiovasculares (PONIKOWSKI et al., 2016). 

Os fatores de risco tradicionais e modificáveis como doenças cardiovasculares, 

diabetes, obesidade e tabagismo estão relacionados com a maior incidência de IC, 

onde a identificação de tais fatores no estágio inicial pode auxiliar na redução da 

mortalidade (PONIKOWSKI et al., 2016; ROHDE et al., 2018). Conforme as condições 

socio-econômicas e culturais de cada região, encontra-se uma diferença na 

prevalência de cada fator de risco (DUNLAY et al., 2009; ROHDE et al., 2018).  A 

cardiopatia isquêmica, por exemplo, está presente entre 30 a 40% dos pacientes com 

IC na América Latina e a hipertensão arterial sistêmica é comumente encontrada, 

contribuindo para um aumento no risco de 31,8% para o desenvolvimento da IC 

(KHATIBZADEH et al., 2013; KUBICKI et al., 2020). 

A presença de sinais e sintomas típicos da IC como dispneia, ortopneia, 

pressão venosa jugular elevada, refluxo hepatojugular e edema periférico, 

perceptíveis no exame físico, pode estar associada a um quadro de descompensação 

da IC (ROHDE et al., 2018). Há evidências que a mortalidade em pacientes com IC 

aguda é maior que naqueles com IC crônica. Maggione e colaboradores (2013) 

observaram que pacientes hospitalizados por IC apresentam taxa de mortalidade em 
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um ano de 17,4% versus 7,2% de pacientes ambulatoriais com IC. No Brasil, a 

mortalidade intra-hospitalar é em torno de 11% em pacientes admitidos por IC 

(FERNANDES et al., 2020; POFFO et al., 2017).  

Uma manifestação específica de IC descompensada é a ICAD, definida quando 

há o surgimento ou agravamento agudo de sinais e sintomas em um paciente que 

apresenta IC crônica, podendo estar associado a níveis plasmáticos elevados de 

peptídeos natriuréticos (REGINAULD et al. 2019; RUBIO-GRACIA et al., 2018). É uma 

condição de risco de vida que geralmente leva a internação urgente, e, no Brasil, está 

associada principalmente com baixa adesão aos medicamentos prescritos 

(ALBUQUERQUE et al., 2015; POFFO et al., 2017). Um estudo em 4 comunidades 

dos EUA observou que nas internações por ICAD  50% dos pacientes apresentam 

ICFEr e 39% ICFEp (CHANG et al., 2018). Além disso, um estudo que avaliou 

congestão residual na ICAD demostrou que a maioria dos pacientes ainda apresenta 

algum grau de congestão até o sétimo dia após a hospitalização resultando em um 

aumento de 88% no risco para reinternações por IC em dois meses e de 54% em 

mortalidade por todas as causas em seis meses (RUBIO-GARCIA et al., 2018). 

Alta taxa de readmissão hospitalar e mortalidade intra-hospitalar são 

observadas na ICAD (CHANG et al., 2018; MITTER et al., 2020; RUBIO-GARCIA et 

al., 2018), bem como uma maior mortalidade quando comparada à IC aguda nova  

(PRAMATA et al., 2020). Chang e colaboradores (2018) apresentaram dados onde a 

letalidade, ajustada para a idade, foi de aproximadamente 10% em 28 dias e 30% em 

1 ano, sem diferir conforme a etnia, sexo e classificação da IC. Um fator que aparece 

como preditor de mortalidade na ICAD é o estado nutricional. Um estudo com 381 

pacientes (idade 73,1±11,4 anos, 59% homens) hospitalizados por ICAD 

acompanhados por uma média de 363 dias após a alta, demonstrou que pacientes 
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com pior estado nutricional na internação apresentaram maior mortalidade por todas 

as causas (MAEDA et al., 2020). Isso pode ser explicado, pois, devido à complexidade 

desse quadro, podem ocorrer perdas de reserva energética e proteica, assim como 

piora da capacidade funcional (VEST et al., 2019). 

2 2 DESNUTRIÇÃO NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

O estado nutricional tem impacto tanto na prevenção primária quanto na 

prevenção secundária de pacientes com IC, além de ser relacionado ao prognóstico 

nesta patologia (LIN et al., 2016; NAKANO et al., 2019; SZE et al., 2018; SZE et al., 

2020; YASUMURA et al., 2020). Um dos desdobramentos comuns da alteração do 

estado nutricional na IC é a desnutrição, consequência do desequilíbrio entre a alta 

demanda energética e insuficiência de oferta de calorias, proteínas e micronutrientes, 

gerado pela anorexia, perda de apetite e/ou de nutrientes ou interações 

medicamentosas, entre outros fatores (ADEJUMO et al., 2019).  

Na desnutrição, a capacidade do organismo em manter a integridade das 

barreiras de proteção é prejudicada, podendo aumentar a frequência de infecções 

deletérias para o remodelamento cardíaco, congestão e risco de descompensação da 

IC (CARBONE et al., 2019; KATO et al., 2020; RAHMAN et al., 2015; SZE et al., 2017; 

SZE et al., 2019; WAWRZEŃCZYK et al., 2019). Essa relação pode ser compreendida 

como um "ciclo vicioso", onde a IC pode alterar o estado nutricional, ao passo que a 

desnutrição pode afetar a evolução natural da doença (Figura 1) (BERMEJO et al., 

2017).  
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Figura 1. “Ciclo vicioso” da desnutrição e a insuficiência cardíaca.  

Fonte: Bermejo et al., 2017. 

 

O avanço da desnutrição é caracterizado por disfunções orgânicas e/ou 

estruturais que resultam na perda proteica, majoritariamente da massa muscular, 

principalmente de massa magra, compensatória à alteração da ingestão alimentar 

(redução de calorias e/ou proteínas) e/ou quadro inflamatório (JENSEN et al., 2019; 

VEST et al., 2019), paralelamente associado à redução da síntese de proteína 

muscular (BOHANNON et al., 2019; NORMAN et al., 2011) (Figura 2). 

Esse processo resulta na redução da capacidade funcional, visível através da 

diminuição da força muscular que traz consequências como limitação para realização 

de atividades diárias, maior resistência à prática de exercício, levando a pior qualidade 

de vida (LELLI et al., 2020; RAHMAN et al., 2016; SCIATTI et al., 2016; YASUMURA 

et al., 2020). Pacientes com IC crônica classificados como desnutridos, independente 

da ferramenta utilizada, são, geralmente, indivíduos com piora da mobilidade, 

majoritariamente idosos, do sexo masculino, que apresentam anemia e/ou fibrilação 

Desnutrição

Inflamação

Remodelamento 
cardíaco

Congestão

Mal absorção
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atrial, além de perda de função renal, redução do índice de massa corporal (IMC) e 

rebaixamento da classe funcional (SZE et al., 2018). 

 

Figura 2. Hipóteses para a patogênese da função muscular reduzida na desnutrição. 

Fonte: Norman et al., 2011. 

 

No que se refere à prevalência, há registros que indicam que essa condição 

atinge cerca de 60% dos pacientes com IC crônica e até 90% dos pacientes com ICAD 

(LIN et al., 2016; SZE et al., 2018). Em pacientes com ICAD, um estudo recente 

mostrou que 49% estavam desnutridos na admissão e 48% na alta, sendo a 

desnutrição relacionada com aumento da mortalidade em dois anos (YASUMURA et 

al., 2020).  

Frente a esse contexto, a prevenção da desnutrição, acompanhamento e 

recuperação do estado nutricional são vistos como metas do manejo multidisciplinar 

na IC (PONIKOWSKI et al., 2016; ROHDE et al., 2018). Vários estudos foram e são 

conduzidos com o objetivo de definir uma avaliação nutricional que consiga identificar 

a desnutrição na IC de uma forma objetiva, prática e rápida, principalmente no âmbito 
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hospitalar (BERMEJO et al., 2017; JOAQUÍN et al., 2019, LIN et al., 2016; RAHMAN 

et al., 2015; VEST et al., 2019). Contudo, para que um teste diagnóstico ou triagem 

prove ter utilidade clínica, ele precisa satisfazer quatro condições: acessibilidade, 

praticidade, aceitabilidade e adequação (MOGENSEN et al., 2019). 

No panorama das avaliações do estado nutricional, a avaliação antropométrica 

é uma das mais difundidas na prática clínica, representada principalmente pelo IMC, 

dobras cutâneas e circunferências, que se destacam por serem rápidas e de baixo 

custo. Entretanto, tais medidas não fazem discriminação entre massa gorda e massa 

magra, e/ou não consideram o excesso de líquido acumulado, como edema, deste 

modo são métodos com limitações quando utilizados de forma isolada (LIN et al., 

2016; RAHMAN et al., 2015; SZE et al., 2018).  

Escores ou ferramentas de triagem de risco são métodos utilizados para 

identificar de forma rápida pacientes em risco nutricional nos serviços de saúde 

(CEDERHOLM et al., 2017). Alguns exemplos são a ferramenta universal de triagem 

de desnutrição (Malnutrition Universal Screening Tool – MUST) (ELIA, 2003) e a forma 

curta da mini avaliação nutricional - (Mini Nutritional Assessment–Short Form - MNA-

SF) (RUBENSTEIN et al., 2001), métodos frequentemente usados na triagem 

nutricional de pacientes com IC. Entre os escores de desnutrição mais utilizados estão 

o índice de controle do estado nutricional (Controlling Nutritional Status Index - 

CONUT) (DE ULIBARRI et al., 2005), o índice prognóstico nutricional (Prognostic 

Nutritional Index - PNI) (BUZBY et al., 1980) e o índice de risco nutricional geriátrico 

(Geriatric Nutritional Risk Index – GNRI) (BOUILLANNE et al., 2005).  Essas 

ferramentas, dependendo do ambiente de atendimento, devem ser aplicadas nas 

primeiras 24 a 48 horas após a admissão e, posteriormente, em intervalos regulares.  

Os indivíduos identificados como de risco devem passar por uma avaliação 



22 

 

nutricional, que fornecerá subsídios para a definição do diagnóstico, bem como para 

o tratamento nutricional (CEDERHOLM et al., 2017). Como exemplos de métodos de 

avaliação nutricional, utilizados principalmente para diagnosticar a presença e o grau 

de desnutrição, há a Avaliação Subjetiva Global (ASG) (DETSKY et al., 1987) e a Mini 

Avaliação Nutricional (Mini Nutritional Assessment – MNA) (VELLAS et al., 1999).  

Sze e colaboradores (2018; 2020) investigaram diferentes ferramentas de 

triagem e avaliação nutricional de pacientes ambulatoriais com IC. O resultado de um 

dos trabalhos demostrou que a CONUT foi o método que identificou o maior número 

de pacientes desnutridos com uma sensibilidade de 80%, entretanto, a MNA-SF e a 

ASG apresentaram alta especificidade (99%) (SZE et al., 2020). Outro 

acompanhamento que avaliou o valor prognóstico da GNRI, PNI e CONUT, associou 

a classificação de desnutrição pelas ferramentas com aumento do risco de 

mortalidade em um ano (SZE et al., 2018).  

Dentre as principais ferramentas utilizadas na avaliação de pacientes 

hospitalizados está a ASG, desenvolvida com o objetivo principal de detectar e 

classificar a desnutrição (DETSKY et al., 1987) e conhecida por ser um método 

simples, acessível, prático e associado com prognóstico (GUERRA-SÁNCHEZ et al., 

2015). É utilizada como um dos principais métodos de referência na validação de 

novas ferramentas (SKIPPER et al., 2020). Um estudo com 377 pacientes 

hospitalizados por ICAD, demonstrou que a ASG detectou 49,3% dos indivíduos com 

risco de desnutrição ou desnutridos e reconheceu a ASG como um bom preditor de 

mortalidade para esta população (GUERRA-SÁNCHEZ et al., 2015). Outro estudo 

mostrou que dos pacientes admitidos por causas cardiovasculares, aqueles com ICAD 

apresentaram maior risco nutricional de acordo com a ASG, onde 90% dos indivíduos 

tinham risco nutricional ou foram classificados como desnutridos (PICKRODT KARST 
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et al., 2015). Nesse estudo, a ASG foi mais confiável para avaliação nutricional frente 

a métodos como IMC, circunferência da panturrilha e espessura do músculo adutor 

do polegar. Entretanto, sua validade restringe-se à experiência do avaliador em lidar 

com a subjetividade do método para correta elaboração do diagnóstico nutricional, 

além disso sua utilização é também limitada na reavaliação durante o 

acompanhamento nutricional (BARBOSA-SILVA et al., 2006; FINK et al., 2014).  

Nesse contexto, são explorados métodos práticos, passíveis de serem 

realizados à beira leito e que sofram menor viés de aplicação e interpretação, a 

exemplo da FAM. O uso da dinamometria manual na avaliação nutricional de 

pacientes hospitalizados aparece pela primeira vez em 1983 (FLEEMAN et al., 1983), 

mas vem recebendo mais atenção nas últimas décadas. Alguns estudos encontram 

baixos valores da FAM nos indivíduos que apresentam desnutrição (BACKKAL et al., 

2020; FLOOD et al., 2014). Essa relação pode ser explicada pelo uso da FAM como 

uma ferramenta eficiente para avaliar a capacidade funcional, que por sua vez é 

produto da massa muscular, que, quando reduzida, é associada com quadro de 

desnutrição (NORMAN et al., 2011; RAMSEY et al., 2019).  

Do mesmo modo, a medida da função muscular pode refletir a melhora do 

estado nutricional, pois é reconhecido que a função muscular responde mais cedo à 

privação nutricional tanto quanto à reposição de nutrientes (NORMAN et al., 2011). O 

efeito de uma terapia nutricional para recuperar um quadro de desnutrição aguda, por 

exemplo, poderia ser percebido precocemente através da dinamometria manual, 

antes mesmo de gerar mudanças na composição corporal (NORMAN et al., 2011). 

Sendo assim, a busca pela validação desse instrumento como ferramenta de 

avaliação nutricional vem tornando-se mais frequente (BOHANNON et al., 2019; 

CARBONE et al., 2019). 
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2 3 FORÇA DO APERTO DA MÃO 

A FAM, também conhecida como força de preensão palmar, começou a ser 

estudada a partir da década de 50 quando foi desenvolvido o dinamômetro manual 

Jamar (BECHTOL, 1954). O método tem como finalidade mensurar de forma rápida e 

direta a força através do aperto da mão, analisando um único grupo muscular através 

da contração isométrica máxima do antebraço, podendo ser utilizada sozinha ou em 

combinação com outros testes (CARBONE et al., 2019). A facilidade do teste também 

é associada à sua reprodutibilidade em estudos de campo e em situações clínicas, 

contemplando, inclusive, pacientes acamados ou com algum comprometimento físico 

(HILLMAN et al., 2005). Isso acontece, pois já foi demonstrado que a dinamometria 

manual pode ser realizada com o paciente sentado ou deitado na cama ou poltrona 

com ou sem apoio do cotovelo, sem ser observada diferença no seu desempenho 

(HILLMAN et al., 2005). Entretanto, para que o valor obtido no teste seja válido, é 

importante observar se a calibração da ferramenta foi realizada de acordo com a 

orientação do fabricante (MACDERMID, 2015). 

A dinamometria manual é um teste que inicialmente foi projetado para avaliar 

o desempenho físico e determinar a capacidade funcional do indivíduo. Ao longo dos 

anos foram realizadas avaliações de base populacional para definir tabelas de 

referência da FAM (AMARAL et al., 2019; BUDZIARECK et al., 2008; LEONG et al., 

2016; MENDES et al., 2017; SCHLÜSSEL et al., 2008; WONG et al., 2016). Esses 

trabalhos usualmente estabelecem dados normativos para os valores obtidos através 

da dinamometria manual conforme o gênero e durante diferentes estágios da vida, 

permitindo que a FAM do indivíduo seja avaliada frente ao valor esperado para seu 

sexo e idade.  

A FAM é maior em homens que mulheres, principalmente na fase adulta, mas 



25 

 

essa diferença diminui com o tempo devido às alterações hormonais e síntese proteica 

diminuída no processo do envelhecimento (ANDERSON et al., 2017; KWAK et al., 

2020; OKSUZYAN et al., 2018).  Em regiões em desenvolvimento como América 

Latina, os valores obtidos na dinamometria manual são menores quando comparados 

às regiões desenvolvidas como América do Norte e Europa, implicando na formulação 

de padrões de referências distintos (DODDS et al., 2016). 

No Brasil, as primeiras tabelas de referência de base populacional baseada em 

indivíduos saudáveis foram geradas em 2008 e vem sendo exploradas até hoje 

(AMARAL et al., 2019; BUDZIARECK et al., 2008; SCHLÜSSEL et al., 2008). Todos 

os estudos geraram percentis conforme sexo e idade, e observaram diferenças 

importantes do valor da FAM entre as categorias. Schlüssel e colaboradores (2008) 

incentivam o uso de tais valores na avaliação do estado nutricional, com a ressalva 

que os profissionais da saúde devem compreender que a escolha por protocolos 

distintos para obtenção da FAM, assim como a aplicação em populações com 

características distintas à amostra de origem, pode afetar o uso da tabela para 

comparações. 

Além da sua utilização para avaliar a capacidade funcional através dos valores 

de referência para indivíduos saudáveis, é encorajada a aplicação da FAM em outras 

populações e contextos (BOHANNON et al., 2019; NORMAN et al., 2011). Uma das 

formas mais utilizadas para validação deste instrumento é a partir da avaliação da 

acurácia (BAKKAL et al., 2020; BYRNES et al., 2018; FLOOD et al., 2014). 

Sendo assim, em pacientes hospitalizados, por exemplo, a FAM apresentou 

boa acurácia para predizer desnutrição nestes pacientes (área sobre a curva - AUC: 

0,776), além de estar associada à alteração do estado nutricional durante a internação 

dos mesmos (FLOOD et al., 2014). Em pacientes em hemodiálise, a análise conforme 
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o sexo mostrar que a dinamometria manual apresentou boa acurácia na avaliação do 

estado nutricional dos homens (AUC: 0,758), mas apenas suficiente na avaliação de 

mulheres (AUC: 0,657) (BAKKAL et al., 2020).   Em um estudo em internações 

cirúrgicas, a avaliação da FAM realizada na admissão do paciente não identificou com 

precisão a desnutrição (AUC: 0,410) (BYRNES et al., 2018).  

A Sociedade Americana de Insuficiência Cardíaca (VEST et al., 2019) traz um 

panorama de abordagens para triagem e avaliação de deficiências nutricionais na IC, 

incluindo a dinamometria manual como uma ferramenta para avaliação da capacidade 

funcional, utilizando pontos de corte de <27kg para homens e <16kgf para mulheres, 

baseados no Consenso Europeu de Sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Vest 

e colaboradores (2019) afirmam que baixos valores de FAM podem estar associados 

à ingestão insuficiente de calorias/proteínas ou a anormalidades na 

absorção/assimilação de nutrientes. Entretanto não aconselham seu uso como um 

indicador direto do estado nutricional. Essa afirmação pode estar apoiada na escassez 

de evidências científicas e pontos de corte acurados para classificação da FAM como 

um método de avaliação nutricional em pacientes com IC. 

Uma análise do estudo SICA-HF (Studies Investigating Comorbidities 

Aggravating Heart Failure - Estudos Investigando Comorbidades Agravantes da 

Insuficiência Cardíaca) avaliou 200 indivíduos com IC, destes, 19,5% apresentaram 

perda de massa muscular que foi associada ao pior desempenho na dinamometria 

manual (FÜLSTER et al., 2013). Já, no estudo com pacientes avaliados no pré-

operatório de implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda, os autores 

evidenciaram que pacientes com menores valores de FAM/Peso tendem a ter piores 

indicadores clínicos de gravidade da IC, incluindo redução da fração de ejeção, 

albumina sérica e hemoglobina, aumento do peptídeo natriurético tipo B e glóbulos 
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brancos, além de ser um preditor independente para aumento do tempo de 

hospitalização no pós-operatório (YOST et al., 2016). Outro estudo, visando avaliar o 

valor preditivo da FAM em uma população japonesa de pacientes IC crônica, 

identificou um ponto de corte de 32,2kgf como valor de melhor desempenho para 

predizer mortalidade. Neste estudo, porém, não foi realizada análise de acurácia 

diagnóstica para identificar desnutrição (IZAWA et al., 2009). 

Também é estudado o valor prognóstico da FAM no desenvolvimento da IC. 

Um estudo que acompanhou pacientes previamente hígidos, observou a associação 

da redução da FAM com alterações da estrutura e função cardíaca, como aumento da 

massa ventricular e redução da fração de ejeção (BEYER et al., 2018). Uma outra 

coorte com 17.431 sujeitos, mostrou que baixos valores de FAM estão associados 

com aumento de 35% no risco para desenvolvimentos de IC (MCGRATH et al., 2020). 

Em pacientes com doença cardiovascular, uma meta-análise, com 23.480 indivíduos, 

investigou o valor prognóstico da FAM para mortalidade e internação e observou-se 

que a variação de 5kgf foi um preditor independente de mortalidade cardiovascular, 

mortalidade por todas as causas e internação por IC (PAVASINI et al., 2019). 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Em pacientes com ICAD são frequentemente observadas alterações de 

parâmetros antropométricos, bioquímicos e/ou imunológicos compatíveis com 

comprometimento nutricional (VEST et al., 2019). A desnutrição tem se mostrado um 

preditor independente de mortalidade em pacientes com IC (IWAKAMI et al., 2017; 

SZE et al., 2017; SZE et al. 2018). Nesse contexto, uma avaliação nutricional 

apropriada, integrada como parte da avaliação global dos pacientes com IC, poderá 

indicar uma intervenção nutricional mais adequada e com potencial de corroborar com 
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desfechos clínicos mais favoráveis (VEST et al., 2019). Contudo, o uso de um método 

simples e prático para detectar desnutrição precisa ter sua validade e confiabilidade 

estabelecidas (SKIPPER et al., 2020). Além disso, para que qualquer método de 

avaliação nutricional seja clinicamente útil, ele deve ser capaz de indicar um risco para 

desfechos desfavoráveis em indivíduos identificados como desnutridos. 

A dinamometria manual é um método simples na avaliação da capacidade 

funcional e relaciona-se com piores parâmetros nutricionais, além de estar associada 

como fator prognóstico em diversas populações (ARVANDI et al., 2016; IBRAHIM et 

al., 2016; LEONG et al., 2015; NORMAN et al., 2011; VERLAAN et al., 2017), 

entretanto ainda não foi testada como preditor de desnutrição em pacientes com 

ICAD.  

Dessa forma, justifica-se o interesse em investigar a acurácia da FAM como 

método de avaliação nutricional e seu valor prognóstico em pacientes com ICAD.
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4 OBJETIVOS 

4 1 GERAL 

Avaliar acurácia diagnóstica da FAM como preditor de desnutrição e seu valor 

prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca agudamente descompensada. 

4 2 ESPECÍFICOS 

● Verificar a acurácia da FAM para predizer desnutrição utilizando a Avaliação 

Subjetiva Global como método de referência; 

● Verificar a acurácia da FAM para predizer mortalidade em três meses; 

● Estabelecer pontos de corte por meio da dinamometria manual para 

prognóstico e verificar sua sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 

e negativo.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elevada prevalência de desnutrição em pacientes com ICAD, também 

encontrada nesse estudo, reforça a importância de métodos acurados para avaliar 

essa condição nutricional. Avaliações complexas podem ser difíceis de aplicar e 

interpretar em condições clínicas desfavoráveis, o que converge para a necessidade 

de ferramentas simples e práticas para detectar desnutrição. Essas devem, contudo, 

ter validade e confiabilidade. A busca por acurácia da FAM como preditor 

independente de desnutrição em pacientes com ICAD, preenche um hiato no que se 

refere aos critérios para que esse teste diagnóstico mostre utilidade clínica. Nossos 

resultados sugerem que a FAM possa ser considerada como método capaz de 

identificar de forma independente a desnutrição nesses pacientes, principalmente em 

um quadro de desnutrição mais grave. Os resultados apontam uma susceptibilidade 

da acurácia ao grau da desnutrição aferida pela ASG e à análise por sexo, além da 

FAM se mostrar como marcador prognóstico para mortalidade em pacientes do sexo 

masculino. 

Novos estudos considerando esses aspectos poderão elucidar as lacunas 

ainda existentes. Futuras análises buscando gerar pontos de corte e equações de 

referência para a FAM nessa população poderão conferir ainda maior praticidade no 

uso dessa ferramenta na predição da desnutrição.  
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ANEXO A – Avaliação Subjetiva Global (ASG) 

 

Selecione a categoria apropriada com um X ou entre com valor numérico onde indicado por # 
A. História   
1. Alteração no peso   
Perda total nos últimos 6 meses: Quantia = # _____ Kg     %de perda = #___ 
Alteração nas últimas 2 
semanas:    

______ aumento  

 ______ sem alteração  
 ______ diminuição  

2. Alteração na ingestão alimentar (relativo ao normal): 
 ______ sem alteração 
 ______alterada: duração=#______semanas 
 Tipo:    

_____ dieta sólida sub-ótima 
 ______ dieta líquida completa 
 ______líquidos hipocalóricos 
 ______ inanição 

3. Sintomas gastrointestinais (que persistam por > 2 semanas): 
 ______ nenhum 

______ náusea 
______ vômitos 
______ diarreia 
______ anorexia 

4. Capacidade funcional:  
 _____ sem disfunção (capacidade completa) 
 ______disfunção:  duração = # _____semanas 
 Tipo:  ______ trabalho sub-ótimo 
  ______ ambulatório 
  ______ acamado 

5. Doença e sua relação com necessidades nutricionais: 
Diagnóstico primário (especificar): ______________________________________ 
Demanda metabólica (estresse):  ______ sem estresse 
 ______ estresse baixo 
 ______ estresse moderado 
 ______ estresse elevado 

B. Exame físico (para cada característica, especificar: 0 = normal, 1+ = leve, 2+= moderado, 
3+ = grave) 
# ______ perda de gordura subcutânea (tríceps, tórax) 
# ______ perda muscular (quadríceps, deltóide) 
# ______ edema no tornozelo 
# ______ edema sacral 
# ______ ascite 

C. Classificação ASG (selecionar uma):  
______ A = bem nutrido 
______ B = moderadamente (ou suspeita de ser) desnutrido 
______ C = gravemente desnutrido 

Fonte: DETSKY et al., 1987. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Acurácia 

diagnóstica da força do aperto da mão como método de avaliação nutricional em 

pacientes com insuficiência cardíaca”. A pesquisa tem por objetivo verificar se a força 

do aperto da mão (FAM) é capaz de detectar risco de desnutrição em pacientes com 

insuficiência cardíaca (IC). Considerando que a desnutrição representa risco em 

pacientes com IC e estando relacionada com a progressão da doença, uma adequada 

avaliação do estado nutricional poderá contribuir no tratamento da doença. 

Se você aceitar participar, todos os procedimentos serão realizados apenas em 

um momento durante sua internação em um dos centros participantes, HCPA ou IC-

FUC, e você não precisará comparecer em outro dia ou horário. 

Após 6 meses da sua participação na pesquisa, entraremos em contato para a 

coleta de algumas informações. 

As etapas e os procedimentos da pesquisa serão as seguintes: 

1ª) Aplicação de um questionário para registro de dados gerais (nome, nascimento, 

sexo, cor, estado civil, endereço, telefone, comorbidades), e outros três questionários 

para a avaliação nutricional (Avaliação Subjetiva Global, Rastreamento de risco 

nutricional - NRS 2002 e Mini Avaliação Nutricional); 

2ª) Verificação do peso corporal, altura, medidas da dobra cutânea do braço utilizando 

um instrumento chamado adipômetro que faz a medida da gordura do braço e da 

circunferência do braço utilizando uma fita métrica; 
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3ª) Medida da FAM: Você deverá estar sentado(a) e irá apertar com a mão com o 

máximo de força que puder as barras de ferro do instrumento chamado dinamômetro. 

Esse procedimento será repetido 3 (três) vezes em cada mão com o intervalo de 1 

(um) minuto entre cada medida. 

4ª) Contato telefônico após 6 meses: será questionado sobre existência de 

reinternações após a alta hospitalar referente à esta internação. 

A participação no estudo não trará benefício direto ao participante, mas poderá 

contribuir para o aumento do conhecimento sobre o assunto estudado, auxiliando para 

melhoria da avaliação e conduta nutricional, além disso os resultados poderão 

contribuir na realização de estudos futuros. Na etapa da coleta de dobra cutânea 

tricipital, há a possibilidade de sentir um desconforto, o exame poderá causar uma dor 

leve e marca pela pressão causada pelo adipômetro. Não são conhecidos demais 

riscos associados aos procedimentos previstos. Os possíveis incômodos em participar 

do estudo são ao responder aos questionários e ao realizar as medidas corporais. A 

participação é voluntária, podendo haver desistência a qualquer momento do estudo, 

sem qualquer prejuízo para o atendimento que o participante recebe na instituição. 

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela participação no estudo e o 

participante não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. 

Os pesquisadores se comprometem em manter a confidencialidade dos dados 

de identificação pessoal dos participantes e os resultados serão divulgados de 

maneira agrupada, sem identificação dos indivíduos que participaram do estudo. 

Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas antes e durante o decorrer da 

pesquisa, através dos contatos abaixo: 

- Pesquisadora responsável por este projeto Nutricionista Gabriela Souza 

através do telefone 3359-8843. Endereço dos pesquisadores: Laboratório de 
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Pesquisa Cardiovascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Centro de Pesquisa 

Experimental, 2º andar. 

- Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA localizado no 2º andar do HCPA, sala 

2227, ou através do telefone 33597640, das 8h às 17h, de segunda a sexta. 

- Comitê de Ética em Pesquisa do IC-FUC localizado na Av. Princesa Isabel 

nº370 – Centro Cultural Rubem Rodrigues, ou através do telefone 32303600 – Ramal: 

4136. 

Este documento apresenta duas vias, sendo uma delas entregue ao 

participante e outra mantida pelo grupo de pesquisadores.  

  

Nome do participante _________________________________ Assinatura 

_______________ 

  

  

Nome do pesquisador ___________________________ Assinatura ____________ 

(aquele que conduziu o processo de consentimento) 

  

Porto Alegre, _____ de                                de 20        . 


