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1. RESUMO 

 Pacientes portadores de disfunções hepáticas podem apresentar 

comprometimento muscular respiratório e periférico influenciando diretamente na 

capacidade funcional e qualidade de vida. Porém, o perfil funcional dessa população 

ainda não foi bem traçado pela literatura para a definição de um protocolo de 

reabilitação funcional em fase de pré e pós-transplante. Objetivo: Avaliar a 

capacidade funcional de pacientes portadores de disfunções hepáticas estáveis 

inseridos ou não em lista de transplante de fígado. Método: Estudo transversal, 

realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) em parceria com um 

Hospital Terciário Especializado em Transplantes no período entre outubro/2017 e 

março/2018 envolvendo pacientes entre 30 e 80 anos em estabilidade clínica, sem 

limitações musculoesqueléticas ou neurológicas que impediriam realização de 

atividade física e com liberação médica para execução atividade física. Foi avaliada 

a capacidade funcional através do teste de caminhada de seis minutos. Os valores 

coletados foram comparados aos da população saudável conforme equações de 

normalidade previstas. Resultados: A Distância Percorrida no Teste de Caminhada 

de Seis Minutos foi de 78% do previsto para população saudável. Conclusão: Os 

candidatos apresentaram discreta redução na capacidade funcional. 

2. INTRODUÇÃO 

 Doenças hepáticas figuram entre as grandes causas de morbi-mortalidade na 

população em geral. O caráter crônico destas doenças geram disfunções 

prolongadas afetando o quadro de saúde e, muitas vezes, não evoluem com 

melhora ou cura completa. Assim, impossibilitam ou dificultam a realização das 

atividades diárias, o trabalho e até mesmo o convívio social, com consequências 

significativas no quadro físico, emocional e bem-estar mental dos indivíduos. Os 

custos pessoais são elevados e com grande impacto familiar, laboral e morbidade 

progressiva (ABTO, 2016). 

No período de 2001 a 2009, 3,34% das mortes no Brasil foram decorrentes de 

doenças hepáticas, sendo que 70% destes óbitos foram de indivíduos do sexo 

masculino e 30% feminino. A cirrose hepática é a doença responsável pelo maior 

número de óbitos por hepatopatias, com uma média de 14.332 mortes/ano, 



ocupando a 12ª posição no ranking de mortalidade do Brasil (Nader, 2012). Nos 

Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças revelou em 2014 que as doenças 

hepáticas ocupam a 5ª posição no que se refere à causa de mortes em pessoas com 

idades entre 25 e 65 anos (Heron, 2016).   

Alterações patológicas progressivas no fígado têm como consequências mais 

comuns a icterícia, colestase, hepatomegalia, cirrose hepática, encefalopatia 

hepática e insuficiência hepática (Steves & Lowe, 2002; Filho, 2011). O diagnóstico 

da doença requer avaliação destas anormalidades, sua correlação com sinais 

clínicos e testes bioquímicos. Toxinas (álcool e drogas induzidas) e infecções (virais, 

parasitarias e bacterinas) são as principais causas de doenças hepáticas, além de 

perturbações na excreção biliar ou vasculares (Steves & Lowe, 2002). Uma lesão no 

tecido hepático, seja ela de ordem toxica, mecânica ou viral, pode resultar em 

disfunção permanente do órgão e provocar fibrose e cirrose (Rubin, 2006; Filho, 

2011).  

O transplante (Tx) aparece como uma importante opção terapêutica em casos 

de comprometimento grave do fígado, sendo considerado seu tratamento definitivo, 

permitindo reestabelecimento de suas funções. Em nosso país, o transplante 

hepático com doador falecido cresceu 4,0%, e com doador vivo aumentou 4,7%, 

totalizando 1.880 transplantes realizados apenas em 2016 (ABTO, 2016). Indivíduos 

candidatos à transplante hepático possuem alterações metabólicas, desnutrição, 

perda de massa e função muscular, além de alterações respiratórias. A associação 

desses fatores gera deficiência motora global e inatividade física, o que interfere 

negativamente na qualidade de vida e nas atividades de vida diária (Barcelos et al., 

2008).  

O problema de pesquisa se relaciona com o fato de que apesar das diversas 

disfunções oriundas das alterações fisiopatológicas hepáticas, ainda não há 

consenso acerca das limitações funcionais destes pacientes ou mesmo 

padronização dos processos de recuperação física (Prudente et al., 2015). O 

aprimoramento dos tratamentos convencionais e o aumento no número de 

transplantes têm promovido o aumento da sobrevida destes doentes, em 

contrapartida a espera pelo transplante favorece o aparecimento de condições 

mórbidas, tendo em vista o agravamento da doença de base, desnutrição, 

hipermetabolismo e inatividade física, afetando assim o prognóstico (Carvalho et al., 



2008). Poucos estudos têm investigado a capacidade física e o desempenho 

funcional destes pacientes, seja na condição de estabilidade, seja durante a espera 

do transplante, ou mesmo em seu pós-operatório (Carvalho et al., 2008). Nesse 

sentido, o estudo justifica-se no sentido de auxiliar hospitais e serviços ambulatoriais 

na determinação de protocolos de reabilitação pré e pós-operatória. Os hepatopatas 

constituem uma população que podem se beneficiar de ações e políticas públicas 

para melhora da qualidade de vida enquanto enfrentam o processo de tratamento. 

3. OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo é avaliar a capacidade funcional de pacientes 

portadores de disfunções hepáticas estáveis inseridos ou não em lista de transplante 

de fígado. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal que avaliou capacidade funcional de 

pacientes portadores de doenças hepáticas de ambos os sexos, sem limitações 

musculoesqueléticas ou neurológicas que impediriam realização de atividade física, 

estáveis clinicamente, entre 30 e 80 anos, com liberação médica para execução 

atividade física, inseridos ou não na lista de transplantes.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Tendo em vista a parceria já estabelecida entre a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM) e um Hospital Terciário especializado em transplantes Hepáticos, 

foram triados pacientes a partir de avaliação da equipe médica. Após certificação e 

liberação médica os pacientes foram avaliados e incluídos no Projeto de Extensão 

em Reabilitação Cardiorrespiratória do Curso de Fisioterapia da UPM. Todos os 

participantes do estudo foram informados sobre os objetivos da pesquisa e 

avaliações a que seriam submetidos. Além disso, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) devidamente aprovado pelo Comitê de 

Ética das instituições envolvidas. Foi garantido aos participantes o sigilo acerca dos 

dados obtidos e sua finalidade exclusivamente acadêmica. Os participantes podiam 

se retirar do estudo a qualquer momento se prejuízo algum. Foram excluídos os 

pacientes que não compareceram às avaliações, que não compreenderam os 

instrumentos de pesquisa ou que apresentaram piora clínica ao longo da execução 

das avaliações. A coleta de dados foi realizada no período entre outubro/2017 e 



março/2018. Inicialmente os pacientes foram avaliados registrando-se dados 

pessoais, história pregressa e diagnóstico. 

A capacidade funcional dos pacientes foi avaliada por meio do teste de 

caminhada de seis minutos (TC6) que possui como desfecho a distância percorrida 

(DP) por seis minutos ao longo de 30 metros. Esta DP reflete diretamente a 

capacidade física do indivíduo. Além de ser um teste de fácil execução, baixo custo, 

alta segurança e alto valor prognóstico, o TC6 costuma ser bem semelhante aos 

esforços realizados nas atividades do cotidiano.  

Dados iniciais (pré-teste) foram coletados com o voluntário em repouso, 

sentado em cadeira ao longo de 10 minutos, dentre eles: frequência cardíaca (FC), 

saturação periférica de oxigênio (SpO2) e pressão arterial (PA) e esforço percebido 

por meio da escala de Borg modificada (Borg, 1982). A distância percorrida (DP), em 

metros foi aferida e expressa em valor absoluto e em percentual do previsto (Iwama 

et al., 2009). A execução do TC6 obedeceu todas as recomendações sugeridas pela 

literatura (ATS, 2002; Singh et al., 2014).  

Quanto à análise estatística realizamos teste de normalidade por meio dos 

testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Para as correlações foi utilizado os 

testes de Correlação de Pearson e Spearman. Para comparações utilizamos teste 

Wilcoxon, ANOVA e análise de comparação múltipla de Tukey.  

6. RESULTADOS 

Foram estudados 15 indivíduos (12 do sexo masculino) com diagnóstico 

médico exclusivamente de cirrose hepática de diferentes etiologias. Dados a 

respeito da idade, peso e índice de massa corpórea (IMC) encontram-se na Tabela 

01.  

Tabela 1. Características gerais da amostra  

N= 15 AFERIDO 

Idade (anos) 58 ± 7 

Peso (Kg) 78 ± 12 

IMC (Kg/m²) 28 ± 5 



Os indivíduos estudados apresentaram média de idade de 58±7 anos e IMC 

de 28±5 kg/m2, caracterizando sobrepeso. Carvalho e colaboradores (2008) 

mostraram que o cálculo do IMC para hepatopatas não pode ser o único instrumento 

de mensuração de status nutricional devido à presença da ascite nesses pacientes e 

à incapacidade do teste de distinguir gordura de água localizada no abdome. O 

estado funcional reduzido nos cirróticos tem sido associado à perda de massa 

muscular, que afeta negativamente a qualidade de vida e a sobrevivência. Segundo 

Limongi (2014) o estado funcional está associado com a gravidade da insuficiência 

hepática (escore MELD ≥ 15,2), idade (≥ 52 anos), gênero (mulheres), nível de 

hemoglobina (< 11,3g/dL) e abuso do tabaco. Neste sentido uma avaliação 

nutricional que contemple outros índices além do IMC se faz necessária. De todo 

modo, entendemos que este aumento de massa corporal influencie negativamente o 

desempenho físico destes indivíduos a partir de um determinado nível de gravidade 

da doença, o que não foi visto em nossa amostra, uma vez que o comprometimento 

funcional em nossa amostra foi baixo. Acreditamos que o nível de estabilidade e 

gravidade dos pacientes avaliados em nosso estudo não permitiu tal influência.  

Os dados referentes ao desempenho dos pacientes ao TC6 se encontram na 

Tabela 02 e Gráfico 2. A capacidade funcional avaliada pelo TC6 mostrou distância 

média percorrida de 443 metros (78% do previsto). A distância percorrida no TC6 

além de avaliar o desempenho físico pode servir como indicador de prognóstico em 

pacientes portadores de disfunções hepáticas (Epstein et al., 2004). Além disso, 

distâncias percorridas inferiores a 250 metros no TC6 estão relacionadas com um 

aumento significativo do risco de morte na lista de espera e dentro de 90 dias após o 

transplante (Carey et al., 2010). Verificamos aumentos estatisticamente significantes 

durante o TC6 para Borg e PAS. Os valores aferidos e previstos de acordo com as 

respectivas predições de distância percorrida no TC6 encontram-se sumarizadas no 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Desempenho ao Teste de Caminha de Seis Minutos 

N = 15 

FC (bpm) 

Repouso Final após 1min após 2min 

73±16 88±21 80±18* 78±16* 

SpO2 (%) 

Repouso Final após 1min após 2min 

97±2 97±1 * 97±2* 97±1* 

PAS (mmHg) 

Repouso Final 

126±15 142±27* 

PAD (mmHg) 

Repouso Final 

81±10* 86±16* 

Borg 

Repouso Final 

2±2* 4±3 

Distância Percorrida 

Absoluto Previsto % do Previsto DP 

443±105 567±22 78% 

FC: frequência cardíaca; SpO2: saturação periférica de oxigênio; PAS: Pressão 

arterial sist ólica; PAD: pressão arterial diastólica. *p<0,05 versus Repouso. 

 

 

 

 



Gráfico 1. Comportamento das variáveis estudadas ao Teste de Caminha de Seis 

Minutos.  

 

* p<0,05 versus repouso 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O comprometimento muscular e respiratório nas disfunções hepáticas graves 

é bem discutido na literatura. Porém, a capacidade funcional dos hepatopatas ainda 

não foi bem esclarecida. Alguns estudos têm surgido da necessidade de se 

desenhar um perfil dos hepatopatas do ponto de vista fisioterapêutico com base nos 

recursos e conhecimentos de avaliação e tratamento para a implementação de um 

programa de reabilitação na fase pré e pós-operatória do transplante de fígado. 

Nosso estudo insere-se neste escopo, ou seja, no estabelecimento da capacidade 

funcional destes pacientes para então, futuramente, propormos um protocolo de 

reabilitação física. 

Pacientes com cirrose hepática de diferentes etiologias apresentam-se 

desnutridos e susceptíveis a infecções, o que consequentemente, debilita a sua 

função muscular e respiratória. A ascite, o derrame pleural e a massa muscular 

comprometida podem estar presentes também em decorrência aos baixos níveis de 
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albumina, da ingesta pobre em proteínas, à restrição alimentar e à ineficiência do 

metabolismo hepático. A presença de ascite compromete a mecânica respiratória, 

ocasionando uma limitação dos movimentos do diafragma, diminuindo a ventilação, 

interferindo com as trocas gasosas e levando à dispneia (Krowka, 1999).  

Veloso-Guedes (2011) mostrou que hepatopatas em fase de pré-transplante 

apresentaram comprometimento dos músculos respiratórios, baixa capacidade 

funcional quando comparados aos valores preditos e sensação de fadiga bastante 

frequente com comprometimento importante da qualidade de vida. Além disso, IMC, 

análise de pregas cutâneas e força muscular periférica foram analisados como bons 

preditores de declínio do status nutricional dos hepatopatas.  

O TC6 é uma ferramenta útil para avaliar a função física em pacientes 

cirróticos. Alameri et al., (2007) mostrou uma perda de 30% da capacidade funcional 

de hepatopatas quando comparada a distância percorrida de indivíduos saudáveis 

segundo idade, altura, peso e gênero. Epstein et al., (2004) sugerem que a distância 

percorrida no TC6, além de avaliar o desempenho físico, pode servir como um 

indicador de prognóstico em pacientes com cirrose, pois, em seu estudo, a distância 

percorrida no TC6 para os pacientes que sobreviveram à cirrose em um período de 

12 meses de seguimento foi maior do que para os não sobreviventes. Carey et al., 

(2010) mostrou que distâncias percorridas inferiores a 250 metros no TC6 estão 

relacionadas com um significativo aumento do risco de morte na lista de espera e 

dentro de 90 dias após o transplante. 

Apesar das diversas disfunções oriundas das alterações fisiopatológicas 

hepáticas, ainda não se possui consenso definitivo acerca das limitações funcionais 

destes pacientes ou mesmo padronização dos processos de reabilitação física 

(Prudente et al., 2015). Percebe-se uma tendência ao aumento no número de 

indivíduos transplantados, o que poderá levar também à um melhor prognóstico em 

longo prazo. Paralelamente ao aumento da sobrevida destes doentes é plausível 

pensarmos na elevação dos riscos de complicações cardiovasculares, respiratórias 

e musculares. 

 É comprovado que a atividade física melhora significativamente a qualidade 

de vida e a sobrevida desses pacientes. Identificar candidatos ao transplante que se 

beneficiem com intervenções terapêuticas poderá prolongar e/ou melhorar a vida 



como um todo. Desta forma, faz-se necessário determinar as melhores formas de 

intervenção para esta população com base em estudos de perfil. Concluímos que 

pacientes hepatopatas apresentam relativa preservação da capacidade funcional 

destes pacientes. Sugerimos que o foco de programas de reabilitação seja a 

endurance muscular, o que pode ser o diferencial terapêutico nesta população, e 

que novas pesquisas tendo como foco esta função muscular sejam realizadas.   
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