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Introdução: As doenças hepáticas (DH) se apresentam como um importante problema 

de saúde pública, com elevações de custos nos hospitais e ambulatórios. Como 

consequência de seu tratamento duradouro e ao tempo prolongado de internações, 

devido as fortes consequências da enfermidade, estes pacientes apresentam prevalência 

de desnutrição proteico-energética, que leva a esses pacientes a sérios e grandes 

impactos no estado geral do paciente. Tais impactos refletem negativamente em 

morbidade, mortalidade e evolução clínica desses indivíduos. Objetivos: Descrever as 

consequências da desnutrição em pacientes com doenças hepáticas. Métodos: Trata-se 

de uma revisão de literatura, realizada por meio de artigos científicos publicados em 

inglês, espanhol e português dentre os anos de 2000 à 2019. Resultados e Discussão: A 

desnutrição é uma das manifestações mais frequentes em pacientes em hepatopatias, por 

meio de inúmeras causas, estando associada com o curso negativo da enfermidade. 

Quanto maior a evolução do grau de desnutrição, maior é a severidade da doença, 

manifestando assim sintomas gastrointestinais recorrentes nestes pacientes. A 

desnutrição nesses pacientes acarreta perda de tecido muscular, alterações na pele e 

mucosa, fraqueza nas unhas e cabelos, e no estágio de disfunção hepática mais 

avançado, em decorrência da desnutrição, o transplante hepático. Quadros de 

desnutrição provocam consequências como  desequilíbrio persistente entre as 

necessidades nutricionais e o que é ingerido, quando descrito o estágio inadequado de 

proteínas e calorias, acarretando em impactos como: a ingestão alimentar oral 

inadequada (proveniente de anorexias , sintomas físicos e incômodos como náuseas, 

edemas, distensão e desconforto abdominal, fadigas, ascite, encefalopatia hepática,  

vômitos, esvaziamentos gástrico tardio que podem apresentar saciedade precoce), 

deficiência de zinco, dietas restritivas com baixo teor de sódio, redução de proteínas,  

má absorção de nutrientes e redução da capacidade do fígado. Os frequentes casos de 

desnutrição são fatores determinantes para o prognóstico de doenças como a cirrose, 

pois contribuem com a hipoalbuminemia resultante da síntese hepática prejudicada, e 

intensificando o desequilíbrio hidroeletrolítico determinado pelas alterações renais 

características desse estado patológico, por afetar o armazenamento e metabolismo de 

nutrientes em geral. Desta forma o diagnóstico nutricional precoce é fundamental e o 

manejo da terapia nutricional atua como coadjuvante na prevenção de comorbidades e 

carências nutricionais, sendo fundamental que o profissional que realize a terapia 

nutricional tenha domínio na prática de dietoterapia e consumo de macro e 

micronutrientes, fibras e energias diárias, almejando desta forma a melhora do 

prognóstico no curso clínico da doença. Conclusão: O quadro de desnutrição é 

altamente prevalente estando diretamente relacionada com a severidade da doença, 

causando consequências graves para os pacientes sendo necessário tomar medidas de 

intervenção nutricional para tentar reverter os quadros de desnutrição, e auxiliar no 



 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do 

Pará – 09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

tratamento clínico. Em sua maioria é possível reverter o quadro de desnutrição com o 

auxílio da intervenção nutricional.  
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