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RESUMO 

O envelhecimento está associado a mudanças corporais como redução da massa 

muscular esquelética e aumento da gordura corporal. Estas mudanças na composição 

corporal ao longo da vida têm importantes consequências funcional e metabólica para o 

idoso. A redução da massa muscular deu-se o nome de sarcopenia e diversos critérios têm 

sido adotados para fins de diagnóstico. O presente estudo teve como objetivo determinar 

a prevalência de sarcopenia de acordo com três critérios de diagnóstico em uma amostra 

de indivíduos inscritos no programa médico de família do município de Niterói, RJ. O 

estudo transversal foi conduzido em 190 homens e 325 mulheres com idade ≥ 45 anos. A 

composição corporal foi mensurada através da absorciometria de raio-X de dupla energia. 

Para identificar a sarcopenia foram utilizados os seguintes critérios: índice de massa 

muscular apendicular (IMMA) < 7,26 kg/m2 para homens e <5,45 kg/m2 (Critério de 

Baumgartner); IMMA < - 2 desvios-padrão da população de referência do NHANES 

(1999 – 2004) (Critério T-score); resíduos ≥ - 2,74 para mulheres e ≥ - 1,09 para homens 

(Critério dos Resíduos), obtidos a partir da massa muscular apendicular (MMA) ajustada 

para massa gorda e estatura. A prevalência da sarcopenia pelo critério de Baumgartner 

nas mulheres com idade menor que 59 anos foi de 4,2%, entre 60 – 69 anos foi de 9,3% 

e com mais de 70 anos 10,2% e nos homens foi de 14,9% 22,9% e 36,6%, 

respectivamente. Pelo critério T – Score nas mulheres com idade de menos de 59 anos foi 

de 0%, de 60 – 69 anos foi de 1,2% e com mais de 70 anos 0% e nos homens foi de 2,0% 

0% e 4,9%, respectivamente. No critério dos resíduos nas mulheres com idade de menos 

de 59 anos foi de 20,0%, de 60 – 69 anos foi de 18,6% e com mais de 70 anos 24,5% e 

nos homens foi de 17,8%, 20,8% e 24,4%, respectivamente. Pode-se concluir que a 

prevalência da sarcopenia varia de acordo com o critério de diagnóstico utilizado o que 

pode afetar as estimativas dessa condição na população estudada. 
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ABSTRACT 

Aging is associated with changes in body composition such as the reduction of skeletal 

muscle mass and increased body fat mass. These changes in body composition occur 

throughout life and have important functional and metabolic consequences for the elderly. 

The decline in muscle mass was given the name sarcopenia and several diagnostic criteria 

have been used for the identification of sarcopenia. The present study aimed to determine 

the prevalence of sarcopenia according to three different criteria for diagnosis in a sample 

of individuals enrolled in the Medical Family Program of Niterói, RJ. Cross-sectional 

study was conducted in 190 men and 325 women aged 45 to 91 years old. Body 

composition was measured by dual energy x-ray absorptiometry. The prevalence of 

sarcopenia was investigated using the following criteria: appendicular muscle mass index 

(AMMI) < 7,26 kg/m2 for men and <5,45 kg/m2 for women (Baumgartner Criterion); 

AMMI< - 2 SD of NHANES 1999 – 2004 reference values (T-score Criterion); residual 

values ≥ –2,74 for women ≥ -1,09 for men (Residual Criterion). The prevalence of 

sarcopenia for the Baumgartner Criterion was 4.2% in women aged less than 59 years, 

9.3% in women between 60 to 69 years of age, 10.2% in women aged 70 or more years. 

In men the prevalence was 14.9%, 22.9% and 36.6%, respectively. For the T – Score 

Criterion was 0% in women aged less than 59 years, was 1.2% in women between 60 to 

69 years of age and 0% in women aged 70 or more years. In men was 2.0% and 0% 4.9%, 

respectively. For the residual criterion the prevalence in was 20.0%, 18.6%, 24.5% for 

each age groups and in men was 17.8%, 20.8% and 24.4%, respectively. It can be 

concluded that the prevalence of sarcopenia varies in accordance with the diagnostic 

criteria used which can lead to erroneous interpretation. 
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 INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população são 

fenômenos globais que têm recebido maior atenção nos últimos anos devido ao seu 

incremento rápido e generalizado (Plouffe & Kalache, 2010). As projeções indicam que 

em 2050 a população idosa mundial será de 1,9 bilhões (IBGE, 2002). No Brasil também 

se observa um cenário semelhante. No ano de 2000, a população idosa (> 60 anos) no 

país era estimada em 9,1%, sendo que no ano de 2010, esse número aumentou para 11,3%, 

representando um crescimento de 3,5 milhões e totalizando 18 milhões de indivíduos 

idosos (IBGE, 2010). Dentre as capitais brasileiras, o Rio de Janeiro é a que possui maior 

proporção de indivíduos idosos, concebendo 15% do total de sua população (IBGE, 

2010). Chama atenção que nas últimas sete décadas, a expectativa de vida do brasileiro 

aumentou em mais de 27 anos, ficando em torno de 72,9 anos em ambos os sexos (IBGE, 

2009). 

Inúmeras alterações decorrem do processo do envelhecimento e vários sistemas 

do organismo são acometidos, como por exemplo, o sistema músculo-esquelético. A 

redução da massa muscular é uma mudança estrutural importante que afeta esse sistema, 

sendo responsável por alterações nos padrões das funções como capacidade de realizar 

movimento, contração muscular e locomoção (Frontera et al., 2000; Goodpaster et al., 

2008). Essa diminuição se dá a partir da terceira década para homens e mulheres, de 

diferentes etnias (Gallagher et al., 1997). Entre os 25 e 30 anos de idade, 

aproximadamente, há uma perda gradual anual da massa muscular em cerca de 1%, com 

redução acentuada por volta dos 50 anos, e aos 80 anos, o idoso apresenta 50% da massa 

muscular, comparada à idade adulta (Proctor et al., 1998; Doherty, 2003).   

A diminuição da massa muscular que ocorre com o envelhecimento foi 

denominada por Rosenberg (1989) como sarcopenia.. Atualmente esse termo é utilizado 
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para designar a combinação da perda gradual da massa e da força musculares que ocorre 

com o avançar da idade (Baumgartner et al.,1998). A sarcopenia é considerada uma 

síndrome complexa que apresenta fatores internos e externos envolvidos no seu 

desenvolvimento. No que diz respeito a fatores externos estão à ingestão deficiente de 

proteína e baixa atividade física. Entre os fatores internos mais importantes são a redução 

de hormônios anabólicos, aumento da atividade apoptótica nas células musculares, 

aumento de citocinas inflamatórias, aumento do estresse oxidativo e declínio no número 

dos neurônios motores (Muscaritoli et al., 2010). 

Desde o momento que o conceito de sarcopenia é descrito na literatura, diferentes 

critérios têm sido sugeridos para diagnosticá-la com base na investigação da massa 

muscular combinada ou não com alterações da força muscular. Mesmo havendo 

consensos (Cruz-Jentoft et al., 2010; Muscaritoli et al., 2010; Fielding et al.,2011) que 

pretendem uniformizar o diagnóstico, verifica-se que ainda se adotam critérios variados 

(Janssen et al., 2002; Newman et al., 2003; Janssen et al., 2004) para identificar a 

sarcopenia os quais podem afetar as estimativas de prevalência dessa condição na 

população. No Brasil, poucos estudos têm investigado a prevalência da sarcopenia em 

homens e mulheres (Oliveira et al., 2011; Silva et tal. 2013; Alexandre et al., 2014; Dos 

Santos et al., 2014).  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

A perda da massa muscular e consequentemente da força muscular são as 

principais responsáveis pela diminuição da mobilidade e na capacidade funcional do 

indivíduo que está envelhecendo. A sarcopenia tem um impacto significante na saúde 

pública, pelas suas consequências funcionais no andar e no equilíbrio, aumento do risco 

de quedas e fraturas, perda da independência física funcional e aumento de idosos 

institucionalizados e hospitalizados. Por essa razão, faz-se necessária a realização de 

estudos que investiguem a perda da massa em amostras representativas de segmentos da 

população brasileira para averiguar a prevalência desta condição em nosso meio. Além 

disto, a investigação de métodos de fácil aplicação para diagnosticar a diminuição da 

massa muscular é importante para que seja feito o diagnóstico precoce e para subsidiar 

estratégias de intervenção. A prevalência de sarcopenia em populações idosas pode variar 

substancialmente (Visser, 2005) devido a diferenças nos critérios utilizados para o 

diagnóstico e os diversos métodos utilizados para a mensuração da massa muscular 

esquelética. No Brasil, poucos estudos apresentaram taxas de prevalência da sarcopenia, 

independente do critério utilizado para seu diagnóstico. O presente estudo teve como 

objetivo verificar a prevalência de sarcopenia nos indivíduos inscritos no programa 

médico de família de Niterói utilizando-se três critérios de classificação da massa 

muscular apendicular. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Determinar a prevalência de sarcopenia de acordo com três critérios de 

classificação da massa muscular apendicular em uma amostra de indivíduos inscritos no 

programa médico de família do município de Niterói, RJ. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1) Determinar a massa muscular apendicular por critério de referência. 

2) Comparar as prevalências de sarcopenia obtidas por cada critério de 

classificação da massa muscular apendicular. 

3) Verificar a prevalência de sarcopenia de acordo com o estado nutricional e faixa 

etária. 

4) Comparar a composição corporal entre indivíduos com e sem sarcopenia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 BIOMARCADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA SARCOPENIA 

A sarcopenia é uma síndrome que ocorre com o envelhecimento podendo ser 

dividida em duas categorias “primária” e “secundária”. A sarcopenia “primária” é usada 

para definir a diminuição da massa muscular causada pelo próprio envelhecimento e a 

“secundária” é causada por desuso (imobilidade, inatividade física, ou repouso 

prolongado), doenças crônicas e baixa ingestão de proteína (Cruz-Jentoft et al., 2010). A 

sarcopenia é observada principalmente em pessoas mais velhas, mas também pode 

desenvolver-se em adultos mais jovens. Em alguns indivíduos, uma clara e uma única 

causa da sarcopenia pode ser identificada, em outros casos, não apresenta uma causa 

evidente (Janssen & Ross, 2005). 

Diversos mecanismos estão envolvidos na perda de massa muscular, que podem 

ser potencializados na vigência de doenças. Com o avançar da idade ocorre uma 

deterioração da qualidade do músculo como a diminuição do tamanho e do número das 

fibras musculares, principalmente a fibra muscular de contração rápida (Tipo II), 

diminuição do número de neurônios motores e unidades motoras funcionais (Rotth et al., 

2000), sendo isto um processo continuo e irreversível que ocorre ao longo da vida (Pu et 

al., 2001).  

A perda dos neurônios motores com o envelhecimento está relacionada com a 

perda da conexão do neurônio motor com a fibra muscular (Sandrock et al., 1997). 

Durante esse processo, algumas fibras musculares (fibra tipo II) que inervam os neurônios 

motores rápidos são perdidas e reinervadas por fibras musculares lentas (fibras do tipo I). 

A desnervação pode ocorrer se houver morte celular de um neurônio motor ou se houver 

remodelação na junção neuromuscular (Ferraro et al., 2012). Não há evidência sólida de 

que as fibras do tipo II são mais vulneráveis a atrofia do que as fibras do tipo I nos idosos 
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(Klitgaard et al., 1990). Em um dos primeiros estudos sobre este tópico, Larsson (1978) 

relatou que em indivíduos com idade  

entre 55 a 60 anos, possuíam 23% de fibras do tipo I e 42% de fibras do tipo II a menos 

em relação aos indivíduos com idade entre 20 a 29 anos. Lexell et al. (1988) verificaram 

que os indivíduos de 80 anos de idade apresentavam a área transversal das fibras do tipo 

II 26% menor quando comparada a de indivíduos jovens. No entanto não foi encontrada 

diferença na área transversal das fibras do tipo I.  

A redução da massa esquelética e declínio das funções musculares envolve a 

diminuição no nível de atividade física em idosos. O nível de atividade física tende a 

diminuir com o envelhecimento, e este tem relação com sarcopenia, visto que a 

inatividade provoca alterações na composição corporal especialmente no que diz respeito 

à redução da massa muscular (Kuh et al., 2005). Hughes et al. (2002) corroboram esta 

afirmação ao estudar a composição corporal de 129 idosos durante 10 anos, demostrando 

que aqueles que apresentavam maiores níveis de atividade física conseguiram atenuar a 

progressão da sarcopenia.  

A atividade física tem um papel importante na prevenção da sarcopenia, sendo 

que os exercícios de hipertrofia são os mais indicados para reduzir a perda da massa 

muscular por causa das adaptações neurais. Apesar das recomendações da atividade para 

a manutenção da massa muscular, ainda não existe um consenso quanto ao tipo, 

frequência, e intensidade da atividade física e ou exercício físico necessário para controlar 

ou prevenir a sarcopenia. Chumlea et al. (2011) apontaram para a importância do 

desenvolvimento de estudos randomizados para investigar os melhores protocolos de 

atividade física na prevenção da sarcopenia. 

Outra alteração importante que ocorre no músculo esquelético é a mudança 

morfológica que ocorre devido à infiltração de lipídeos no tecido muscular. A infiltração 
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de gordura no músculo esquelético pode alterar a orientação das fibras musculares e como 

consequência diminuir a produção de força pelo músculo (Shefer & Yablonka-Reuveni, 

2007). Este acúmulo de gordura intramuscular somado à obesidade é preocupante à 

medida que representa uma sobrecarga ao aparelho locomotor piorando a funcionalidade 

do indivíduo, bem como a perpetuação do próprio processo de sarcopenia pela produção 

de mediadores inflamatórios (Kyle et al., 2001). Baumgartner et al. (2004) em um estudo 

de seguimento de oito anos demonstraram que idosos que apresentavam obesidade na 

vigência de sarcopenia (obesidade sarcopênica), relataram duas a três vezes mais o 

aparecimento de incapacidades para realizar atividades de vida diárias (AVD) quando 

comparados a idosos não obesos sarcopênicos ou indivíduos com composição corporal 

normal. As alterações na distribuição da gordura corporal como a obesidade central 

(obesidade abdominal) ou baixo peso têm sido positivamente associadas à redução da 

capacidade funcional de idosos (Apovian et al., 2002). 

Outro fator importante que contribui para o desenvolvimento da sarcopenia é a 

redução da ingestão alimentar e como consequência a perda de massa magra e podendo 

desencadear o início do ciclo de fragilidade. (Bale & Ritchie, 2002). O declínio da 

capacidade física e redução da massa muscular são fatores que estão relacionados à 

ingestão insuficiente e digestão prejudicada que ocorre em geral nos idosos (Kim et al., 

2010). A redução da ingestão proteica é um achado frequente nos idosos (Robinson et al., 

2012) e foi mostrado que a ingestão de proteínas é inversamente proporcional à idade 

(Rousset et al., 2003). Os aminoácidos provenientes da proteína dietética têm o efeito de 

estimular a síntese proteica muscular (Pannemans et al., 1998). Contudo, esse processo 

não é eficiente em indivíduos idosos, contribuindo assim para o balanço proteico 

negativo. 

O balanço proteico é mantido por ingestão de refeições contendo proteínas que 
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resulta em uma hiper aminoacidemia sistêmica que estimula a síntese de novas proteínas. 

Assim, em adultos jovens que ingerem quantidades adequadas de proteína e energia, 

mesmo não fazendo exercício, a proteína da massa muscular esquelética permanece 

relativamente estável (Bohe et al., 2003). A síntese de proteína muscular é estimulada 

pela ingestão de aminoácidos essenciais e não essenciais, tais como a leucina e creatina, 

mas ainda não está claro qual a quantidade mínima de ingestão de proteína para evitar a 

progressão da sarcopenia (Volpi et al., 2003). É relatado que 15% das pessoas com mais 

de 60 anos ingerem menos do que 75% da recomendação diária para provisão proteica 

(Roubenoff, 2000). Em um estudo Morley (2001) analisou os fenômenos da “anorexia do 

envelhecimento” descrito como fatores fisiológicos associados com as modificações no 

sabor e cheiro, diminuição da taxa de esvaziamento gástrico, as mudanças gástricas (ou 

secreções gástricas) a capacidade de extensão do músculo, e redução da síntese e ação 

dos hormônios gástricos (Morley, 2001). O declínio no nível de testosterona pode ser 

também responsável pela diminuição da ingestão de alimentos, sendo mais percebido nos 

homens do que nas mulheres (Waters et al., 2010).  

A redução ou resistência às substâncias anabólicas no músculo esquelético 

causada pelo declínio dos níveis sérico de testosterona e androgênicos adrenais são 

também fatores que atuam na redução da massa muscular, principalmente após os 80 anos 

de idade, quando a prevalência de deficiência androgênica pode ocorrer em 40 a 90% dos 

idosos (Kamel et al., 2002). A redução dos hormônios sexuais também parece inibir a 

produção de interleucina 1 (IL-1) e interleucina 6 (IL-6), sugerindo que níveis reduzidos 

destas substâncias podem ter um efeito catabólico indireto sobre o músculo. A redução 

do hormônio do crescimento (GH) e do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 

(IGF-1) também está implicada no menor estímulo anabólico sobre o tecido muscular 

esquelético (Roubenoff & Hughes, 2000). 
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O aumento da degradação proteica pode também estar relacionado como o 

aumento do estresse oxidativo que é causado por doenças crônicas tais como: diabetes 

melito, hipertensão e câncer (Moylan & Reid, 2007). Samba et al. (2007) demonstraram 

que baixos níveis de antioxidantes no plasma estão independentemente associados com a 

diminuição da força muscular esquelética e com deficiência de mobilidade. Em paralelo, 

Howard et al. (2007) sugerem que o aumento dos níveis de inflamação crônica de baixa 

intensidade induzida por estresse oxidativo tem demonstrado ser prejudicial para o 

músculo esquelético em humanos, bem como em modelos animais (Howard et al., 2007). 

No caso, o processo inflamatório é considerado como um mecanismo subjacente ao 

envelhecimento e às doenças associadas à idade, e pode servir como uma ponte entre o 

envelhecimento normal e processos patológicos relacionados ao envelhecimento (Reid & 

Li, 2001; Chung et al. 2009). 

As doenças crônicas como hipercolesterolemia, hiperinsulinemia, aterosclerose, 

resistência à insulina, hipertensão e diabetes também contribuem para o aumento da 

produção de citocinas que leva a uma diminuição das células musculares pelo processo 

de apoptose causando uma redução das fibras musculares e perda significativa de massa 

muscular e maior fragilidade e incapacidade físicas (Laviano et al., 2007). 
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2.2 AVALIAÇÃO DA MASSA MUSCULAR ESQUELÉTICA 

A quantificação da massa muscular (MM) é importante no processo de 

investigação da sarcopenia, além de ser utilizada em estudos que associam a MM aos 

parâmetros fisiológicos como a produção de força muscular (Delmonico et al., 2009), 

taxa metabólica (Karakelides & Nair, 2005), consumo de oxigênio (Lim et al., 2011), 

turnover proteico (Welle, 2002). As investigações sobre as causas da perda de MM com 

o envelhecimento têm estimulado um interesse renovado em quantificar esse importante 

componente da composição corporal (Proctor et al., 1999). 

Os métodos de avaliação da MM mais comumente utilizados incluem a 

absorciometria de raio-X de dupla energia (DXA), a impedância bioelétrica (IB) e a 

antropometria. No entanto, apenas a ressonância magnética (RM), a tomografia 

computadorizada (TC) e a excreção de creatinina são consideradas métodos de referência 

na avaliação da massa muscular. 

A impedância bioeétrica (IB) é uma técnica simples e de baixo custo, mas que 

precisa ser validada para a população na qual será empregada. A técnica de IB é baseada 

na noção de que os tecidos ricos em água e eletrólitos são menos resistentes à passagem 

elétrica do que o tecido adiposo. A IB tem como parâmetros a reatância e a resistência 

(não é uma medida direta do músculo esquelético) e seus resultados podem ser facilmente 

alterados quando o indivíduo apresenta alterações no balanço hídrico. Por estas razões, 

um documento do consenso da Society of Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders, 

desencorajou o uso de IB para a avaliação da sarcopenia (Morley et al., 2011). 

A antropometria é uma alternativa mais prática e de baixo custo, sendo utilizada 

em estudos epidemiológicos para determinar a massa muscular. O uso da antropometria 

para determinar a massa muscular total ou apendicular requer a utilização de equações de 

predição que podem incluir variáveis como as dimensões corporais, assim como dobras 
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cutâneas, perímetros, áreas musculares dentre outras características da população, porém 

essas equações necessitam ser validadas sempre que utilizadas em uma população distinta 

da qual foram geradas (Wen et al., 2011). Há também a possibilidade do uso de medidas 

antropométricas de forma isolada, como o perímetro da panturrilha que se correlaciona 

positivamente com a massa muscular, e um valor menor que 31 cm está associado ao 

declínio da função muscular (Rolland et al., 2003). No entanto, mudanças relacionadas 

ao envelhecimento como o depósito de gordura e perda de elasticidade da pele têm 

contribuído para erros de estimativa da massa muscular dos idosos pela antropometria 

(Rolland et al., 2008). 

A tomografia computadorizada (TC) mede com precisão uma propriedade física 

direta do músculo (por exemplo, a área de secção transversa do músculo (AST) e o 

volume do músculo). Além disso, permite a avaliação da densidade muscular (um 

parâmetro relacionado com depósitos lipídicos intramiocelular), bem como a deposição 

subcutânea e intramuscular de tecido adiposo (Sjohstrom, 1991). A TC foi usada pela 

primeira vez em 1979 para quantificar a AST do músculo dos braços (Heymsfield et al., 

1979) e em 1982 para avaliar a gordura abdominal (Borkan et al., 1982). A TC tem 

mostrado ser altamente confiável na avaliação do tecido adiposo e MM (Ferland et al., 

1989). Uma das vantagens do uso da TC é a capacidade de discriminar o conteúdo 

gorduroso dentro do componente subcutâneo e visceral (Sjohstrom, 1991). 

A ressonância magnética (RM) é uma técnica de imagem que apresenta uma 

elevada concordância com a TC. Não envolve exposição à radiação e também tem a 

capacidade adicional de aquisição de múltiplas fatias, facilitando assim as estimativas 

volumétricas tridimensionais. As principais limitações deste método residem na maior 

complexidade da técnica, custo elevado e na inaplicabilidade em indivíduos com 

dispositivos metálicos implantados, por exemplo, próteses articulares, marca-passos, etc. 
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(para modelos mais antigos de equipamentos). O TC e RM também podem ser limitados 

quanto à capacidade de acomodar pessoas muito obesas (Cesari et al., 2012).  

Todavia dentre os métodos mais utilizados atualmente na investigação da 

sarcopenia destaca-se a DXA que é uma técnica de imagem muito difundida por estar 

comumente disponível em ambientes clínicos e de pesquisa, sendo suficientemente 

precisa e bem aceita por pessoas mais velhas (Cesari et al., 2012) pois requer mínima 

cooperação. Além disso, a DXA é de rápida aplicação e mais barata em relação à 

ressonância magnética e a exposição à radiação é baixa se comparada à tomografia 

computadorizada (Heymsfield et al., 1990; Proctor et al., 1999). Ressalta-se que a DXA 

pode fornecer a quantidade de massa livre de gordura sem osso, também chamado de 

tecido magro mole, corporal total ou de segmentos como braços e pernas. O tecido magro 

mole total pode ser é utilizado como proxy da massa muscular esquelética (MME), uma 

vez que essa representa entre 75 a 80% da massa muscular corporal total (Heymsfield et 

al., 1990; Heymsfield et al., 1995). Já o somatório do tecido magro mole dos braços e 

pernas corresponderia teoricamente à massa muscular apendicular (MMA). Em um 

estudo de cadáveres humanos Mitsiopoulos et al. (1998) mostraram que a musculatura do 

tronco corresponderia a 25% da MMA. Dessa forma, a massa muscular esquelética total 

(MME) pode ser inferida a partir da MMA, na qual a MME é igual a 1,25 x MMA. 

Em geral, para dar significado à quantidade de MM esta tem sido expressa em 

relação a medidas antropométricas como a estatura (Baumgartner et al., 1998; Janssen et 

al., 2004). Esse índice é definido como a massa muscular esquelética (MME), em 

quilograma (kg), ajustada pela estatura em metro (m) elevada ao quadrado (Baumgartner 

et al., 1998). A MM do numerador desse índice pode ser a massa muscular esquelética 

(MME) total do corpo ou dos membros (MMA). Dessa forma esse índice pode ser 
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chamado de índice de massa muscular esquelética total (IMME) ou de massa muscular 

apendicular (IMMA). 
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2.3 SARCOPENIA: DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA 

Embora a sarcopenia seja considerada como um processo dinâmico que incorpora 

tanto mudanças na função quanto na massa muscular, alguns dos estudos observacionais 

avaliaram apenas as alterações quantitativas da massa muscular (Baumgartner et al., 

1998; Janssen et al., 2002; Newman et al., 2003). Por exemplo, no primeiro estudo 

epidemiológico proposto por Baumgartner et al. (1998) a prevalência dessa condição foi 

determinada utilizando-se apenas o IMMA apesar de ter sido verificada a deficiência e 

incapacidade física através de questionário. O estudo avaliou 808 idosos (382 mulheres) 

do inquérito chamado de The New Mexico Elder Health Survey (1993 – 1995) nos quais a 

MM foi estimada através de uma equação validada que foi derivada a partir de uma 

subamostra de idosos que fizeram a avaliação por DXA. A fim de diagnosticar a 

sarcopenia a MM dos idosos foi comparada aos valores de distribuição de MM de uma 

população de adultos jovens e saudáveis do estudo Rosetta (1986 – 1992) (Gallagher et 

al., 1997). Os autores utilizaram o IMMA obtido entre a razão da massa muscular 

apendicular (MMA) e a estatura ao quadrado para identificar a baixa massa muscular 

denominada pelos autores como sarcopenia. Dessa forma, a sarcopenia estaria presente 

caso o IMMA estivesse abaixo de dois desvios-padrão da mediana do sexo específico do 

estudo Rosetta (1986 – 1992) (Gallagher et al., 1997) que corresponderam aos valores de 

IMMA menor que 7,26 kg/m2 para homens e 5,45 kg/m2 para mulheres. A prevalência de 

sarcopenia variou de 13 a 24% nos indivíduos com menos de 70 anos de idade e foi 

superior a 50% para os idosos com mais de 80 anos de idade. 

Posteriormente, uma segunda proposta para identificar a sarcopenia foi criada por 

Janssen et al. (2002) a qual utilizaram o índice de massa muscular esquelética relativa 

(IMME%), a partir da expressão da massa muscular esquelética absoluta (kg) obtida por 

IB em relação à massa corporal (IMME% = massa muscular esquelética/massa corporal 
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x 100). A comparação foi realizada pelo valor da média de uma população de referência, 

composta por uma amostra representativa de indivíduos adultos jovens, de ambos os 

sexos, participantes do Third National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES III). Os indivíduos idosos (≥ 60 anos) com IMME% entre -1 DP e -2 DP eram 

classificados como sarcopenia classe I e IMME% < -2 DP como sarcopenia classe II. A 

prevalência de sarcopenia classe I foi de 59% e classe II de 10% classe II nas mulheres e 

nos homens foi de 45% classe I e de 7% classe II. 

Em 2003, Newman et al. afirmaram que até aquele momento os critérios 

operacionais para o diagnóstico da sarcopenia não eram adequados para identificar essa 

condição em mulheres e em indivíduos obesos. Para os autores esses grupos apresentam 

maior quantidade de tecido adiposo, o que poderia afetar diretamente a relação entre a 

massa muscular e a função muscular. Por esta razão, o critério de resíduo foi proposto por 

uma regressão linear entre a MMA, estatura (m) e massa gorda (kg). O percentil 20 da 

distribuição dos resíduos obtidos da sua própria amostra foi utilizado como ponto de 

corte. Os resíduos encontrados a partir dessa regressão linear foram utilizados para 

identificar se a massa muscular apresentava valores menores ou maiores ao predito. A 

prevalência de sarcopenia foi de 11,5% para os homens e de 21.0% para as mulheres. 

Além dos diversos critérios para avaliação da massa muscular, o uso de diferentes 

termos para definir a baixa massa muscular tem sido encontrado na literatura. O termo 

sarcopenia tem sido utilizado para descrever a perda de massa muscular com 

envelhecimento. Outro termo frequentemente utilizado é obesidade sarcopênica que 

designa a condição de baixa massa muscular na presença de obesidade (Baumgartner, 

2000). Já Clark & Manini, 2008 têm sugerido a utilização de termos que classifiquem de 

forma distinta as condições de perda da massa e de perda de força muscular associada ao 

envelhecimento. O termo sarcopenia deveria se limitar a sua definição original (perda de 
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massa muscular esquelética associada ao envelhecimento), enquanto que a perda de força 

muscular associada ao envelhecimento deveria ser representada pelo termo dinapenia. Tal 

termo é derivado das palavras gregas dina (força) e penia (perda) e a sua tradução 

representaria uma condição de “deficiência de força”. A causa da dinapenia é considerada 

multifatorial, pois sofre influência do comprometimento do sistema nervoso, o qual leva 

a inabilidade da ativação muscular voluntária, e do comprometimento muscular, gerando 

diminuição da produção de força muscular (Clark & Manini, 2010). Ainda faltam 

evidências que expliquem a cascata gradual no processo que leva à incapacidade 

funcional, podendo iniciar com uma perda de massa muscular (sarcopenia) que leva à 

redução de força (dinapenia) e posteriormente ser responsável pelo o início clinicamente 

relevante de uma limitação funcional e finalmente levando à incapacidade funcional 

(Ferrucci et al., 2002). 

Em 2011, Fearon et al. sugeriram o termo myopenia para indicar a presença de 

perda de massa muscular clinicamente relevante devido à presença de doenças em 

qualquer idade. Os pontos de corte para definir a miopenia podem ser diferentes de acordo 

com a doença. A miopenia pode ser diagnosticada quando ocorre uma perda de massa 

muscular de 5% entre 6 a 12 meses ou quando o indivíduo apresentar a massa muscular 

menor que o percentil 5 comparado a indivíduos saudáveis de 30 anos ou um índice de 

massa livre de gordura < 16 kg /m2 para homens e <15 kg/m2 para as mulheres. 

Devido a existência de diversas definições para a sarcopenia e de critérios para 

diagnosticá-la, grupos internacionais publicaram, nos últimos anos, consensos sobre o 

tema (Quadro 1).   

O consenso elaborado pela European Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

(ESPEN) publicado em 2010, em uma cooperação com dois grupos de interesses 

especiais (Nutrition in Geriatrics e Cachexia-anorexia in Chronic Wasting Disease), 
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define que a sarcopenia é uma condição caracterizada pela associação da perda de massa 

muscular e de força muscular. Este consenso alerta ao fato de que embora a sarcopenia 

seja primariamente observada em idosos, o seu desenvolvimento pode estar associado 

com condições presentes também em adultos jovens, tais como na vigência de 

desnutrição, caquexia e condições de imobilidade. Baseando-se nisso, o diagnóstico da 

sarcopenia deve ser feito pela concomitância da reduzida massa muscular, avaliada, por 

exemplo, como percentual de massa muscular ≤ -2 DP da média de adultos jovens de 

mesmo sexo e origem étnica; e da diminuição da força muscular, avaliada, por exemplo, 

pela baixa velocidade de marcha ou ainda, por baixo desempenho em outros testes 

funcionais bem estabelecidos como sendo parte da avaliação global geriátrica 

(Muscaritoli et al., 2010). 

Ainda em 2010, o European Working Group on Sarcopenia in Older People 

(EWGSOP), composto pela Sociedade Europeia de Medicina Geriátrica, a Sociedade 

Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo, do Internacional Associação de 

Gerontologia e Geriatria - Região Europeia e da Associação Internacional de Nutrição e 

Envelhecimento publicou também o seu consenso sobre sarcopenia. No documento final 

publicado, definiu-se sarcopenia como sendo uma síndrome caracterizada pela perda 

progressiva e generalizada de massa muscular e força muscular que leva a riscos para 

desfechos negativos tais como: incapacidade física, baixa qualidade de vida e morte. O 

EWGOP recomendou que para o diagnóstico da sarcopenia se devesse avaliar a massa 

muscular e força e ou função musculares. Entretanto, nesse consenso não existem 

recomendações de qual método deve ser utilizado para estimar a massa muscular e, tão 

pouco, qual o critério ou ponto de corte a ser adotado para o diagnóstico de sarcopenia. 

Utiliza apenas uma classificação segundo o grau de gravidade; em “Pre-sarcopenia” 

quando o indivíduo apresenta apenas baixa massa muscular, “Sarcopenia” baixa massa 
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muscular com diminuição de força ou função física e “Sarcopania Severa” quando o 

indivíduo apresenta as três condições (Cruz-Jentoft et al., 2010). 

Em 2011, o grupo Society Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders 

convocou uma conferência em Washington, DC com o objetivo de encontrar uma 

definição ou um conjunto de definições para a sarcopenia que fossem universalmente 

aceitáveis e definissem pontos conclusivos para os ensaios clínicos. O diagnóstico de 

sarcopenia seria confirmado quando os indivíduos apresentassem mobilidade limitada 

com necessidade para intervenções terapêuticas. A mobilidade limitada seria 

caracterizada pela velocidade de marcha igual ou menor que 1m/s ou por caminhar uma 

distância menor que 400m em 6 minutos. O diagnóstico da sarcopenia com mobilidade 

limitada baseia-se na combinação entre perda de massa muscular identificada pelo IMMA 

≤ 2 DP da média de adultos saudáveis entre 20 e 30 anos de mesmo grupo étnico e a 

redução da velocidade de marcha (Morley et al., 2011) 

Também no ano de 2011 o Internacional Working Group on Sarcopenia (IWGS) 

se reuniu em Roma, Itália para definir a sarcopenia. O IWGS definiu sarcopenia como a 

perda de massa e função do músculo esquelético que ocorre com o envelhecimento. As 

causas da sarcopenia, para esse grupo de trabalho, seriam multifatoriais e poderiam incluir 

desuso, função endócrina alterada, doenças crônicas, inflamação, resistência à insulina e 

deficiências nutricionais. A sarcopenia deveria ser considerada em indivíduos que estão 

acamados, com necessidade de ajuda para levantar de uma cadeira ou com velocidade de 

marcha inferior a um metro por segundo. Caso os indivíduos apresntassem essas 

condições estes deveriam ser submetidos à avaliação da composição corporal por DXA. 

Para o diagnóstico de sarcopenia seria baseado na utilização da velocidade de marcha 

menor que 1 metro por segundo e baixo massa muscular definida pelo uso do IMMA. Os 

pontos de corte adotados foram os sugeridos por Newman et al., (2003) que correspondem 
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a 7,23 kg/m2 para os homens e de 5,67 kg/m2 para as mulheres. Dessa forma valores de 

IMMA abaixo desses pontos de corte indicariam baixa massa muscular (Fielding et 

al.,2011). 
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Quadro 1 – Critérios diagnósticos para sarcopenia, segundo diferentes consensos 

Consenso Autor, ano Critérios para o diagnóstico Métodos Sugeridos Pontos de cortes 

 

The European Society of 

Parenteral and Enteral Nutrition 

Special Interest Groups 19 

 

Muscaritoli et al., 

2010 

Baixa massa muscular 

associada ao baixo 

desempenho físico. 

Massa muscular: baixo percentual de massa 

muscular (sem definição do método). 

Baixa velocidade de marcha ou baixo desempenho 

em outros testes funcionais de avaliação global 

geriátrica.  

Percentual de massa muscular: ≥ 2 DP abaixo da média (ou é 

mediana) de adultos jovens do mesmo sexo e origem étnica. 

Velocidade de marcha: < 0,8 m/s no percurso de 4 metros.  

 

The European Working Group 

on Sarcopenia in Older People  

 

Cruz-Jentoft et al., 

2010 

Baixa massa muscular 

associada ao baixo 

desempenho físico ou à 

baixa força muscular. 

Massa magra ou muscular: DXA ou BIA, 

respectivamente, podendo ser avaliada por outros 

métodos. 

Desempenho físico: Velocidade de marcha. 

Força muscular: força de preensão manual. 

IMMA (DXA) ou IMME (BIA): > 2DP abaixo da média   de 

uma população de adultos jovens saudáveis. 

Velocidade de marcha < 0,8 m/s. 

Força de preensão manual: homens < 30 kg e mulheres < 20 

kg (quartil inferior). 

 

The International Working 

Group on Sarcopenia  

 

Fielding et al.,       

2011 

Baixa massa magra 

associada a baixo 

desempenho físico.  

Massa magra: DXA – IMM ou IMMA 

Desempenho físico: Velocidade de marcha. 

Massa magra (IMM ou IMMA) < P20 de uma população de 

adultos jovens saudáveis ou IMMA: ≤ 7,23 kg/m² para homens 

e ≤ 5,67 kg/m² para mulheres. 

Velocidade de marcha: < 1m/s no percurso de 4 m. 

 

The Society of Sarcopenia, 

Cachexia and Wasting Disorders  

  

Morley et al.,          

2011 

Perda de massa muscular 

associada à mobilidade 

limitada. 

Massa magra: DXA – IMMA. Podendo ser avaliada 

por outros métodos. 

Desempenho físico: Velocidade de marcha. 

ÍMMA: > 2DP abaixo da média de adultos saudáveis entre 20 

e 30 anos de idade e mesmo grupo étnico. 

Velocidade de marcha: ≤ 1 m/s ou distância caminhada < 

400m durante 6 minutos. 

DXA: Absorciometria de dupla energia de raios X; BIA: bioimpedância elétrica; IMM: Índice de massa magra; IMMA: Índice de massa magra apendicular;  

IMME: Índice massa muscular esquelética; DP: Desvio padrão.
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Na Europa a prevalência de sarcopenia tem sido relatada ser em torno de 5% a 

13% em pessoas com idade entre 60 a 70 anos e 11% a 50% em pessoas com mais de 80 

anos (Baumgartner et al., 2000; Janssen et al., 2002; Tankó et al., 2002). Nos países 

asiáticos a prevalência de sarcopenia encontra-se entre 8% e 22% para as mulheres e de 

6 a 23% nos homens (Chien et al., 2008; Kim et al., 2009).  

Apesar de todos os homens e mulheres experimentarem algum grau de redução da 

massa muscular com envelhecimento, esta é uma condição que ocorre de forma gradual 

e contínua para ambos os sexos. O declínio da massa muscular torna-se perceptivo a partir 

dos 45 anos (Gallagher et al., 1997). A partir da segunda para a oitava década, a diferença 

entre homens e mulheres é bastante constante, no qual a massa muscular das mulheres é 

cerca de 64% da massa muscular dos homens (Gallagher et al., 1997). Iannuzzi–Sucich 

et al. (2002) avaliaram 237 homens e mulheres com idade entre 64-92 anos, no qual a 

prevalência de sarcopenia foi relatada ser de 27% em homens e 23% de mulheres e 

aumentou em pessoas com mais de 80 anos chegando a 53 % e 31 %, respectivamente. 

Em outro estudo realizado em uma amostra de indivíduos residentes na Espanha, as taxas 

de prevalência foram relatadas ser de 10% entre os homens com idade média de 74,6 anos 

e 33% nas mulheres com idade média de 75,3 anos (Masanes et al., 2012) e em uma 

população francesa com idade entre 60 a78 anos a prevalência foi de 3,6% em homens e 

2,8% nas mulheres (Tichet et al., 2008). No estudo Leiden Longevity Study realizado por 

Bijlsma et al. (2013) a prevalência foi de 4,6% nos homens e 2,1% nas mulheres. 

No Brasil, poucas pesquisas têm sido feitas na investigação da sarcopenia em 

ambos os gêneros. Alexandre et al. (2014) verifcaram a prevalência de sarcopenia em 

uma amostra de homens e mulheres com mais 60 anos do estudo Saúde Bem-Estar e 

Envelhecimento (SABE). Neste estudo foi adotado o critério de diagnóstico de sarcopenia 

proposto pelo consenso European Working Group on Sarcopenia in Older People 
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(EWGSOP) no qual baseia-se na avaliação de três componentes: massa, força e função 

musculares. Os pontos de corte utilizados para identificar a baixa massa muscular foram 

obtidos através do estudo do Newman et al. (2003) e Delmonico et al. (2007) e os valores 

críticos de IMMA corresponderam a 6,37 kg/m2 para as mulheres e 8,90 kg/m2 para os 

homens. A força muscular foi avaliada através da força de apreensão manual por um 

dinamômetro e a função foi avaliada através da velocidade de marcha. A prevalência de 

sarcopenia foi de 16,1% nas mulheres e 14,4% nos os homens.  

A maioria dos estudos brasileiros tem investigado a obesidade sarcopênica que 

consite na redução da MM na vigência de obesidade. No estudo com mulheres brasileiras 

desenvolvido por Oliveira et al. (2011) no qual foram utilizadas duas amostras, uma 

composta de mulheres jovens e saudáveis (n= 349) com idade de 18 a 40 anos que serviu 

de referência para encontrar o valor do resíduo que foi de a ≤ -3,4. Em um a outra amostra 

composta de mulheres (n= 258) com idade média de 66,8 anos foi aplicada uma regressão 

linear entre a MMA, a estatura e a massa gorda e as idosas que apresentaram valores 

abaixo de a ≤ -3,4 foram consideradas sarcopênicas Outro estudo desenvolvido também 

no Brasil por Silva et al. (2013), em que foi investigada a prevalência da obesidade 

sarcopênica e a associação da sarcopenia com obesidade em uma amostra de idosas  em 

sarcopenia foi determinada pelo critério de Baumgartner (IMMA < 5,45 kg/m2), a 

obesidade sarcopênica foi definida o ponto de corte do estudo Oliveira et al.(20011) e a 

obesidade pelo IMC ≥ a 27 kg/m2. Os autores concluíram que não existe associação entre 

sarcopenia e obesidade e a prevalência de obesidade sarcopênica encontrada foi em torno 

de 34%.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 DESENHO DO ESTUDO, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O presente estudo é parte do projeto Digitalis (Estudo de Prevalência de Doenças 

Cardiovascular) conduzido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva em 

parceria com o Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade 

Federal Fluminense (Lanuff). O Digitalis foi um estudo observacional, transversal da 

população assistida pelo Programa Médico de Família (PMF) de Niterói, de ambos os 

sexos, com idade ≥ 45 anos de idade. Foram selecionadas 26 unidades do PMF, para 

obtenção da amostra total, prevendo no máximo 30 indivíduos por unidade. A seleção das 

unidades foi realizada através de sequência aleatória gerada por programa computacional, 

onde o peso de cada unidade foi proporcional ao número de indivíduos inscritos no PMF. 

Em cada unidade foram selecionados aleatoriamente 50 indivíduos entre ≥ 45 anos de 

idade, sendo 20 indivíduos para reposição no caso de impossibilidade de participação. 

De agosto de 2011 a julho de 2012 foram realizadas visitas aos módulos para a 

coleta de dados. A população total selecionada foi de 1030 e os participantes foram 

convidados através de uma carta padronizada que esclareceu o objetivo da visita e que 

continha orientações pertinentes ao estudo. Do total da amostra selecionada, 942 

indivíduos compareceram à unidade básica de saúde para as avaliações e, destes, 515 

indivíduos compareceram ao Lanuff para a avaliação da composição corporal. 
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3.2 COLETA DE DADOS E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

A participação no estudo ocorreu após a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 1) no próprio módulo do PMF. Na visita ao módulo foram 

coletados os dados antropométricos e realizadas a aplicação do questionário social e a 

verificação de uso de medicamentos, de presença de comorbidades e de prática de 

atividade física. 

Para as medidas antropométricas realizadas no módulo do PMF foi solicitado ao 

voluntário retirar os sapatos, qualquer excesso de roupa e acessórios como casacos e cinto, 

como também, esvaziar os bolsos no caso de usar bermudas ou calças. A massa corporal 

foi medida com precisão de 0,1 kg em uma balança digital (Sohenle) com capacidade de 

200 kg. A estatura foi obtida em duplicata em um estadiômetro portátil (SECA) afixado 

à parede. O indivíduo foi posicionado sob o estadiômetro com os calcanhares, a parte 

posterior da cabeça, escápula, nádegas apoiadas à parede e braços soltos ao longo do 

corpo com palmas das mãos voltadas para as coxas e a cabeça posicionada no plano de 

Frankfort. A leitura da estatura foi realizada em apneia após uma inspiração e registrada 

em centímetros (precisão de 0,1 cm).  

Ao final das avaliações realizadas no campo os participantes foram agendados 

para realizar a avaliação da composição corporal no Lanuff. 

Os procedimentos incluídos na pesquisa Digitalis foram aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antonio Pedro 

(Anexo 2). 
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3.3 MEDIDAS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL 

As medidas de composição corporal foram realizadas no Lanuff em um dia 

previamente agendado, na ocasião da visita ao módulo. A composição corporal foi obtida 

através da absorptiometria de dupla energia de raio- X (DXA) (GE Health Care, modelo 

Lunar IDXA) por um técnico em radiologia, com a utilização do software encore 2010 

version 13.40. 

Antes de iniciar a medida por DXA foi feita a calibração do equipamento 

conforme orientação do fabricante. O procedimento foi explicado ao voluntário que usou 

uma roupa padronizada sem metais ou partes plásticas e foi solicitado que retirasse o 

calçado e qualquer outro objeto metálico que estivesse portando. Para realizar o exame o 

voluntário permaneceu deitado e imóvel. O DXA quantificou a massa livre de gordura, o 

tecido magro mole e a gordura corporal para o total corporal e por segmentos. A gordura 

corporal total foi expressa em termos relativos à massa corporal. A massa muscular 

apendicular foi determinada pelo somatório dos valores de tecido magro mole dos 

membros superiores e inferiores. Ao longo da dissertação a massa magra apendicular foi 

denominada como massa muscular apendicular (MMA). O índice de massa muscular 

apendicular foi obtido pela razão entre a MMA (kg) e a estatura (m) elevada ao quadrado. 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado dividindo a massa corporal (kg) 

pela estatura (m) ao quadrado. O estado nutricional foi definido segundo a classificação 

da OMS (WHO, 2000), em baixo peso (< 18,5 kg/m2), normal adequado ou eutrófico 

(18,5 a 24,9 kg/m2) sobrepeso (25,0 a 29,9 kg/m2) e obesidade (> 30 kg/m2). 
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3.4 CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DE SARCOPENIA  

Foram utilizados três critérios para diagnosticar a sarcopenia: 

1) IMMA< 7,26 kg/m2 para homens e <5,45 kg/m2 (Baumgartner et al., 

1989). 

2) IMMA < - 2 desvios-padrão de uma população de referência (NHANES, 

1999- 2004). Ponto de corte 6,36 kg/m2 para homens e 4,63 kg/m2 para 

mulheres. 

3) IMMA ajustado para massa gorda. Resíduo ≥ - 2,74 para mulheres e ≥ - 

1,09 para homens. 

Para segundo critério de diagnóstico de sarcopenia foi utilizada a distribuição do 

IMMA da população americana (NHANES, 1999- 2004) e foram calculados os T-scores 

individuais utilizando-se os valores das medianas para homens e mulheres de 30 anos de 

idade. O T-score foi calculado segundo a equação:  

𝑇𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 = (
𝐼𝑀𝑀𝐴 𝑂𝐵𝑇𝐼𝐷𝑂 −  𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁𝐴 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑀𝐴

𝐷𝐸𝑆𝑉𝐼𝑂 − 𝑃𝐴𝐷𝑅Ã𝑂
) 

Onde, 

IMMA obtido = índice de massa apendicular obtido por DXA 

Mediana de IMMA =  valor da mediana do índice de massa apendicular para 

jovens de 30 anos da referência do NHANES 1999- 2004 

(homens = 9,07 kg/m2 e mulheres = 7,81 kg/m2) 

Desvio-padrão = desvio-padrão da referência do NHANES 1999- 2004 

(homens = 1,29 kg/m2 e mulheres = 1,19 kg/m2) 

 

Os valores de IMMA de 6,36 kg/m2 para homens e de 4,63 kg/m2 para as mulheres 

corresponderam aos T-scores < - 2 desvios-padrão e foram utilizados como pontos de 

corte para identificar a sarcopenia. 

Para o terceiro critério uma regressão linear foi usada no modelo entre MMA (kg), 

estatura (m) e massa gorda (kg) simultaneamente.  

O resultado da equação foi: MMA (kg) = −17,13 + 18,77 × estatura (m) + 0,171 

× massa gorda (kg) para as mulheres. E para os homens MMA (kg) = −23,97 + 25,12 × 
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estatura (m) + 0,233 × massa gorda (kg). O percentil 20 da distribuição dos resíduos foi 

utilizado como o ponto de corte para a sarcopenia de acordo com IMMA ajustada para 

massa gorda. Estes pontos de corte corresponderam a um resíduo de - 2,74 para mulheres 

e de -1,09 para homens. 

3.5 FAIXA ETÁRIA  

No estudo a classificação da faixa etária foi baseada nas diretrizes brasileiras de 

hipertensão (Sociedade Brasileira de Cardiologia tem ano, 2010) (≤ 59,9 anos; 60 - 69 

anos; ≥ 70 anos) e ficaram estabelecidas como 45 a 59 anos, 60 a 69 anos e ≥ 70 anos. 

 

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As variáveis contínuas foram são expressas como média e desvio-padrão. Os 

valores médios das variáveis de idade, antropométricas e de composição corporal foram 

comparados usando um teste-t independente entre os indivíduos com sarcopenia e sem 

sarcopenia. Análise de variância (ANOVA ONEWAY) foi utilizada para avaliar o efeito 

principal da idade nas variáveis antropométricas e de composição corporal. Nos casos de 

significância na ANOVA, a significância entre as médias foi testada pelo teste 

Bonferroni. Para todas as análises utilizou-se um nível de ≤ 0,05 e o programa estatístico 

SPSS (versão 17.0 SPSS Inc. Chicago). 
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5 RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta as características de acordo com o sexo. A média ± desvio-

padrão de idade dos homens foi de 60,1 ± 10,0 anos a e máxima foi de 91 anos. As 

mulheres apresentaram idade média de 58,8 ± 9,5 anos e máxima de 97 anos. A média do 

índice de massa corporal (IMC) em ambos os sexos correspondeu à categoria de 

sobrepeso e o valor médio de percentual de gordura corporal (%GC) foi de 29,2 ± 7,5% 

e 42,5 ± 6,4% em homens e mulheres, respectivamente. O valor mínimo de massa livre 

de gordura (MLG) foi de 22,1 kg e o máximo de 68,6 kg nas mulheres. Nos homens o 

mínimo foi de 16,4 kg e máximo de 86,2 kg. A massa muscular apendicular (MMA) 

média foi de 23,2 ± 4,2 kg em homens e 17,0 ± 3,1 kg em mulheres, o que representou, 

respectivamente, um índice de massa muscular apendicular (IMMA) de 8,2 ± 1,3 kg/m2 

e 7,1 ± 1,1 kg/m2. 

Tabela 1. Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos de idade, das características 

antropométricas e de composição corporal e do índice de massa muscular apendicular 

(IMMA) dos 515 participantes do estudo. 

MC massa corporal; IMC índice de massa corporal; %GC percentual de gordura corporal; MG massa gorda; 

TEC tecido magro mole; CMO conteúdo mineral ósseo; MLG massa livre de gordura; MMA massa 

muscular apendicular. 

 

 

Variáveis 

Mulheres 

n = 325 

 Homens 

n = 190 

Média DP Mín Máx  Média DP Mín Máx 

Idade (anos) 

MC (kg) 

Estatura (cm) 

PC (cm) 

IMC (kg/m2) 

% GC 

MG (kg) 

TEC (kg) 

CMO (g) 

MLG (kg) 

MMA (kg) 

IMMA(kg/m2)  

Resíduo 

58,8 

69,6 

155,1 

92,3 

28,8 

42,5 

29,6 

38,0 

2066,0 

40,3 

17,0 

7,1 

- 0,8 

9,5 

14,8 

6,4 

12,5 

5,6 

6,4 

10,2 

6,0 

366,0 

6,2 

3,1 

1,1 

2,3 

45,0 

36,6 

136,0 

60,7 

15,2 

17,4 

7,7 

2,0 

977,0 

22,1 

9,3 

4,0 

- 10,7 

97,0 

125,6 

172,5 

143,5 

51,7 

58,8 

71,5 

58,8 

3777,0 

68,6 

24,6 

10,18 

5,5 

 60,1 

75,0 

167,5 

93,8 

26,7 

29,2 

21,9 

50,1 

2725,5 

52,9 

23,2 

8,25 

1,5 

10,0 

15,2 

7,3 

12,6 

5,0 

7,5 

9,2 

7,8 

464,4 

8,2 

4,2 

1,28 

3,2 

45,0 

42,5 

151,9 

65,1 

16,4 

10,2 

4,0 

14,1 

1012,0 

16,4 

15,2 

5,26 

- 7,3 

91,0 

133,5 

186,1 

134,6 

44,9 

50,7 

60,1 

82,3 

4020,0 

86,2 

40,7 

12,35 

12,7 
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A tabela 2 apresenta a prevalência de sarcopenia pelos três critérios de 

diagnóstico. A prevalência de sarcopenia foi mais baixa pelo critério do T-Score, apenas 

uma (1,2%) mulher na faixa etária dos 60 a 69 anos e dois (2,0%) homens na faixa etária 

de 60 a 69 anos e dois (4,9%) com 70 anos mais foram diagnosticados como sarcopênicos. 

Entre os homens a maior prevalência ocorreu para critério de Baumgartner (36,6%) na 

faixa etária 70 anos ou mais, e entre as mulheres ocorreu para o critério dos resíduos 

(24,5%) nas mulheres mais velhas (≥ 70 anos). Todavia o critério dos resíduos forneceu 

valores de prevalência sempre superiores aos demais critérios, exceto em homens idosos 

(60 – 69 anos e ≥ 70 anos). A prevalência de sarcopenia pelo critério de diagnóstico T-

Score, apenas foi utilizado na tabela 2, a fim de comparação entre as prevalências e os 

critérios. Nas demais tabelas o critério de diagnóstico do T-Score não foi utilizado devido 

à baixa prevalência encontrada. 

Tabela 2: Prevalência da sarcopenia de acordo com os critérios de Baumgartner, T- Scores 

de referência do NHANES e do critério dos resíduos da regressão linear. 

Baumgartner - o ponto de corte de 7,26 kg/m2 para os homens e de 5,45 kg/m2 para as mulheres; T-Score 

do (NHANES 1999- 2004) -o ponto de corte de 6,36 kg/m2 para homens e 4,63 kg/m2 para mulheres e 

resíduo - o ponto de corte foi de – 1,09 homens e de -2,74 para as mulheres. 

  

Faixa 

etária  

Sexo   Critério de Diagnóstico de Sarcopenia 

(anos) (n)  Baumgartner  T-Score  Resíduo 

 Mulheres  n %  n %  n % 

45 – 59 190  8 4,2  0 0,0  38 20,0 

60 – 69 86  8 9,3  1 1,2  16 18,6 

≥ 70 49  5 10,2  0 0,0  12 24,5 

Todas 325  21 6,5  1 0,3  66 20,3 

 Homens          

45 – 59 101  15 14,9  2 2,0  18 17,8 

60 – 69 48  11 22,9  0 0,0  10 20,8 

≥ 70 41  15 36,6  2 4,9  10 24,4 

Todos 190  41 21,6  4 2,1  38 20,0 
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A média de massa corporal (MC) para dois grupos de mulheres idosas (60 e 69 

anos e ≥ 70 anos) foi estatisticamente menor do que a observada em mulheres entre 45 – 

59 anos (tabela 3). Também houve diferença estatística para essa variável entre as 

mulheres na faixa etária entre 60 e 69 anos (70,0 ± 5,5 kg) e as com 70 anos mais anos 

(62,2 ± 14,9 kg). As mulheres entre 45 – 59 anos eram mais altas em relação às demais 

mulheres idosas. Para todos os grupos etários o IMC médio correspondeu à classificação 

de sobrepeso, no entanto, as mulheres com idade ≥ 70 anos apresentaram um IMC médio 

estatisticamente menor (26,8 ± 5,6 kg/m2) do que o observado para mulheres entre 45 e 

59 anos (29,1 ± 5,6 kg/m2) e entre 60 e 69 anos (29,5 ± 6,1 kg/m2). Não houve diferença 

em relação ao percentual de gordura corporal (%GC) entre os grupos, apesar de a massa 

gorda (MG) ter sido estatisticamente maior nas idosas (≥ 70 anos) em relação às mulheres 

mais jovens e idosas entre 60 e 69 anos. O tecido magro mole médio foi estatisticamente 

menor nas mulheres mais velhas (≥ 70 anos) em relação às outras faixas etárias e 

consequentemente também apresentaram valores mais baixos de MMA e IMMA do que 

as demais. 

Os homens mais velhos (≥ 70 anos) apresentaram MC média significativamente 

menor do que em relação aos homens entre 45 e 59 anos e a estatura foi estatisticamente 

menor em comparação aos outros grupos etários (tabela 4). No entanto o IMC médio não 

foi estatisticamente diferente entre os grupos e os valores corresponderam à classificação 

de sobrepeso para todos os grupos etários. Também não houve diferenças entre os grupos 

para os valores médios de %GC e MG. Os valores médios do tecido magro mole e o do 

conteúdo mineral ósseo foram apenas significativamente diferentes entre os grupos dos 

mais velhos (≥ 70 anos) e mais jovens (45 – 59 anos). O MMA dos homens com 70 anos 

ou mais foi estatisticamente menor em relação aos demais grupos enquanto que o IMMA 
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foi estatisticamente maior nos homens entre 45 e 59 anos do que em comparação aos 

homens idosos. 

Tabela 3: Valores médios e desvio padrão da idade, das características antropométricas e 

de composição corporal das 325 mulheres participantes do estudo de acordo com a faixa 

etária. 

 Faixa Etária (anos) 

 

 

Variáveis 

45 – 59  

(n= 190) 

60 – 69  

(n= 86) 

≥ 70  

(n= 49) 

Média DP Média DP Média DP 

Idade (anos) 

MC (kg) 

Estatura (cm) 

IMC (kg/m2) 

% g GC 

MG (kg) 

TEC (kg) 

CMO (g) 

MLG (kg) 

MMA (kg) 

IMMA (kg/m2) 

52,4 

71,4 

156,4 

29,1 

41,2 

30,4 

39,0 

2330,0 

41,4 

17,6 

7,2 

4,0a 

14,8a 

6,1ab 

5,6a 

6,4 

10,6a 

6,2a 

260,1 

6,2 

3,0 

1,0a 

63,2 

70,0 

154,0 

29,5 

42,4 

30,4 

37,9 

1964,0 

39,9 

16,9 

7,1 

2,8a 

5,5ªb 

6,5a 

6,1b 

6,1 

10,1b 

6,0b 

 322,5 

6,3 

3,4 

1,2b 

76,3  

62,2 

151,1 

26,8 

39,8 

34,8 

34,9 

1862,0 

36,7 

15,3 

6,6 

9,6a 

14,9 ab 

6,4b 

5,6ab 

6,4 

4,2ab 

4,3ab 

337,1 

4,5 

2,4 

0,9ab 

Nota: Valores com letras iguais na mesma linha são estatisticamente diferentes 

MC massa corporal; IMC índice de massa corporal; %GC percentual de gordura corporal; MG massa 

gorda; TEC tecido magro mole; CMO conteúdo mineral ósseo; MLG massa livre de gordura; MMA 

massa muscular apendicular; IMMA índice de massa muscular esquelética apendicular. 
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Tabela 4: Valores médios e desvio padrão da idade, das características antropométricas e 

de composição corporal dos 190 homens participantes do estudo de acordo com a faixa 

etária. 

 Faixa Etária (anos) 

 

 

Variáveis 

45 – 59 

(n= 101) 

60 – 69  

(n= 48) 

≥ 70 

(n= 41) 

Média DP Média DP Média DP 

Idade (anos) 

MC (kg) 

Estatura (cm) 

IMC (kg/m2) 

% GC 

MG (kg) 

TEC (kg) 

CMO (g) 

MLG (kg) 

MMA (kg) 

IMMA (kg/m2) 

52,2 

77,4 

168,5 

27,2  

27,6 

22,2 

52,0 

2806,0a 

54,8 

24,4 

8,6 

4,0a 

16,4a 

7,1a 

5,5 

7,6 

10,2 

8,6a 

500,7 

9,0 

4,1 

1,4ab 

63,9 

74,7 

168,2 

26,4 

29,1 

22,4 

49,4 

2711,0 

52,1 

22,8 

8,0 

3,0a 

13,2 

6,5b 

4,3 

7,3 

8,4 

5,9 

382,7 

6,1 

3,5 

1,1a 

75,1 

69,5  

164,3 

25,7 

28,6 

20,6 

46,5 

2543,0 

49,0 

20,8 

7,7 

4,4a 

13,2a 

8,1ab 

4,5 

6,7 

7,7 

6,3a 

411,7a 

6,6 

3,4 

1,0b 

Nota: Valores com letras iguais na mesma linha são estatisticamente diferentes 

MC massa corporal; IMC índice de massa corporal; %GC percentual de gordura corporal; MG massa 

gorda; TEC tecido magro mole; CMO conteúdo mineral ósseo; MLG massa livre de gordura; MMA 

massa muscular apendicular; IMMA índice de massa muscular esquelética apendicular. 

A tabela 5 apresenta o diagnóstico de sarcopenia pelo critério proposto por 

Baumgartner (1998) para as 325 mulheres avaliadas para o qual 21 mulheres (6,6%) 

apresentaram sarcopenia. As mulheres com sarcopenia eram mais velhas (65,1 ± 11,2 

anos) do que as sem sarcopenia (58,4 ± 9,3 anos). As médias de MC e estatura foram 

significativamente menores (p<0,03) para o grupo com sarcopenia. O IMC médio nas 

mulheres sem sarcopenia correspondeu a um valor de 29,4 ± 5,3 kg/m2 indicando 

sobrepeso nesse grupo que foi estatisticamente superior ao IMC das mulheres 

sarcopênicas (20,3 ± 3,0 kg/m2). Os valores médios de % GC, MG, TEC, MLG, MMA e 

o IMMA do grupo com sarcopenia apresentaram valores significativamente menores (p< 
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0,001) do que o grupo sem sarcopenia, porém apenas o conteúdo mineral ósseo não 

apresentou diferença significativa entre os grupos. 

 

Tabela 5: Valores médios e desvio padrão das características antropométricas e de 

composição corporal das 325 mulheres participantes do estudo com e sem sarcopenia pelo 

critério de Baumgartner et al. (1998). 

 Sarcopenia  

 

Variáveis 

Não 

(n= 304) 

 Sim 

(n= 21) 

  

 

Média DP  Média DP   p 

Idade (anos) 58,4 9,3  65,1 11,2  0,002 

MC (kg) 71,1 14,0  46,9 6,8  0,000 

Estatura (cm) 155,3 6,4  152,2 6,4  0,029 

IMC (kg/m2) 29,4 5,3  20,3 3,0  0,000 

% GC 41,8 5,9  33,4 6,8  0,000 

MG (kg) 30,5 9,9  15,9 5,1  0,000 

Tecido magro mole (kg) 

CMO (g) 

MLG (kg) 

MMA (kg) 

IMMA (kg/m2) 

38,7 

2097,0 

40,9 

17,4 

7,2 

5,6 

352 

5,8 

2,8 

1,0 

 29,1 

1627,0 

30,0 

11,5 

4,9 

2,8 

276,0 

3,1 

1,2 

0,4 

 0,000 

0,208 

0,000 

0,000 

0,000 

MC massa corporal; IMC índice de massa corporal; %GC percentual de gordura corporal; MG 

massa gorda; TEC tecido magro mole; CMO conteúdo mineral ósseo; MLG massa livre de 

gordura; MMA massa muscular apendicular; IMMA índice de massa muscular esquelética 

apendicular; sarcopenia: IMMA < 5,45 kg/m2 (Baumgartner et al., 1989). 

 

Do total de 190 homens avaliados, 41 foram diagnosticados como sarcopênicos 

correspondendo a 21,6% da amostra (Tabela 6). Esse grupo apresentou idade média de 

63,6 ± 10,0 anos que foi significativamente maior do que a do grupo de homens sem 

sarcopenia (59,1 ± 9,8 anos). As médias das medidas antropométricas foram 

estatisticamente diferentes entre os grupos sendo menores nos homens com sarcopenia, 

exceto a estatura (p = 0,387). Em média os homens do grupo sem sarcopenia 

apresentavam sobrepeso e IMC significativamente maior (28,0 ± 4,4 kg/m2) em 
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comparação aos homens sarcopênios (21,6 ± 3,4 kg/m2). Em relação à composição 

corporal, os homens com sarcopenia apresentaram valores significativamente menores 

para as variáveis de % GC, MG, TEC, MLG. MMA e CMO (Tabela 5). O IMMA médio 

para o grupo sem sarcopenia e com sarcopenia correspondeu a 8,7 ± 1,0 kg e 6,6 ± 0,4 

kg, respectivamente sendo essas médias estatisticamente diferentes. 

 

Tabela 6: Valores médios e desvio padrão das características antropométricas e de 

composição corporal dos 190 homens participantes do estudo com e sem sarcopenia pelo 

critério de Baumgartner et al. (1998).  

 Sarcopenia  

  

Variáveis 

Não 

(n= 149) 

 Sim 

(n= 41) 

  

 

Média DP  Média DP  p 

Idade (anos) 59,1 9,8  63,6 10,0  0,012 

Massa corporal (kg) 79,1 13,7  60,2 10,3  0,000 

Estatura (cm) 167,8 7,4  166,7 7,0  0,387 

IMC (kg/m2) 28,0 4,4  21,6 3,4  0,000 

% gordura 29,2 6,4  24,2 8,9  0,001 

Massa gorda (kg) 23,7 8,8  15,3 8,1  0,000 

Tecido magro mole (kg) 52,2 7,2  42,5 4,2  0,000 

CMO (g) 2827,0 421,0  2354,0 424,0  0,000 

MLG (kg) 55,1 7,6  44,9 4,5  0,000 

MMA (kg) 24,5 3,7  18,4 2,2  0,000 

IMMA (kg/m2) 8,7 1,0  6,6 0,4  0,000 

MC massa corporal; IMC índice de massa corporal; %GC percentual de gordura corporal; MG massa 

gorda; TEC tecido magro mole; CMO conteúdo mineral ósseo; MLG massa livre de gordura; MMA 

massa muscular apendicular; IMMA índice de massa muscular esquelética; sarcopenia: IMMA <7.26 

kg/m2 (Baumgartner et al., 1989). 

 

De acordo com a classificação do critério dos resíduos proposto por Newman et 

al., (2003), 20,3% das mulheres (n = 66) foram diagnosticadas com sarcopenia (Tabela 

7). Os valores médios dos resíduos foram significativamente diferentes e corresponderam 

a - 0,04 ± 1,75 para o grupo sem sarcopenia e - 4,06 ± 1,33 para o grupo com sarcopenia. 
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Não houve diferença estatística entre os grupos para os valores médios de idade, % GC, 

MG. Em ambos os grupos o IMC médio indicou sobrepeso, porém as mulheres com 

sarcopenia apresentaram valor médio (25,4 ± 4,9 kg/m2) estatisticamente menor do que 

em relação às mulheres sem sarcopenia (29,7 ± 5,4 kg/m2). As mulheres sarcopênicas 

também apresentaram médias estatisticamente maiores para a estatura e CMO em 

comparação às mulheres sem sarcopenia (tabela 7).   

 

Tabela 7: Valores médios e desvio padrão das características antropométricas e de 

composição corporal das 325 mulheres participantes do estudo segundo a classificação 

do critério dos resíduos. 

 Sarcopenia  

 Não 

(n= 259) 

 Sim 

(n= 66) 

  

Variáveis Média DP  Média DP   p 

Idade (anos) 58,7 9,4  59,2 10,1  0,742 

MC (kg) 70,9 15,0  64,5 13,3  0,002 

Estatura (cm) 154,1 6,4  159,0 5,0  0,000 

IMC (kg/m2) 29,7 5,4  25,4 4,9  0,000 

% GC 41,4 6,0  40,8 7,4  0,491 

MG (kg) 30,0 10,0  27,7 10,7  0,095 

TEC (kg) 38,8 6,1  35,2 4,3  0,000 

CMO (g) 2059,0 370,0  2573 441,0  0,347 

MLG (kg) 49,9 6,1  37,7 6,0  0,000 

MMA (kg) 17,5 3,0  15,1 2,6  0,000 

Resíduos - 0,04 1,75  - 4,06 1,33  0,000 

MC massa corporal; IMC índice de massa corporal; %GC percentual de gordura corporal; MG massa 

gorda; TEC tecido magro mole; CMO conteúdo mineral ósseo; MLG massa livre de gordura; MMA 

massa muscular apendicular; IMMA índice de massa muscular esquelética: resíduo > - 2.74. 

O critério de resíduos identificou 38 homens com sarcopenia, representando 20% 

do total de avaliados (Tabela 8). Não houve diferença estatística entre a média de idade 

do grupo com e sem sarcopenia. A variável antropométrica como MC (67,3 kg ± 10,6kg) 
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foi estatisticamente menor no grupo com sarcopenia. Já a estatura (cm) foi maior no grupo 

com sarcopenia (170,8 ± 6,0) em relação ao grupo sem sarcopenia (166,7 ± 7,4), 

apresentando diferença estatística significativa. Houve diferença estatística para os 

valores médios de IMC entre os grupos que foram de 27,6 ± 4,9 kg/m2 para os homens 

sem sarcopenia, indicando sobrepeso para esse grupo, e de 23,0 ± 3,6 kg/m2 para os 

homens com sarcopenia sendo esses considerados eutróficos. As médias de % GC e de 

MG não foram estatisticamente diferentes entre os grupos, entretanto ambos os grupos 

apresentaram valores acima de 25% de gordura corporal. Os valores médios de TEC, 

CMO, MLG, MMA e dos resíduos foram significativamente menores no grupo com 

sarcopenia. 

Tabela 8: Valores médios e desvio padrão das características antropométricas e de 

composição corporal dos 190 homens participantes do estudo segundo a classificação do 

critério dos resíduos. 

MC massa corporal; IMC índice de massa corporal; %GC percentual de gordura corporal; MG 

massa gorda; TEC tecido magro mole; CMO conteúdo mineral ósseo; MLG massa livre de gordura; 

MMA massa muscular apendicular; IMMA índice de massa muscular esquelética; sarcopenia: resíduo 

> - 1,09.  

 Sarcopenia  

 Não 

(n= 152) 

 Sim 

(n= 38) 

  

 

Variáveis Média DP  Média DP  Valor-p 

Idade (anos) 59,9 10,0  60,8 9,8  0,626 

MC (kg) 76,9 15,6  67,3 10,6  0,000 

Estatura (cm) 166,7 7,4  170,8 6,0  0,002 

IMC (kg/m2) 27,6 4,9  23,0 3,6  0,000 

% GC 28,2 7,2  27,9 7,7  0,801 

MG (kg) 22,5 9,5  19,4 7,7  0,062 

TEC (kg) 51,3 8,0  45,2 4,6  0,000 

CMO (g) 2772,0 450,0  2390,0 477,0  0,005 

MLG (kg) 54,2 8,4  47,8 5,0  0,000 

MMA (kg) 24,0 4,1  19,9 2,7  0,000 

Resíduos 2,54 2,59  -2,82 1,7  0,000 
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A maioria das mulheres (76,6%) apresentou sobrepeso/obesidade e apenas 2,8% 

foram classificadas com baixo peso ou magreza (IMC < 18,5 kg/m2) (tabela 9). De acordo 

com o critério de Baumgartner a sarcopenia foi mais frequente nas mulheres com IMC 

abaixo de 18,5 kg/m2 para todas as faixas etárias (80% nas mulheres entre 45 e 59 anos e 

100% nas idosas). A prevalência de sarcopenia também foi observada nas mulheres que 

apresentaram IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2 e corresponderam as seguintes frequências: 

12,5 % nas mulheres entre 45 e 59 anos, 22,2% entre 60 e 69 anos e 18,7% nas mulheres 

com 70 anos ou mais. Apenas duas mulheres com sobrepeso da faixa etária de 60 a 69 

anos (7,1%) foram diagnosticadas como sarcopênicas. Entretanto, não foi observado 

nenhum caso de sarcopenia nas mulheres obesas (IMC ≥ 30,0 kg/m2) dentre os grupos 

etários para o critério de Baumgartner. Para o critério dos resíduos houve casos de 

sarcopenia em todas as categorias de IMC, exceto nas obesas (IMC ≥ 30,0 kg/m2) com 

70 anos ou mais. 

Nos homens o sobrepeso (IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2) foi a condição nutricional 

mais frequente para o total da amostra (43,7%) e por faixa etária (tabela 10). O baixo peso 

ou magreza foi identificado em 3,7% (n=7) dos homens. Todos os homens de todas as 

faixas etárias que apresentaram IMC abaixo de 18,5% kg/m2 foram classificados como 

sarcopênicos de acordo com o critério de Baumgartner. Dentre os homens classificados 

como sarcopênicos pelo critério Baumgartner (n=29) 72,5% apresentaram IMC entre 18,5 

e 24,9 kg/m2e pelo critério de resíduos (n=38) esse percentual correspondeu a 60,5%. Nas 

faixas etárias de 60 a 69 anos e 70 anos ou mais não foram identificados por ambos os 

critérios casos de sarcopenia para o IMC ≥ 30 kg/m2 (tabela 10). 
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Tabela 9: Prevalência de sarcopenia nas 325 mulheres participantes do estudo pelos 

critérios de Baumgartner et al. (1998) e dos resíduos de acordo com o índice de massa 

corporal (IMC) e faixa etária 

 Critério para Sarcopenia 

 

     Baumgartner  Resíduos 

Faixa Etária 

(anos) 

IMC 

(kg/m2) 

 

n 

 

(%) 

 Não 

n (%) 

 Sim 

n (%) 

 Não 

n (%) 

 Sim 

n (%) 

45 -59            

 < 18,5 5 2,6  1 (20,0)  4 (80,0)  1 (20,0)  4 (80,0) 

 18,5 – 24,9 33 17,4  29 (87,9)  4 (12,5)  20 (60,6)  12 (39,4) 

 25,0 – 29,9 77 40,5  77 (100,0)  0 (0,0)  63 (81,8)  12 (18,2) 

 ≥ 30,0 75 39,5  75 (100,0)  0 (0,0)  64 (85,3)  9 (14.7) 

60 -69            

 < 18,5 2 2,3  0 (0,0)  2 (100,0)  0 (0,0)  2 (100,0) 

 18,5 – 24,9 18 20,9  14 (77,8)  4 (22,2)  13 (72,2)  5 (27,8) 

 25,0 – 29,9 28 32,6  26(92,9)  2 (7,1)  21 (75,0)  7 (25,0) 

 ≥ 30,0 38 44,2  38(100,0)  0 (0,0)  35 (94,6)  3 (5,4) 

≥ 70 anos            

 < 18,5 2 4,2  0 (0,0)  2 (100,0)  1 (50,0)  1 (50,0) 

 18,5 – 24,9 15 31,2  13 (81,3)  3 (18,7)  11 (73,3)  4 (26,7) 

 25,0 – 29,9 20 41,7  20 (100,0)  0 (0,0)  13 (65,0)  7 (35,0) 

 ≥ 30,0 11 22,9  11 (100,0)  0 (0,0)  11 (100,0)  0 (0,0) 

Todas            

 < 18,5 9 2,8  1 (11,1)  8 (88,8)  2 (22,2)  7 (77,8) 

 18,5 – 24,9 67 20,6  56 (83,6)  11 (16,4)  44(65,6)  21(34,4) 

 25,0 – 29,9 125 38,4  123 (98,4)  2 (1,6)  97 (77,6)  26 (22,4) 

 ≥ 30,0 124 38,2  124 (100,0)  0 (0,0)  110 (89,5)  12 (10,5) 
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Tabela 10: Frequência de sarcopenia nos 190 homens participantes do estudo pelos de 

critérios de Baumgartner e dos resíduos de acordo com o índice de massa corporal (IMC) 

e faixa etária 
 

 Critério para Sarcopenia 

 

     Baumgartner 

 

 Resíduos 

 

Faixa Etária 

(anos) 

IMC 

(kg/m2) 

 

n 

 

(%) 

 Não 

n (%) 

 Sim 

n (%) 

 Não 

n (%) 

 Sim 

n (%) 

45 -59            

 < 18,5 2 2,0  0 (0,0)  2 (100,0)  0 (0,0)  2 (100,0) 

 18,5 – 24,9 30 29,7  19 (63,3)  11 (36,7)  18 (60,0)  12 (40,0) 

 25,0 – 29,9 45 44,5  44 (97,7)  1 (2,3)  42 (93,2)  3 (6,8) 

 ≥ 30,0 24 23,8  23 (95,8)  1 (4,2)  23 (95,8)  1 (4,2) 

60 -69            

 < 18,5 3 6,2  0 (0,0)  3 (100,0)  2 (66,7)  1 (33,3) 

 18,5 – 24,9 14 29,2  8 (57,1)  6 (42,9)  10 (71,4)  4 (28,6) 

 25,0 – 29,9 24 50,0  22 (91,7)  2 (8,3)  19 (79,2)  5 (20,8) 

 ≥ 30,0 7 14,6  7 (100,0)  0 (0,0)  7 (100,0)  0 (0,0) 

≥ 70 anos            

 < 18,5 2 4,9  0 (0,0)  2 (100,0)  1 (50,0)  1 (50,0) 

 18,5 – 24,9 17 41,5  5 (29,4)  12 (70,6)  10 (58,8)  7 (41,2) 

 25,0 – 29,9 14 34,1  13 (92,3)  1 (7,7)  12 (84,6)  2 (15,4) 

 ≥ 30,0 8 19,5  8 (100,0)  0 (0,0)  8 (100,0)  0 (0,0) 

Todos            

 < 18,5 7 3,7  0 (0,0)  7 (100,0)  3 (42,9)  4 (57,1) 

 18,5 – 24,9 61 32,1  32 (52,5)  29 (47,5)  38 (62,3)  23 (37,7) 

 25,0 – 29,9 83 43,7  79 (95,2)  4 (4,8)  73 (88,0)  10 (12,0) 

 ≥ 30,0 39 20,5  38,0 (97,4)  1 (2,6)  38 (97,4)  1 (0,03) 
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6. DISCUSSÃO  

A prevalência de sarcopenia baseada na avaliação da massa muscular apendicular 

na presente amostra variou segundo o critério de diagnóstico, sexo e idade. O uso do 

critério baseado na técnica da análise dos resíduos teve uma maior prevalência de 

sarcopenia do que os critérios do Baumgartner e pela classificação de T-score. Para as 

mulheres a prevalência de sarcopenia foi maior pelo critério dos resíduos e para os 

homens foi pelo critério do Baumgartner. Em ambos os sexos a maior prevalência ocorreu 

para os indivíduos com mais de 70 anos. Na maioria dos estudos sobre sarcopenia a idade 

é um fator importante, no qual a prevalência aumenta para os indivíduos mais velhos 

(Baumgartner et al., 1998; Janssen et al., 2000; Bijlsma et al. 2013). Em um estudo 

transversal utilizando a ressonância magnética para avaliar a massa muscular de homens 

e mulheres com idade de 18 a 88 anos foi encontrado que a diminuição da massa muscular 

começa a partir da terceira década de vida e essa diminuição é gradativa até o final da 

quinta década (Janssen et al., 2000). 

No presente estudo foram encontradas oito mulheres com idade entre 45 e 59 anos 

com diagnóstico de sarcopenia, além de serem mais jovens todas possuíam baixo peso de 

acordo com o IMC. Nos homens de mesma faixa etária, quatro tiveram o diagnóstico de 

sarcopenia e esses também apresentavam baixo peso. Aparentemente em indivíduos 

jovens a sarcopenia está relacionada a baixos valores de IMC, condição que também foi 

descrita em outros estudos (Coin et al., 2013; Bijlasm et al., 2013). Ressalta-se que 

diminuição da MMA encontrada em indivíduos mais jovem é uma situação que requer 

intervenções, pois com o envelhecimento essa condição poderia ser agravada levando 

talvez a incapacidade funcional em idades mais avançadas. 
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No estudo Tankó et al. (2002) os autores ressaltaram a importância em avaliar a 

diminuição da MMA (kg) por faixa etária. Neste estudo a MMA foi estratificada por faixa 

etária: em menos de 59 anos, de 60 a 69 anos e acima dos 70 anos. Os valores de MMA 

foram (17,2 ± 2,0, 16,5 ± 2,1, 15,7 ± 2,4kg), respectivamente. Na presente amostra pode-

se notar uma tendência semelhante ao estudo Tankó et al. (2002) já que os valores médios 

da MMA foram (17,6 ± 3,0; 16,9 ± 3,4; 15,3 ± 2,4 kg, respectivamente). Em ambos os 

estudos a MMA apresentou uma diminuição com o avançar da idade. Tankó et al. (2002) 

relatam a redução de 0,75 kg da MMA a cada década e se a mesma análise for feita para 

as mulheres do presente estudo observa-se uma redução média 0,76 kg de MMA para 

cada década.   

Outro fator que influenciou na diferença entre a prevalência de sarcopenia no 

presente estudo foi o estado nutricional. Na presente amostra os homens e mulheres foram 

classificados em média com sobrepeso, entretanto o percentual de gordura foi maior nas 

mulheres do que nos homens. Essas diferenças no percentual de gordura entre os sexos 

talvez pudessem explicar a maior prevalência de sarcopenia nos homens pelo critério do 

Baumgartner e para as mulheres pelo critério dos resíduos. Nossos resultados suportam a 

hipótese do estudo de Delmonico et al., 2007 na qual especula-se que o critério dos 

resíduos tem maior acurácia para identificar a baixa massa muscular em mulheres em 

comparação ao critério do Baumgartner. 

No presente estudo utilizando o estado nutricional e os critérios de diagnóstico de 

sarcopenia a maior prevalência de sarcopenia foi encontrada para os indivíduos 

classificados baixo peso (IMC < 18,5 kg/m2). E apenas um homem obeso foi 

diagnosticado como sarcopênico pelo critério de resíduos. Pelo critério do Baumgartner 

nenhum homem obeso foi diagnosticado com sarcopenia. Newman et al., 2003 
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compararam dois critérios de diagnóstico de sarcopenia também não encontraram 

indivíduos obesos diagnosticado com sarcopenia pelo critério do Baumgartner. Esses 

resultados reforçam a hipótese de que o critério do Baumgartner identifica a sarcopenia 

apenas em indivíduos mais magros (Newman et al., 2003). Por isso Newman et al. (2003) 

propuseram um outro critério de diagnóstico de sarcopenia que seria capaz de 

diagnosticar mesmo os indivíduos com sobrepeso e obeso. Os autores utilizaram uma 

regressão ajustada pela massa gorda para verificar a baixa massa muscular. Para alguns 

autores a massa gorda explicaria a diminuição funcional e a incapacidade física em idosos 

(Baumgartner, 2000; Melton et al., 2000; Visser et al., 2002). 

Além dos critérios de diagnóstico de Baumgartner e dos resíduos outro critério de 

diagnóstico que se baseou na classificação em T-score da distribuição do IMMA da 

população americana derivada do NHANES (1999-2004) foi testado. Através desse 

critério de diagnóstico foi identificada, na presente amostra, a menor frequência de 

sarcopenia totalizando apenas cinco indivíduos correspondendo a uma prevalência de um 

por cento. Se comparados os valores correspondentes a menos dois desvios-padrão 

IMMA verifica-se que os pontos de corte são inferiores aos utilizados no estudo de 

Baumgartner et al. (1998) para ambos os sexos o que explicaria a menor prevalência de 

sarcopenia quando adotada a referência da população americana. A referência da 

população americana (NHANES 1999 – 2004) foi utilizada devido à ausência de valores 

de referência para a população brasileira. Apesar de ser uma população distinta do 

presente estudo ressalta-se que essa referência é derivada de uma amostra representativa 

na qual foram obtidas as informações de composição corporal por DXA. 

Alguns estudos têm utilizado a comparação entre diferentes critérios para tentar 

entender quais as variáveis que influenciariam para os diferentes valores de prevalência 
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de sarcopenia (Batsis et al., 2013; Dam et al., 2014). Alemán-Mateo et al. (2014) 

utilizaram uma amostra de 216 jovens mexicanos com idade de 20 a 40 anos no qual foi 

estimada a massa muscular através da DXA com objetivo de determinar pontos de cortes 

para idosos mexicanos e comparar a outros pontos de corte já existentes na literatura. Os 

pontos de cortes encontrados (5,86 kg/m2 para homens e 4,72 kg/m2 para mulheres) foram 

inferiores aos valores de Baumgartner et al. (1998). Os valores de ponto de corte do 

estudo Alemán-Mateo et al. (2014) foram próximos dos valores encontrados no presente 

quando utilizado o critério de classificação pelo T-score. Alemán-Mateo et al. (2014) 

apontam que os valores de ponto de corte do estudo de Baumgartner et al. (1998) são 

mais elevados talvez devido a diferenças antropométricas e étnicas, já que esses autores 

utilizaram uma amostra de caucasianos como referência. Todavia cabe ressaltar que 

Baumgartner et al. (1998) não recomendaram o uso disseminado dos pontos de corte de 

seu estudo por reconhecerem que foram derivados de uma amostra pequena sem 

necessariamente representar a população. Para Alemán-Mateo et al. (2014) o uso do 

ponto corte do estudo do Baumgartner et al. (1998) irá superestimar sarcopenia em idosos 

latino americanos porque estes têm menor massa muscular apendicular em comparação à 

população americana para o mesmo valor de IMC.  

Já no estudo de Coin et al. (2013) foi utilizado média da MMA de referência da 

própria amostra adulta jovem da Europa. Os autores investigaram o uso dos diferentes 

pontos de cortes tais como os valores de < – 2DP da média de referência de uma 

população jovem e saudável, o percentil 15 (- 1DP abaixo da média da MMA) e o 

percentil 20 da MMA da própria população estudada (população idosa). Os autores 

concluíram que o percentil 15 (ou 1 DP abaixo da média) do IMMA dos adultos jovens e 

percentil 20 da própria amostra de idosos mostraram ser mais eficazes na identificação de 
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casos de sarcopenia do que menor que 2 DP da média do IMMA de uma população adulta 

jovem. 

Atualmente, diversos estudos têm utilizado na mesma amostra a aplicação dos 

diferentes critérios de diagnóstico (Batsis et al., 2013; Dam et al., 2014), a fim de verificar 

as divergências entre eles e quais as variáveis seriam aplicáveis na investigação da 

sarcopenia. Alguns estudos definem a sarcopenia apenas pela diminuição da MM 

(Baumgartner et al., 1998; Janssen et al., 2002; Newman et al., 2003) e outros relacionam 

a sarcopenia à redução tanto da massa quanto da força e função musculares. Existe ainda 

uma corrente que defende que diminuição da MM deveria ser definida como sarcopenia 

e a diminuição de força e função seriam definidas como dinapenia, já que está estaria 

relacionada a questões que envolvem o sistema nervoso (Clark & Manini, 2008). Outro 

termo que também tem sido utilizado é a obesidade sarcopenica que ocorre com 

diminuição da MM em conjunto com a obesidade.  

A obesidade no presente estudo foi investigada através do IMC (≥ 30 kg/m2), 

segunda a classificação proposta pela OMS (2000), e foi identificada em 44 % das 

mulheres com idade de 60 a 69 anos. Dentre essas mulheres não foi verificado casos de 

sarcopenia quando o critério de Baumgartner foi utilizado. Entretanto pelo critério de 

resíduos a obesidade sarcopênica foi observada em 12% de mulheres de meia idade (45-

59 anos) e 5,4% nas mulheres de 60 a 69 anos. Essa condição também foi identificada em 

apenas um homem entre 45 - 59 anos para ambos os critérios.  

No Brasil os estudos sobre obesidade sarcopênica têm utilizado o critério dos 

resíduos (Newman et al., 2003) em amostras de mulheres. Em 2011 Oliveira et al. 

utilizaram uma amostra de mulheres jovens com idade média de 29,0 ± 7,5 anos como 

referência para determinar o ponto de corte. Esse ponto de corte referente ao valor resíduo 
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de uma regressão linear foi utilizado em uma amostra de mulheres idosas, e para aquelas 

que apresentassem valores ≤ 3,4 foram classificadas como obesas sarcopênicas. A 

prevalência de obesidade sarcopênica encontrada foi de 19,8%. Silva et al. (2013) 

utilizando o ponto de corte do estudo do Oliveira et al. (2011) verificaram se existia 

associação entre a obesidade sarcopenia, sarcopenia e a obesidade em uma amostra de 

mulheres idosas. A sarcopenia foi definida pelo critério de Baumgartner (IMMA < 5,45 

kg/m2), a obesidade sarcopênica foi definida o ponto de corte do estudo Oliveira et 

al.(2011) e a obesidade pelo IMC ≥ a 27 kg/m2. Os autores concluíram que existe 

associação entre sarcopenia e obesidade e a prevalência de obesidade sarcopênica foi de 

34,2%. Outro estudo brasileiro recente (Dos Santos et al. 2014) em mulheres pós-

menopausa com idade média de 67,2 ± 6,1 anos, no qual foi aplicado mesmo ponto de 

corte ≥ -3,4 proposto por Oliveira et al. (2011) e o critério de Baumgartner, a prevalência 

de obesidade sarcopênica foi de 21,5% e de sarcopenia foi de 16,8%, respectivamente.  

A maioria dos estudos no Brasil tem investigado a sarcopnia ou obesidade 

sarcopênica em amostras de mulheres e apenas um estudo de sarcopenia utilizou uma 

amostra de homens e mulheres. O estudo foi desenvolvido por Alexandre et al. (2014) 

em que determinaram a prevalência de sarcopenia em idosos com mais de 60 anos, no 

qual utilizaram para critério de diagnóstico a sugestão do EWGOSP que se baseia na 

avaliação da MM, força e função musculares. Para identificar a baixa massa muscular foi 

adotado o ponto de corte para IMMA de ≤ 8,90 kg/m2 para os homens e de ≤ 6,37 kg/m2 

para mulheres que corresponderam aos valores do percentil 20 da distribuição da própria 

amostra. A força e função muscular foram avaliadas pela dinamometria e pelo teste de 

velocidade de marcha, respectivamente. A prevalência de sarcopenia de acordo com esses 

critérios foi de 16,1% nas mulheres e de 14,4% nos homens, entretanto esses valores não 
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podem ser comparados ao estudo em questão devido a diferenças nos critérios de 

diagnóstico de sarcopenia, principalmente pelo fato da força e função muscular não terem 

sido avaliadas. 

No presente estudo não foi possível avaliar qual o critério seria mais adequado 

para diagnosticar a sarcopenia já que a força e função muscular não foram avaliadas. Mas 

sob o aspecto quantitativo da massa muscular verificou-se que a prevalência pode ser bem 

variável dependendo do critério adotado levando à subestimativa ou superestimativa 

dessa condição na amostra avaliada. Todavia, precisa-se ainda definir o critério mais 

adequado para identificar a baixa massa muscular e para isso precisa-se de dados 

representativos da população em relação à composição corporal para que possam ser 

usados como referência uniformizando-se os estudos futuros. 
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7. CONCLUSÕES 

A massa muscular apendicular variou de acordo com o sexo e faixa etária. Os 

indivíduos mais velhos apresentaram menor massa muscular apendicular, assim como as 

mulheres também apresentaram em relação aos homens.  

A prevalência de sarcopenia foi menor pelo critério do T-score em comparação 

aos critérios do Baumgartner e dos resíduos. 

A prevalência de sarcopenia segundo o estado nutricional foi maior pelo critério 

do Baumgartner em ambos os sexos com IMC abaixo de 18,0 kg/m2. 

As mulheres classificadas com sarcopenia pelo critério do Baumgartner 

apresentaram os valores de composição corporal menores do que as mulheres sem 

sarcopenia. Nos homens classificados com sarcopenia pelo critério do Baumgartner 

também apresentaram a mesma condição.  

Pelo critério dos resíduos as mulheres com sarcopenia apresentaram os valores de 

composição corporal menor do que as sem sarcopenia, exceto para o conteúdo mineral 

ósseo. Nos homens pelo critério dos resíduos também apresentaram os valores de 

composição corporal menores do que os sem sarcoopenia, exceto para estatura.   
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Investigador principal: Maria Luiza Garcia Rosa (tel. 96451956 ) 

Título - Prevalência das doenças crônicas em população assistida pelo Programa Médico de 

Família de Niterói-RJ 

Você está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa para avaliar a ocorrência de 

doenças comuns na população brasileira, cujo maior conhecimento poderá trazer benefícios para 

você e toda a população.  

Esta pesquisa está aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense. A pesquisa consistirá no preenchimento de um questionário 

com seus dados médicos e pessoais e a realização de exames de imagem e laboratório.  

Antes de concordar em participar do estudo você deverá tirar todas as dúvidas que porventura 

possa ter com o Coordenador e/ou o Investigador. Só após isso deverá assinar o termo de 

consentimento para sua participação.  

Não há riscos de participar dessa pesquisa, pois os procedimentos a serem realizados (exame 

clinico, exames de laboratório e imagens) são práticas habituais em uma avaliação médica.  

Participar deste Estudo é totalmente voluntário, você não será penalizado (a) de nenhuma forma 

caso escolha não participar ou retire seu consentimento durante o seu andamento.  

 Garantimos que todos os dados coletados permanecerão confidenciais. Se as informações 

obtidas no Estudo forem publicadas, será escrito um relatório de forma que ninguém poderá 

identificar seus dados pessoais.  

Eu, _________________________________________________RG_______________ abaixo 

assinado, tendo lido as informações acima, e ciente dos meus direitos abaixo relacionados, 

concordo em participar da pesquisa médica sobre Prevalência das doenças crônicas em 

população assistida pelo Programa Médico de Família de Niterói-RJ  

1 – A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida a 

cerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa;  

2 – A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo sem que isso traga prejuízo à continuação do meu cuidado e tratamento;  

3 – A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial das 

informações relacionadas com a minha privacidade;  

4 – O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda que esta 

possa afetar minha vontade de continuar participando;  

5 – A garantia de não ser submetido a nenhum tratamento, exame ou procedimento não 

autorizado pelas autoridades sanitárias do País.  

Local e Data ______________________/________/_______________/20______.  

Assinatura _________________________________________________________  

Testemunha______________________________Nome ___________________________  

Investigador _________________________________________________________ 
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Anexo 2 

 


