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RESUMO
Introdução: Mulheres tendem a ser mais vulneráveis do que homens no
processo de envelhecimento, devido a fatores sociais, biológicos e hormonais,
favorecendo o surgimento precoce de sarcopenia (redução da massa muscular
com o avançar da idade, podendo estar associada a prejuízos na função e força).
International Working Group on Sarcopenia (IWGS), European Working Group
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) e Foundation for the National
Institutes of Health (FNIH) são os principais consensos referentes à identificação
da sarcopenia no mundo, os quais possuem diferentes critérios para o seu
diagnóstico. Porém, ainda não há um consenso padrão mundial para a
sarcopenia. Objetivo: Comparar os critérios diagnósticos da sarcopenia por
diferentes consensos em mulheres residentes em comunidade. Materiais e
Métodos: Estudo observacional analítico, de caráter transversal, composto por
294 mulheres de 50 a 80 anos, com média de idade de 59,35 anos, divididas em
dois grupos (grupo 1: 50 a 59 anos; grupo 2: 60 a 80 anos). Foram coletados
dados sociodemográficos e socioeconômicos, dados sobre prática regular de
exercício físico e mensuração de medidas antropométricas. Foi realizada
avaliação da massa muscular esquelética (por meio da técnica de análise de
bioimpedância elétrica), velocidade da marcha e força de preensão manual.
Seguindo a padronização estabelecida nos consensos, foram gerados pontos de
corte para massa muscular, velocidade da marcha e força de preensão, por meio
do percentil 20 de cada grupo e do total da amostra. A partir desses pontos de
corte, foram encontradas prevalências de sarcopenia por meio dos critérios
diagnósticos dos três protocolos. Resultados: Os pontos de corte encontrados
para massa muscular, velocidade da marcha e força de preensão para o grupo
1 (50 a 59 anos) foram de 6,02 kg/m², 0,46, 0,82 m/s e 21,33 kgf,
respectivamente e para o grupo 2 (60 a 80 anos) foram de 5,51 kg/m², 0,43, 0,69
m/s e 20,33 kgf, respectivamente. A menor prevalência de sarcopenia foi de
3,60%, observada pelos critérios diagnósticos do IWGS, na faixa etária de 50 a
59 anos. Já a maior prevalência de sarcopenia foi de 8,60%, observada pelos
critérios diagnósticos do EWGSOP, na faixa etária de 60 a 80 anos. Conclusão:
Este estudo demonstrou claramente que a prevalência de sarcopenia pode variar
amplamente ao seguir consensos com diferentes definições, critérios
xv

diagnósticos e pontos de corte. Também pôde-se concluir que há a necessidade
de padronização dos critérios diagnósticos da sarcopenia para todos os países
do mundo, porém, em relação aos pontos de corte, é importante que cada
população, com suas particularidades, tenha os seus específicos como
referência para a sarcopenia.
Palavras-chave:

Envelhecimento;

Mulheres;

Sarcopenia;

Músculo

Esquelético; Força Muscular; Velocidade de Caminhada; Prevalência.
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ABSTRACT
Introduction: Women tend to be more vulnerable than men to aging due to
social, biological and hormonal factors, favoring the onset of sarcopenia (muscle
mass reduction with advancing age and may be associated to impairment in
function and strength). The International Working Group on Sarcopenia (IWGS),
the European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) and the
Foundation for the National Institutes of Health (FNIH) are the main consensuses
regarding the identification of sarcopenia around the world; which has developed
different diagnostic criteria for the sarcopenia. However, there is still no worldwide
consensus for sarcopenia. Objective: To compare the diagnostic criteria of
sarcopenia by different consensuses in women living in community. Materials
and Methods: This is a cross-sectional analytical study composed of 294 women
between 50 to 80 years old, divided into two groups (50 to 59 and 60 to 80).
Socio-demographic and socioeconomic data, regular physical exercise and
anthropometric measurements were collected. Skeletal muscle mass (through
the bioimpedance analysis technique), handgrip strength and walking speed
were evaluated. Following the standardization established in the consensuses,
cutoff values were generated for muscle mass, walking speed and handgrip
strength, by means of the 20 th percentile of each group and the total of the
sample. From these cutoff values, prevalence of sarcopenia were found using the
diagnostic criteria of the three protocols. Results: The cutoff values found for
muscle mass, walking speed and handgrip strength for group 1 (50-59 years)
were 6.02 kg/m², 0.46, 0.82 m/s and 21.33 kgf, respectively, and for group 2 (6080 years) were 5.51 kg/m², 0.43, 0.69 m/s and 20.33 kgf, respectively. The lowest
prevalence of sarcopenia was 3.60%, observed by the IWGS diagnostic criteria,
in the age range of 50 to 59 years. The highest prevalence of sarcopenia was
8.60%, observed by the diagnostic criteria of the EWGSOP, in the age range of
60 to 80 years. Conclusion: This study clearly demonstrated that the prevalence
of sarcopenia can vary widely by following consensus with different definitions,
diagnostic criteria and cutoff points. It was also possible to conclude that there is
a need to standardize the diagnostic criteria for sarcopenia in all the countries of
the world. However, in relation to cutoff points, it is important that each population,
with its particularities, have its specifics as reference for sarcopenia.
xvii

Keywords: Aging; Women; Sarcopenia; Skeletal Muscle; Muscle Strength;
Walking Speed; Prevalence.
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16

1.1 O Processo de Envelhecimento Feminino
O Brasil sempre foi considerado um país jovem, porém, vem passando
por um período de aceleração no envelhecimento de sua população (CASSAB,
2013; PAIVA et al, 2015). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2012, a população de idosos (60 anos ou mais) no Brasil
era de 25,4 milhões. Essa taxa cresceu 18% até 2017, contabilizando um total
de 30,2 milhões de idosos. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo,
com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3
milhões (44% do grupo) (IBGE, 2018).
O processo de envelhecimento é caracterizado por mudanças graduais e
progressivas em todos os sistemas biológicos, as quais promovem prejuízos
físicos, funcionais, cognitivos e sociais (CARMELI, 2017). Este processo
favorece ao aumento de condições adversas, como a presença de múltiplas
doenças crônicas, fragilidade e incapacidades, o que pode levar a efeitos
deletérios na qualidade de vida (GLEIZE et al, 2015; ASADUROGLU et al, 2015).
Durante o processo de envelhecimento, as mulheres tendem a ser mais
vulneráveis do que os homens, não só em relação a problemas de saúde, mas
também ao isolamento social e a transtornos emocionais devido à
aposentadoria, viuvez e às alterações fisiológicas (LIMA e BUENO, 2009). As
mulheres apresentam maior risco de redução da independência funcional do que
os homens. Isto ocorre devido à expectativa de vida das mulheres ser maior do
que a dos homens, sendo assim, elas conseguem alcançar idades mais
avançadas e, consequentemente, convivem mais tempo com adversidades,
como doenças crônicas (NARICI e MAFFULLI, 2010).
A partir dos 50 anos de idade, é comum verificar nas mulheres uma
acelerada perda de força, uma tendência que não é observada em homens até,
pelo menos, os 60 anos (MALTAIS et al, 2009). Esse e todos os outros fatores
citados anteriormente favorecem ao surgimento de sarcopenia de forma mais
precoce nas mulheres do que nos homens (MESSIER et al, 2011; LEE e LEE,
2013). Além disso, há indícios de que a massa muscular esquelética em
mulheres está fortemente correlacionada aos níveis de estradiol, estreitando a
evidência de que as alterações hormonais ocorrentes na menopausa podem,
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também, estar associadas ao desenvolvimento de sarcopenia (RONKAINEN et
al, 2009; ZANANDREA et al, 2014).

1.2 Sarcopenia: definição, consequências e classificação
O termo “sarcopenia” foi proposto pela primeira vez por Rosenberg, em
1989, ficando definido como a redução de massa muscular esquelética (MME)
relacionada com o avançar da idade (ROSENBERG, 1989). Essa redução da
massa muscular pode levar a prejuízos na força muscular e na função (CRUZJENTOFT et al, 2010; FIELDING et al, 2011; CHEN et al, 2014).
A diminuição da massa muscular começa em torno dos 40 anos de idade
(KIM e CHOI, 2013). Após os 50 anos, a massa muscular diminui a uma taxa
anual de, aproximadamente, 1 a 2%, a força reduz em 1,5% ao ano e, após os
60 anos, essa taxa aumenta para 3% ao ano (KAN, 2009). A partir dos 80 anos,
a redução da massa muscular pode alcançar taxas de 30% a 50% (PATEL et al,
2013).
A sarcopenia está associada a vários desfechos clínicos, como a redução
da mobilidade, lentidão na marcha, baixa resistência física, aumento da fadiga,
da incapacidade funcional e dependência e maior risco de osteoporose, quedas,
fraturas, hospitalização e morte (BEAUDART et al, 2015; HIDA et al, 2016). Além
da redução da massa muscular, há também uma tendência de aumento da
massa gorda e da gordura visceral e, consequentemente, um aumento do risco
de distúrbios metabólicos (LANG et al, 2010; DUFOUR et al, 2013). Com isso, a
sarcopenia pode resultar em um fardo pesado para os cuidados de saúde no
mundo (WANG e BAI, 2012).
Os custos de cuidados de saúde da sarcopenia, apenas nos Estados
Unidos, foram estimados em 18,5 bilhões de dólares ou, aproximadamente,
1,5% das despesas totais de saúde no ano de 2000. Essa estimativa considerou
os custos diretos da sarcopenia, incluindo despesas hospitalares, ambulatoriais
e de saúde domiciliar, e não incluíram os custos indiretos da sarcopenia, como
perda de produtividade (JANSSEN et al, 2004).
Há uma classificação para a sarcopenia no que diz respeito às causas
para o seu desenvolvimento. Considera-se “sarcopenia primária” quando as
causas específicas são os fatores do processo de envelhecimento. Dentre eles,
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há a redução do anabolismo muscular, aumento da expressão de fatores
inflamatórios que contribuem para o catabolismo muscular, capacidade reduzida
de regeneração muscular e maior dificuldade para ativação e proliferação de
células satélites (DOHERTY, 2003; CRUZ-JENTOFT et al, 2010; LANG et al,
2010). Além disso, o músculo esquelético é submetido a uma condição fisiológica
de ciclos de desnervação e reinervação, porém, durante o envelhecimento, esse
processo de reinervação parece não se manter, contribuindo para a perda de
unidades motoras funcionais (LANG et al, 2010; CLARK e TAYLOR, 2011).
Considera-se “sarcopenia secundária” quando há um ou vários motivos
específicos para o seu desenvolvimento, além do processo de envelhecimento.
Alguns desses motivos podem ser um déficit na ingestão alimentar
(principalmente na ingestão de proteínas), inatividade física, doenças
neurodegenerativas, processos neuropáticos, fatores biológicos e hormonais,
como a ocorrência da menopausa (SAYER et al, 2008; CRUZ-JENTOFT et al,
2010; MUSCARITOLI et al, 2010; FIELDING et al, 2011; MESSIER et al, 2011).
Sendo assim, esses fatores permitem que indivíduos não-idosos possam,
também, desenvolver sarcopenia. Ou seja, a sarcopenia não é mais considerada
exclusiva de idosos (SCHNEIDER et al, 2008). Embora seja observada,
principalmente, em pessoas idosas, também pode aparecer em adultos jovens
(CRUZ-JENTOFT et al, 2010).

1.3 Sarcopenia nas mulheres
A sarcopenia afeta ambos os sexos, porém, geralmente, se desenvolve
em idades mais precoces nas mulheres, em torno do período da menopausa, do
que nos homens, em torno dos 60 anos (MESSIER et al, 2011; LEE e LEE,
2013). Isso ocorre por motivos biológicos, sociais e hormonais.
Uma das causas biológicas é o fato de que, normalmente, em qualquer
idade, as mulheres apresentam menos massa muscular esquelética do que os
homens por apresentarem menor resposta anabólica ao exercício (NARICI e
MAFFULLI, 2010). Além disso, da segunda a oitava década de vida, a massa
muscular total diminui em cerca de 18% em homens e em 27% nas mulheres
(JANSSEN et al, 2000). Como motivo social, há o fato de as mulheres
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apresentarem maior expectativa de vida do que os homens, o que favorece à
viuvez e a uma situação socioeconômica desvantajosa (NARICI e MAFFULLI,
2010), o que por sua vez, está fortemente correlacionada a prejuízos na função
física de um indivíduo (SOUSA et al, 2014; HANSEN et al, 2014).
Outro motivo é devido à história reprodutiva da mulher, que é um fator
importante que parece exercer influência nos aspectos relacionados à saúde.
Múltiplos partos e gravidez na adolescência promovem mudanças no corpo da
mulher, como o aumento do peso, obesidade, alterações nos músculos e
ligamentos dos quadris e aumento do número de doenças crônicas em idades
mais avançadas, o que podem resultar em piores condições físicas na vida tardia
(PIRKLE et al, 2014; HAJIAHMADI et al, 2015).
A ocorrência da menopausa (MESSIER et al, 2011; GRUNDY et al, 2015)
também é outro fator que favorece o desenvolvimento da sarcopenia nas
mulheres devido às alterações hormonais. Esse período promove declínio nas
concentrações de estrogênio, o qual resulta em um aumento das concentrações
de citocinas pró-inflamatórias, como o fator alfa de necrose tumoral (TNF-α) e a
interleucina-6 (IL-6), os quais conduzem ao catabolismo muscular (MESSIER et
al, 2011). Além disso, o músculo esquelético possui receptores beta de
estrogênio na membrana celular, no citoplasma e na membrana nuclear, sendo
assim, durante a menopausa, o baixo nível de estrogênio pode levar a uma
redução na síntese proteica, afetando diretamente a massa muscular (BROWN,
2008). Por fim, durante a menopausa, as mulheres podem apresentar o dobro
da quantidade de tecido muscular não-contrátil, como a gordura intramuscular,
em comparação a mulheres mais jovens (JUBRIAS et al, 1997).
Déficit de massa muscular em mulheres pode causar de 30 a 40% mais
risco de incapacidade ao realizar as atividades de vida diária do que em
mulheres com índices normais de massa muscular (VISSER et al, 2005).
Segundo estudo, mulheres com sarcopenia apresentam 2,7 vezes mais risco de
sofrerem uma fratura e 2,1 vezes mais risco de sofrerem quedas em comparação
a mulheres sem sarcopenia (SJÖBLOM et al, 2013). Outro estudo verificou que
mulheres com sarcopenia apresentam piores escores para atividades que exijam
a função de membros inferiores do que mulheres sem sarcopenia (DELMONICO
et al, 2007).
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Como foi exposto, as consequências da sarcopenia são muitas e podem
chegar a levar o indivíduo à dependência, principalmente em mulheres, além de
gerar um alto custo nas despesas de saúde (JANSSEN et al, 2004; HIDA et al,
2016). Devido a isso, estudos sobre sarcopenia tornaram-se cada vez mais
frequentes na literatura e, a partir deles, foi visto a necessidade de realização de
um consenso que explorasse acerca dessa temática (CRUZ-JENTOFT et al,
2010).

1.4 Consensos de Sarcopenia
Como visto, Rosenberg, em 1989, foi o primeiro a definir o conceito de
sarcopenia. Porém, faltava ainda uma definição mais ampla, com critérios
diagnósticos e valores de referência para verificar a sarcopenia em contextos de
pesquisa e prática clínica. Dessa forma, ficou clara a importância de realização
de um consenso sobre sarcopenia que reunisse estudiosos da área de
envelhecimento e médicos geriatras (CRUZ-JENTOFT et al, 2010).
Visto essa necessidade, foram realizados alguns consensos sobre
sarcopenia em diferentes populações. Com isso, atualmente, há divergências na
literatura quanto a esses consensos, principalmente ao que se refere aos
critérios diagnósticos da sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al, 2010; FIELDING et
al, 2011; (STUDENSKI et al, 2014).
Um desses consensos é o European Working Group on Sarcopenia in
Older People (EWGSOP), que reuniu geriatras e organizações científicas de
nutrição e gerontologia de várias cidades da Europa, em 2009. Esse consenso
surgiu com o intuito de trazer uma definição para a sarcopenia, estabelecer os
seus critérios diagnósticos com pontos de corte e informar sobre os instrumentos
de avaliação e as patologias associadas à sarcopenia. Até o momento, é o
consenso de sarcopenia mais utilizado no mundo (CRUZ-JENTOFT et al, 2010;
LEE et al, 2013; CHEN et al, 2014; DA SILVA ALEXANDRE et al, 2014; DODDS
e SAYER, 2014; LOURENÇO et al, 2015; BAHAT et al, 2016; BARBOSA-SILVA
et al, 2016; CARMELI, 2017; SHAW et al, 2017; STOEVER et al, 2017).
Os critérios diagnósticos elaborados pelo EWGSOP são: baixo índice de
massa muscular esquelética associado a déficit na função e/ou força muscular
(CRUZ-JENTOFT et al, 2010). Para avaliar a massa muscular, o consenso
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recomenda utilizar a técnica de bioimpedância ou a Densitometria por Dupla
Emissão de Raios-X (DEXA). Já para verificar a função e força muscular, o
consenso recomenda avaliar a velocidade da marcha e a força de preensão,
respectivamente. Os pontos de corte estabelecidos pelo consenso para
mulheres foram de 6,42 kg/m² para massa muscular encontrada por
bioimpedância, 0,8 m/s para velocidade da marcha e 20 kgf para força de
preensão.
O EWGSOP propôs, ainda, uma classificação, sendo “pré-sarcopenia”
quando há baixo índice de massa muscular, sem efeitos sobre a força e a função.
“Sarcopenia moderada” ou apenas “sarcopenia” foi descrita para os casos de
baixo índice de massa muscular associado a déficit de força ou função. E a
“sarcopenia severa” é caracterizada pela presença dos três critérios em questão
(CRUZ-JENTOFT et al, 2010).
Outro consenso é o International Working Group on Sarcopenia (IWGS),
que foi formado por um grupo de geriatras e cientistas que se reuniram em
Roma, em 2009. Esse consenso foi realizado com a finalidade de desenvolver
uma definição consensual de sarcopenia com critérios diagnósticos e pontos de
corte, além de abordar assuntos, como etiologia, epidemiologia e consequências
da sarcopenia. O IWGS desenvolveu dois critérios para o diagnóstico da
sarcopenia: baixo índice de massa muscular esquelética associado a déficit na
função física. Para avaliar a massa muscular, o consenso recomenda utilizar a
técnica de bioimpedância ou a DEXA e para verificar a função recomenda
analisar a velocidade da marcha. Os pontos de corte estabelecidos pelo
consenso para mulheres foram de 5,67 kg/m² para massa muscular esquelética
e 1 m/s para velocidade da marcha. (FIELDING et al, 2011).
Além do EWGSOP e IWGS, há outro consenso sobre sarcopenia, o
Foundation for the National Institutes of Health (FNIH), o qual foi realizado por
meio de uma parceria público-privada composta por representantes do Instituto
Nacional do Envelhecimento, do Instituto Nacional de Artrite e Doenças
Musculoesqueléticas e da Pele, do Centro de Avaliação e Pesquisa de Drogas,
de várias instituições acadêmicas proeminentes e de seis empresas
farmacêuticas. Devido à confusão atual relacionada ao significado da palavra
"sarcopenia", os representantes do FNIH decidiram evitar o uso do termo em si
e empregar consistentemente apenas os termos "baixa massa magra" e
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"fraqueza". Sendo assim, seus critérios diagnósticos para a sarcopenia são
déficit de massa muscular esquelética associado com déficit de força muscular
(STUDENSKI et al, 2014). Os pontos de corte estabelecidos pelo consenso para
mulheres foram de 0,51 para massa muscular esquelética e 16 kgf para força de
preensão manual (CAWTHON et al, 2014).
Uma vez que a massa muscular esquelética está fortemente
correlacionada com a altura e o peso, é importante que seja realizado um ajuste
da massa muscular encontrada ao tamanho do corpo do indivíduo
(BAUMGARTNER et al, 1998; JANSSEN et al, 2002). O EWGSOP e IWGS
(CRUZ-JENTOFT et al, 2010; FIELDING et al, 2011) recomendam ajustar a
Appendicular Skeletal Muscle Mass (ASM) (somatório da massa muscular dos
quatro membros) (HEYMSFIELD et al, 1990; MOROSANO et al, 2017) pela
altura do indivíduo, por meio da fórmula elaborada por Baumgartner et al, 1998:
ASM/altura², em kg/m² (BAUMGARTNER et al, 1998). Já o FNIH, recomenda
ajustar a Appendicular Skeletal Muscle Mass (ASM) dividindo-a pelo IMC do
indivíduo (STUDENSKI et al, 2014).
Como já foi visto, há divergências na literatura quanto aos critérios
diagnósticos da sarcopenia e, por isso, há a necessidade de comparar esses
critérios elaborados pelos principais consensos de sarcopenia. Além disso, os
pontos de corte estabelecidos pelos consensos referem-se a populações com
características bem diferentes as da população deste estudo, tanto fisicamente
quanto em relação à situação socioeconômica. Portanto, os pontos de corte
estabelecidos pelos consensos podem não são adequados para a população
deste estudo, havendo a necessidade de encontrar valores de pontos de corte
mais condizentes com a realidade dos indivíduos do presente estudo.
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2. JUSTIFICATIVA
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O processo de envelhecimento populacional é considerado um fenômeno
mundial que vem acontecendo de forma rápida e significativa no Brasil. Dessa
forma, torna-se importante a investigação e compreensão das mudanças que
ocorrem no corpo humano associadas com o avanço da idade. Uma dessas
mudanças é a redução da massa muscular esquelética que, se acentuada, pode
levar à sarcopenia.
Comprometimento nas condições de saúde, dificuldade nas atividades de
vida diária e prejuízo na qualidade de vida são as consequências gerais da
sarcopenia. Devido ao aumento mundial da expectativa de vida, a prevalência e
o custo da sarcopenia tem se tornado alto. Sendo assim, a sarcopenia vem
sendo reconhecida como um importante problema clínico, principalmente nas
mulheres, uma vez que já se sabe que a sarcopenia, geralmente, se desenvolve
em idades mais precoces nas mulheres do que nos homens, ressaltando a
importância de estudos nessa temática em população de mulheres.
Os três principais consensos que abordam assuntos referentes à
sarcopenia (EWGSOP, IWGS e FNIH) desenvolveram diferentes critérios
diagnósticos, o que levou a uma divergência na literatura quanto a isto. Neste
contexto, há a necessidade de comparar esses critérios diagnósticos elaborados
por esses consensos de sarcopenia.
Ademais, cada um desses consensos foi realizado em populações com
realidades bem discrepantes da população do presente estudo, tanto em termos
físicos, como socioeconômicos. Portanto, há a necessidade da elaboração de
pontos de corte para os componentes identificados como critérios diagnósticos
da sarcopenia condizentes com a realidade da população do presente estudo.
O desenvolvimento deste estudo se justifica pela importância de uma
maior compreensão sobre como as diferenças dos critérios diagnósticos dos
consensos mais atuais de sarcopenia podem influenciar a identificação dessa
condição de saúde na população brasileira, tanto no campo da pesquisa
científica como na prática clínica. E, a partir da identificação correta da
sarcopenia, intervenções de tratamento poderão ser realizadas de forma mais
precoce, ocasionando melhores condições de saúde ao paciente.
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3. OBJETIVOS
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3.1 Objetivo geral
 Comparar os critérios diagnósticos da sarcopenia por diferentes

consensos (EWGSOP, IWGS e FNIH), em mulheres residentes em
comunidade, por meio de pontos de corte encontrados pela própria
amostra do estudo.
3.2 Objetivos específicos
 Caracterizar a amostra quanto aos dados sociodemográficos, dados
socioeconômicos,

prática

regular

de

exercício

físico,

medidas

antropométricas, massa muscular esquelética, velocidade da marcha e
força de preensão manual;
 Propor pontos de corte a partir do percentil 20 de cada grupo (50 a 59
anos; 60 a 80 anos) e do total da amostra para os componentes
identificados como critérios diagnósticos da sarcopenia;
 Verificar as prevalências da sarcopenia encontradas com base nos
critérios diagnósticos dos três consensos estudados.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
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4.1 Delineamento do estudo
O presente estudo caracteriza-se como observacional analítico, de caráter
transversal, que objetiva comparar os critérios diagnósticos da sarcopenia por
diferentes consensos (EWGSOP, IWGS e FNIH), em mulheres residentes em
comunidade, por meio de pontos de corte encontrados pela própria amostra do
estudo.

4.2 Aspectos éticos
Este estudo faz parte de uma pesquisa maior, denominada “Influência do
status menopausal e dos níveis hormonais na funcionalidade, desempenho
muscular e composição corpórea: um estudo longitudinal”, a qual foi previamente
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e aprovada com os pareceres de número 387.737 e 1.875.802
(Anexo 1).
As mulheres que concordaram em participar do estudo foram convidadas
a ler e, se estivessem de acordo, a assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), conforme a resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde. Este documento deixa explícito o convite às mulheres para
participação do estudo, por via escrita, informando ainda que este consentimento
garante à entrevistada o direito de interromper sua colaboração na pesquisa, a
qualquer momento, caso julgue necessário, sem que isso implique em
constrangimento ou prejuízo de qualquer ordem.
As participantes foram informadas previamente à aplicação do
questionário e instrumentos, a respeito dos objetivos e procedimentos deste
estudo, assim como do seu anonimato e da confidencialidade de suas respostas.

4.3 Local do estudo
A coleta de dados foi realizada no Núcleo Integrado de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Ação Comunitária (NIPEC), localizado na cidade de Parnamirim (RN)
e na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA), localizado na cidade
de Santa Cruz (RN). A coleta se deu no ano de 2013, na cidade de Parnamirim,
e de 2016, na cidade de Santa Cruz.
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4.4 População e amostra
A amostra inicial do estudo foi de 531 mulheres e, ao final da seleção
amostral (figura 1), a população do estudo foi composta por 294 mulheres,
residentes no município de Parnamirim ou no de Santa Cruz, com idade entre 50
e 80 anos. Após divulgação do projeto em Unidades de Saúde dos dois
municípios, a amostra foi formada por conveniência. Entretanto, esta amostra
pode ser considerada representativa da população das mulheres de meia idade
e idosas de Parnamirim e Santa Cruz, uma vez que apresentaram distribuição
semelhante de educação e estado civil em comparação com as da população
em geral, de acordo com os dados do censo de 2010. (DA CÂMARA et al, 2015).

Figura 1 - Fluxograma de seleção amostral.

4.5 Critérios de inclusão e exclusão
Os critérios de inclusão para o estudo foram: ser mulher; ter entre 50 e 80
anos de idade; ser residente na comunidade dos municípios de Parnamirim/RN
e Santa Cruz/RN; não ter realizado ooforectomia bilateral, não ter alterações
cognitivas; não apresentar doenças neurológicas e degenerativas como
Parkinson, acidente vascular encefálico (AVE), doenças degenerativas
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medulares, fratura nos membros, processos dolorosos ou qualquer outra
condição que pudesse comprometer a mensuração dos dados identificada pelos
pesquisadores no primeiro contato ou autorrelatada pela participante. Foram
excluídas da análise, mulheres que não completaram, por qualquer motivo, os
procedimentos do protocolo de pesquisa.

4.6 Variáveis do estudo
Nome

Descrição

Idade

Categorizada em: 50 a 59 anos; 60 a 80 anos

Categórica
ordinal

Cor/etnia

Categorizada em: Branca; Parda; Negra

Categórica
nominal

Escolaridade

Categorizada em: Até o ensino fundamental (até
sete anos de estudo); Entre fundamental e médio
(mais de sete e menos de onze anos de estudo);
Ensino médio completo ou mais (onze anos ou
mais de estudo)

Categórica
ordinal

União estável

Categorizada em: Sim; Não

Categórica
nominal

Renda familiar

Categorizada em: < 3 SM; 3 SM ou mais

Categórica
ordinal

Prática regular
de exercício
físico

Categorizada em: Sim; Não

Categórica
ordinal

IMC

Peso/altura² (kg/m²).
Categorizado em: Normal (18,50 a 24,99);
Sobrepeso (25,00 a 29,99); Obeso 1 (30,00 a
34,99); Obeso 2 e 3 (≥ 35,00)

Tipo

Categórica
ordinal
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Circunferência
de Cintura

Mensuração da circunferência de cintura por meio
de uma fita métrica (cm)

Quantitativa
contínua

Circunferência
de Quadril

Mensuração da circunferência de quadril por meio
de uma fita métrica (cm)

Quantitativa
contínua

RCQ

Divisão da mensuração da cintura (cm) pela do
quadril (cm)

Quantitativa
contínua

MME

Verificada por meio de bioimpedância, com
posterior ajuste pela altura (ASM/altura²), em kg/m²

Velocidade da
marcha

Distância percorrida (4m) dividida pelo menor
tempo em segundos (m/s)

Quantitativa
contínua

Força de
preensão
manual

Medida por meio de um dinamômetro Jamar®:
média aritmética de três medidas consecutivas
(kgf)

Quantitativa
contínua

Prevalência da
sarcopenia EWGSOP

Déficit de massa muscular + déficit na velocidade
da marcha e/ou na força de preensão.
Categorizado em: Presença ou Ausência de
Sarcopenia

Categórica
nominal

Prevalência da
sarcopenia IWGS

Déficit da massa muscular + déficit na velocidade
da marcha. Categorizado em: Presença ou
Ausência de Sarcopenia

Categórica
nominal

Prevalência da
sarcopenia FNIH

Déficit de massa muscular + déficit na força de
preensão. Categorizado em: Presença ou
Ausência de Sarcopenia

Categórica
nominal

Quantitativa
contínua

SM (Salários Mínimos); IMC (Índice de Massa Corporal); RCQ (Relação Cintura-Quadril); MME
(Massa Muscular Esquelética); ASM (Appendicular Skeletal Muscle): Somatório da massa
muscular dos quatro membros; EWGSOP (European Working Group on Sarcopenia in Older
People); IWGS (International Working Group on Sarcopenia); FNIH (Foundation for the National
Institutes of Health).

32

4.7 Instrumentos de avaliação
As mulheres foram avaliadas por meio de um questionário estruturado
(Apêndice 2) com os seguintes itens: dados sociodemográficos, dados
socioeconômicos, dados sobre prática regular de exercício físico, medidas
antropométricas, avaliação da massa muscular esquelética, da velocidade da
marcha e da força de preensão manual. Para verificar as medidas
antropométricas foi utilizado uma balança digital Wiso® W903, um estadiômetro
da marca Welmy® e uma fita métrica “fiber glass”, com divisões de 1mm. Para
avaliar a massa muscular esquelética foi utilizada a técnica de análise de
bioimpedância elétrica, por meio de um analisador portátil de massa corporal
InBody R20. Para verificar a força de preensão manual foi utilizado o
dinamômetro Jamar®.
4.8 Procedimentos
Inicialmente, foi realizado um treinamento com todos os avaliadores a
respeito dos protocolos de avaliação. Após isso, foi realizada uma divulgação do
projeto em Unidades de Saúde de Parnamirim e de Santa Cruz, convidando as
mulheres a participarem da pesquisa. As mulheres que se interessaram em
participar foram avaliadas quanto aos critérios de elegibilidade do estudo em dia
e horário previamente agendados, no NIPEC (mulheres de Parnamirim) e na
FACISA (mulheres de Santa Cruz). As mulheres incluídas no estudo foram
convidadas a ler e assinar o TCLE. Por fim, a avaliação se deu por meio de um
questionário estruturado, seguindo os procedimentos descritos abaixo.

4.8.1 Dados sociodemográficos e socioeconômicos
Para os dados sociodemográficos, foram coletadas informações sobre
idade, etnia/cor, escolaridade, união estável e renda familiar mensal, por meio
do autorrelato das voluntárias. A idade foi considerada em anos e, após isso, as
mulheres foram alocadas em dois grupos de acordo com suas idades: 50 a 59
anos; 60 a 80 anos. A etnia/cor foi categorizada em branca, parda ou negra, e a
escolaridade em: até o ensino fundamental (até sete anos de estudo), entre
fundamental e médio (mais do que sete e menos do que onze anos de estudo)
ou médio completo ou mais (onze anos ou mais de estudo). Para união estável
foi considerado o autorrelato da voluntária de ter ou não uma união estável,
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sendo categorizado em sim ou não. O único dado socioeconômico coletado foi
a renda familiar mensal. Foi coletada em valor bruto e, posteriormente,
categorizada. Mais da metade da amostra do estudo apresentou renda familiar
abaixo de três salários mínimos (SM), sendo assim, a renda familiar foi
dicotomizada em: menor que três SM e três SM ou mais. No período da coleta
em Parnamirim (2013), o SM estava fixado em um valor de R$ 678,00. No
período da coleta em Santa Cruz (2016), o SM estava em um valor de R$ 880,00.

4.8.2 Prática regular de exercício físico
Os dados referentes à prática regular de exercício físico foram coletados
a partir do autorrelato das participantes. Foi considerada prática regular quando
o exercício era realizado por pelo menos 30 minutos, três vezes por semana
(CÂMARA et al, 2015).

4.8.3 Medidas antropométricas
Foi realizada medição de peso (kg), por meio de uma balança digital
Wiso®, modelo W903, e medição de altura (m), com uso de um estadiômetro
Welmy®. A partir dessas medições, foi calculado o Índice de Massa Corporal
(IMC) (peso/altura²) de cada participante, em kg/m². O IMC foi categorizado de
acordo com a classificação da World Health Organization (WHO) em Normal
(18,50 a 24,99), Sobrepeso (25,00 a 29,99), Obeso 1 (30,00 a 34,99) e Obeso 2
e 3 (≥ 35,00) (WHO, 2006).
Para medidas de circunferência de cintura (cm) e quadril (cm), foi utilizado
uma fita métrica "fiber glass", com divisões de 1 mm, seguindo os procedimentos
sugeridos pelo “waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert
consultation” (WHO, 2011). Para a avaliação, as participantes foram
posicionadas de pé, com os braços cruzados sobre o tórax, os pés juntos e foram
orientadas a ficarem relaxadas. A medição da circunferência de cintura foi feita
acima das cristas ilíacas superiores e abaixo das costelas, ao final da expiração
normal. Para medição do quadril foi considerada a circunferência horizontal mais
larga ao redor dos quadris. (LEAN et al, 1995). O valor da medida da
circunferência de cintura foi dividido pela do quadril, onde encontrou-se a
Relação Cintura-Quadril (RCQ).
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4.8.4 Massa muscular esquelética
A massa muscular esquelética foi calculada por meio da técnica de análise
de bioimpedância elétrica, por um analisador portátil de massa corporal InBody
R20. O aparelho utiliza oito eletrodos, dois em cada pé e dois em cada mão e
realiza medições de bioimpedância de forma segmentada e em duas
frequências, 20 kHz e 100kHz, através de uma corrente aplicada de 250 μA. A
massa muscular esquelética foi automaticamente calculada baseada nas
equações de predição do fabricante do equipamento (JANSSEN et al, 2000;
RECH et al, 2010).
A voluntária foi instruída a vestir roupas leves, não se alimentar ou se
exercitar pelo menos duas horas antes do teste e foi orientada a ir ao banheiro
para o esvaziamento da bexiga urinária nos minutos prévios à realização da
análise (DA CÂMARA et al, 2015). As mulheres foram posicionadas sobre os
eletrodos para os pés, na superfície da balança digital que compõe o aparelho,
e instruídas a segurar os demais eletrodos que são acoplados a uma barra.
Durante o teste, que tem duração média de quarenta segundos a um minuto, a
voluntária foi orientada a permanecer na mesma postura (ereta), sem
movimentos excessivos e a não falar (DEMURA et al, 2004).
A bioimpedância apresenta resultados da massa muscular de cada
membro do indivíduo. O somatório da massa dos quatro membros é chamado
de ASM (HEYMSFIELD et al, 1990; MOROSANO et al, 2017). A ASM foi
ajustada pela altura da participante, pelo seguinte cálculo: ASM/altura² (kg/m²)
(BAUMGARTNER et al, 1998). E também foi ajustada pelo IMC de cada
participante, pelo seguinte cálculo: ASM/IMC (STUDENSKI et al, 2014).

4.8.5 Velocidade da marcha
A avaliação da velocidade da marcha seguiu o protocolo da “Short
Physical Performance Battery” (SPPB) (GURALNIK et al, 1994). Foi demarcado
um espaço de quatro metros com fita adesiva e solicitado que a voluntária
caminhasse da marca inicial até ultrapassar a marca final, em passo habitual.
Foram marcados os tempos de duas tentativas e foi considerado o menor tempo
para a pontuação. A distância de 4m foi dividida pelo menor tempo, em
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segundos, obtendo a velocidade da marcha em m/s (GURALNIK et al, 1994;
GURALNIK et al, 1995).

4.8.6 Força de preensão manual
A força de preensão manual foi medida por um dinamômetro Jamar®, o
qual fornece registro da força muscular na unidade de quilogramas/força (kgf)
(ROBERTS et al, 2011). A medição foi realizada como recomendado pela
American Society of Hand Therapists (ASHT) (FESS, 1992), com a voluntária na
posição sentada, com ombro aduzido e em rotação neutra, cotovelo posicionado
em 90º de flexão, com o antebraço e punho em posições neutras (membro
dominante). As participantes realizaram três contrações sustentadas máximas
de cinco segundos, acompanhadas de incentivo verbal, com intervalo de um
minuto entre as medições. Foi considerada a média aritmética das três medidas
consecutivas, em kgf (MOREIRA et al, 2003; ROBERTS et al, 2011).

4.8.7 Critérios diagnósticos da sarcopenia
Os consensos de sarcopenia utilizados para comparação dos seus
critérios diagnósticos neste estudo foram os três principais que há na literatura:
EWGSOP (figuras 2 e 3), IWGS (figura 4) e FNIH (figura 5).

Figura 2 - Critérios diagnósticos do EWGSOP com os pontos de corte
originais.
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Figura 3 - Critérios diagnósticos do IWGS com os pontos de corte originais.

Figura 4 - Critérios diagnósticos do FNIH com os pontos de corte originais.

Os pontos de corte da massa muscular esquelética, força de preensão
manual e velocidade da marcha foram gerados a partir do percentil 20 de cada
grupo e do total da amostra (tabela 2 – seção resultados), uma vez que a maioria
dos consensos em sarcopenia também utilizaram o percentil 20 para
encontrarem os seus pontos de corte (CRUZ-JENTOFT et al, 2010; FIELDING
et al, 2011; CHEN et al, 2014). Após isso, os pontos de corte originais dos
critérios diagnósticos dos consensos foram substituídos pelos pontos de corte
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da amostra para verificar presença ou ausência de sarcopenia por cada
consenso.
4.9 Análise dos dados
Os dados foram analisados por meio do software SPSS (Statistical
Package for the Social Science) 20.0. Inicialmente, para verificar a normalidade
dos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para a estatística
descritiva foram utilizadas medidas de tendência central (média) e dispersão
(desvio padrão) para as variáveis quantitativas, e frequências absolutas e
relativas para as variáveis categóricas.
Foi adotado ainda um intervalo de confiança de 95% (IC 95%) e um p
valor de 0,05.
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5. RESULTADOS
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A tabela 1 apresenta as características da amostra por grupos de faixas
etárias (50 a 59 anos; 60 a 80 anos) e pelo total da amostra. A amostra foi
composta por 294 mulheres com média de idade de 59,35 (± 8,03) anos. O maior
percentual de mulheres que não praticavam exercício físico regular foi de
71,10%, no grupo de 50 a 59 anos. Já o maior percentual das que tinham prática
regular foi de 42,20%, no grupo de 60 a 80 anos. As médias da massa muscular,
da velocidade da marcha e da força de preensão foram sempre maiores no grupo
das mais jovens do que no das mais idosas.

Tabela 1- Caracterização da amostra, Natal, RN, 2018.
50-59 (n=166)
Variáveis
Idade

60-80 (n=128)

TOTAL (n=294)

Média (DP) ou n (%)
53,48 (2,71)

66,96 (5,99)

59,35 (8,03)

Branca

61 (36,70)

33 (25,80)

94 (32,00)

Parda

98 (59,00)

90 (70,30)

188 (63,90)

Negra

7 (4,20)

5 (3,90)

12 (4,10)

61 (36,70)

97 (75,80)

158 (53,70)

74 (44,60)

18 (14,10)

92 (31,30)

31 (18,70)

13 (10,20)

44 (15,00)

Sim

119 (71,70)

84 (65,60)

203 (69,00)

Não

47 (28,30)

44 (34,40)

91 (31,00)

< 3 salários mínimos

103 (62,00)

94 (73,40)

197 (67,00)

≥ 3 salários mínimos

63 (38,00)

34 (26,60)

97 (33,00)

Sim

48 (28,90)

54 (42,20)

102 (34,70)

Não

118 (71,10)

74 (57,80)

192 (65,30)

IMC (kg/m²)

29,51 (5,01)

28,57 (4,76)

29,10 (4,91)

37 (22,30)

24 (18,80)

61 (20,70)

Cor/Etnia

Escolaridade
Menos que ensino
fundamental
Entre ensino fundamental
e médio
Mais que ensino médio
União estável

Renda Familiar

Prática regular de
exercício físico

IMC classificação
Normal
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Pré-obeso

59 (35,50)

64 (50,00)

123 (41,80)

Obeso 1

44 (26,50)

25 (19,50)

69 (23,50)

Obeso 2 e 3

26 (15,70)

15 (11,70)

41 (13,90)

95,78 (11,14)

96,94 (10,74)

96,28 (10,96)

104,82 (10,24)

104,06 (9,65)

104,49 (9,98)

RCQ

0,91 (0,05)

0,93 (0,05)

0,92 (0,05)

MME – ASM/altura²

6,71 (0,79)

6,31 (0,97)

6,54 (0,89)

MME - ASM/IMC

0,54 (0,08)

0,51 (0,08)

0,52 (0,08)

Velocidade da marcha

0,97 (0,18)

0,84 (0,17)

0,92 (0,19)

25,59 (5,04)

24,21 (4,40)

24,99 (4,81)

Circunferência de
cintura (cm)
Circunferência de
quadril (cm)

(kg/m²)

(m/s)
Força de preensão (kgf)

IMC (Índice de Massa Corporal); RCQ (Relação Cintura-Quadril); MME (Massa Muscular
Esquelética); ASM (Massa Muscular Apendicular).

Na tabela 2 estão apresentados os pontos de corte encontrados pelo
percentil 20 de cada grupo (50 a 59 anos; 60 a 80 anos) e do total da amostra
para massa muscular esquelética, velocidade da marcha e força de preensão.
As figuras 5, 6 e 7 mostram os critérios diagnósticos do EWGSOP, IWGS e FNIH
com os pontos de corte do total da amostra do estudo, utilizados para verificar
as prevalências da sarcopenia. Em cada etapa do algoritmo está apresentada a
prevalência das mulheres que estavam com ou sem déficit em cada critério
diagnóstico.

Tabela 2 - Pontos de corte da amostra, Natal, RN, 2018.
Variáveis

50-59 (n=166)

60 – 80 (n=128)

TOTAL (n=294)

MME (ASM/altura²)

6,02 kg/m²

5,51 kg/m²

5,78 kg/m²

MME (ASM/IMC)

0,46

0,43

0,44

Velocidade da marcha

0,82 m/s

0,69 m/s

0,75 m/s

Força de preensão manual

21,33 kgf

20,33 kgf

20,33 kgf

MME (Massa Muscular Esquelética); ASM (Massa Muscular Apendicular); IMC (Índice de Massa
Corporal).
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Figura 5 - Critérios diagnósticos do EWGSOP com os pontos de corte do total
da amostra e a prevalência.

Figura 6 - Critérios diagnósticos do IWGS com os pontos de corte do total da
amostra e a prevalência.
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Figura 7 - Critérios diagnósticos do FNIH com os pontos de corte do total da
amostra e a prevalência.

A tabela 3 mostra as prevalências da sarcopenia encontradas pelos
critérios diagnósticos do EWGSOP, IWGS e FNIH. A menor prevalência de
sarcopenia foi de 3,60%, observada pelos critérios diagnósticos do IWGS, na
faixa etária de 50 a 59 anos. Já a maior prevalência de sarcopenia foi de 8,60%,
observada pelos critérios diagnósticos do EWGSOP, na faixa etária de 60 a 80
anos. Tanto no EWGSOP como no IWGS, a prevalência de sarcopenia foi maior
nas mulheres mais idosas, ou seja, as da faixa etária de 60 a 80 anos. Já no
FNIH, a prevalência de sarcopenia das mulheres mais novas foi maior do que a
das mulheres mais idosas.

Tabela 3 - Prevalência da sarcopenia pelo EWGSOP, IWGS e FNIH, Natal, RN,
2018.
50-59 (n=166)
Variáveis

60-80 (n=128)

TOTAL (n=294)

n (%)

EWGSOP
Não sarcopênicas
IC 95%
Sarcopênicas
IC 95%

155 (93,40)

117 (91,40)

263 (89,50)

89,20 – 97,00

86,70 – 96,10

85,40 – 92,90

11 (6,60)

11 (8,60)

31 (10,50)

3,00 – 10,80

3,90 – 13,30

7,10 – 14,60
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IWGS
Não sarcopênicas
IC 95%
Sarcopênicas
IC 95%

160 (96,40)

121 (94,50)

275 (93,50)

93,40 – 98,80

90,60 – 98,40

90,50 – 96,20

6 (3,60)

7 (5,50)

19 (6,50)

1,20 – 6,60

1,60 – 9,40

3,80 – 9,50

155 (93,40)

121 (94,50)

279 (94,90)

89,20 – 96,40

90,60 – 98,40

92,20 – 97,30

11 (6,60)

7 (5,50)

15 (5,10)

3,60 – 10,80

1,60 – 9,40

2,70 – 7,80

FNIH (ASM/IMC)
Não sarcopênicas
IC 95%
Sarcopênicas
IC 95%

EWGSOP (European Working Group on Sarcopenia in Older People); IWGS (International
Working Group on Sarcopenia); FNIH (Foundation for the National Institutes of Health).

A tabela 4 apresenta as prevalências de sarcopenia pela classificação do
EWGSOP, onde é observado que as mulheres mais novas (grupo 1) apresentam
maior prevalência de pré-sarcopenia do que as mais idosas (grupo 2) e que em
relação à sarcopenia severa, a prevalência foi praticamente igual entre os dois
grupos (2,40% - grupo 1; 2,30% - grupo 2).
Tabela 4 - Prevalência da sarcopenia pela classificação do EWGSOP, Natal, RN,
2018.
50-59 (n=166)
Variáveis
Sem sarcopenia
IC 95%
Pré-sarcopenia
IC 95%
Sarcopenia

60-80 (n=128)

TOTAL (n=294)

n (%)
133 (80,10)

103 (80,50)

236 (80,30)

73,50 – 86,10

72,70 – 87,50

75,50 – 84,70

22 (13,30)

14 (10,90)

27 (9,20)

7,80 – 18,70

6,30 – 16,40

6,10 – 12,60

7 (4,20)

8 (6,30)

23 (7,80)

1,20 – 7,20

2,30 – 10,90

4,80 – 11,20

4 (2,40)

3 (2,30)

8 (2,70)

0,60 – 5,40

0,00 – 5,50

1,00 – 4,80

moderada
IC 95%
Sarcopenia severa
IC 95%

EWGSOP (European Working Group on Sarcopenia in Older People).

O gráfico 1 apresenta as prevalências da presença de sarcopenia dos dois
grupos de faixas etárias, encontradas por meio dos critérios diagnósticos dos
três consensos estudados. Por este gráfico é possível observar que foi por meio
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dos critérios diagnósticos do EWGSOP que houve maiores prevalências de
sarcopenia, enquanto que pelos do IWGS, foi observado menores prevalências
de sarcopenia. Além disso, pode-se notar também que o resultado por meio do
FNIH foi o único em que a prevalência de sarcopenia foi maior nas mulheres
mais novas do que nas mais idosas.

Gráfico 1 - Prevalências da presença de sarcopenia, Natal, RN, 2018.
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6. DISCUSSÃO
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O estudo comparou os critérios diagnósticos da sarcopenia por diferentes
consensos (EWGSOP, IWGS e FNIH) e verificou as prevalências de sarcopenia
por faixas etárias, com base em pontos de corte específicos para cada grupo e
o total da amostra do estudo.
A partir dos resultados do presente estudo, foi possível verificar que a
prevalência de sarcopenia esteve mais elevada quando foram utilizados os
critérios diagnósticos do EWGSOP, enquanto que esteve menos elevada
quando foram utilizados os critérios do IWGS.
Foi observado que o resultado por meio dos critérios do FNIH foi o único
dentre os três consensos (EWGSOP, IWGS e FNIH) em que a prevalência de
sarcopenia foi maior no grupo das mulheres mais novas do que no das mais
idosas. Isso pode ser explicado pelo fato de que esse consenso recomenda
ajustar a ASM pelo IMC e não pela altura, como nos outros dois consensos. Foi
verificado na caracterização da amostra que a média de IMC das mulheres de
50 a 59 anos foi de 29,51 kg/m² enquanto que a média das mulheres de 60 a 80
anos foi menor, sendo de 28,57 kg/m². Ademais, o percentual de mulheres que
foram classificadas, por meio do IMC, como obesa 1 e obesa 2 e 3 foi maior nas
mulheres de 50 a 59 anos do que nas mulheres de 60 a 80 anos, indicando que
as mulheres mais novas estão com o IMC mais elevado do que as mulheres mais
idosas. Sendo assim, ao ajustar a ASM pelo IMC dessas mulheres mais novas,
sua massa muscular esquelética será menor do que nas mulheres de 60 a 80
anos do estudo para os critérios do FNIH.
De acordo com os resultados do presente estudo, a prevalência de
sarcopenia pelo FNIH foi menor do que pelo EWGSOP para a faixa etária de 60
a 80 anos e para o total. Esses dados corroboram com o estudo de Dam et al,
2014, o qual relatou que a prevalência de sarcopenia diagnosticada pelos
critérios do FNIH é, geralmente, menor do que a estimada pelos algoritmos do
EWGSOP, devido à aplicação de critérios diagnósticos mais rigorosos (DAM et
al, 2014).
A prevalência de sarcopenia do grupo 2 (60 a 80 anos) encontrada pelos
critérios diagnósticos do EWGSOP com os pontos de corte da amostra foi de
8,6%. Esse valor foi muito superior ao encontrado por Lee et al, em 2013, os
quais verificaram uma prevalência de sarcopenia para mulheres a partir dos 65
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anos de idade de 3,7%, também seguindo os critérios diagnósticos do EWGSOP
(LEE et al, 2013).
Em relação a estudos brasileiros que verificaram a prevalência de
sarcopenia, há o estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento), que foi
realizado na cidade de São Paulo, em 2013. Os autores seguiram os critérios
diagnósticos do EWGSOP e verificaram que a prevalência de sarcopenia para
mulheres com 60 anos ou mais foi de 13,4%, sendo mais elevada do que a
encontrada pelo presente estudo para as mulheres de 61 a 80 anos, que foi de
8,60% (DA SILVA ALEXANDRE et al, 2014).
Os resultados de prevalência do presente estudo acerca da classificação
do EWGSOP para as mulheres de 60 a 80 anos foram de 10,9%, 6,3% e 2,3%,
para

pré-sarcopenia,

sarcopenia

moderada

e

sarcopenia

severa,

respectivamente. O resultado para a pré-sarcopenia foi semelhante ao
encontrado por um estudo desenvolvido em Pelotas, no ano de 2015, com
mulheres de 60 anos ou mais, seguindo as recomendações do EWGSOP, onde
foi verificada prevalência de pré-sarcopenia de 10,1%. Em relação à sarcopenia
moderada e severa, os resultados de prevalência do estudo de Pelotas foram
sutilmente maiores (8,8% para sarcopenia moderada e 5,1% para sarcopenia
severa) (BARBOSA-SILVA et al, 2016).
Em relação aos resultados por meio dos critérios diagnósticos do FNIH, o
total das mulheres deste estudo apresentou uma prevalência de sarcopenia de
5,10%. Em contrapartida, o estudo de Tang et al, em 2018, que também avaliou
mulheres com 50 anos ou mais, observou, por meio dos critérios do FNIH, uma
prevalência de sarcopenia um pouco mais elevada, sendo de 6,7% (TANG et al,
2018).
Como foi visto, ao comparar os resultados do presente estudo com outros
estudos, pode-se perceber uma variação na prevalência de sarcopenia para a
mesma faixa etária e seguindo os critérios diagnósticos dos mesmos consensos.
Isso pode ser explicado pelo uso de diferentes pontos de corte para o algoritmo
da sarcopenia entre o presente estudo e outros que há na literatura. Além disso,
os resultados deste estudo também sustentam uma ideia, que muitos estudos já
relataram, de que a prevalência de sarcopenia de uma mesma população
também pode variar amplamente ao seguir as recomendações de consensos
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com diferentes definições e critérios diagnósticos (LEE et al, 2013; BIJLSMA et
al, 2013; CRUZ-JENTOFT et al, 2014; BAHAT et al, 2016).
IWGS é o único consenso, dentre os três estudados, que não inclui a baixa
força muscular como um dos critérios diagnósticos da sarcopenia. Sendo assim,
esse consenso pode subestimar a sarcopenia e proporcionar resultados de
prevalência menores do que apresentariam caso fossem seguidas as
recomendações do EWGSOP, o qual inclui a força muscular como um dos
critérios diagnósticos.
A tendência citada acima foi comprovada no presente estudo, onde foram
observadas, por meio do IWGS, prevalências de 3,6% e 5,5% para as faixas
etárias de 50 a 59 anos e 60 a 80 anos, respectivamente; enquanto que no
EWGSOP foram verificadas prevalências mais elevadas, de 6,6% e 8,6% para
as mesmas faixas etárias. Esses dados corroboram com o estudo de Lee et al
(2013) que avaliou mulheres de 65 anos ou mais e observou uma prevalência de
sarcopenia menor por meio dos critérios diagnósticos do IWGS (1,8%) do que
por meio dos critérios do EWGSOP (3,7%) (LEE et al, 2013).
EWGSOP recomenda realizar um rastreio para a sarcopenia apenas em
indivíduos com 65 anos ou mais (CRUZ-JENTOFT et al, 2010). Porém, com base
na literatura, que aponta a existência da sarcopenia secundária (SAYER et al,
2008; CRUZ-JENTOFT et al, 2010; MUSCARITOLI et al, 2010), e nos resultados
de prevalência do presente estudo, foi visto que a sarcopenia pode acometer
não só indivíduos idosos, como também não-idosos. Portanto, o EWGSOP pode
subestimar a presença de sarcopenia em indivíduos com idades menores que
65 anos.
No presente estudo, os resultados por meio dos critérios diagnósticos do
EWGSOP mostraram que houve prevalência de sarcopenia de 6,6% nas
mulheres da faixa etária de 50 a 59 anos. Isto é, faixas etárias em que o
EWGSOP não recomendaria fazer o rastreio da sarcopenia. Seguindo os
critérios diagnósticos do FNIH, também foi verificada uma prevalência de
sarcopenia de 6,6% nas mulheres de 50 a 59 anos e, ao seguir os critérios do
IWGS, foi verificada uma prevalência de 3,6%. Com esses dados, é possível
perceber que a sarcopenia, realmente, pode acometer mulheres que ainda não
são idosas (60 anos ou mais para as brasileiras). Sendo assim, este é um achado
importante do presente estudo, uma vez que há uma exiguidade de artigos na
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literatura que tenham verificado a prevalência de sarcopenia em indivíduos com
menos de 60 anos de idade.
Cada consenso estabelece pontos de corte de massa muscular
esquelética, velocidade da marcha e força de preensão manual referentes a sua
população estudada. No presente estudo, os pontos de corte foram gerados por
meio do percentil 20 de cada grupo e do total da amostra, que foi composta por
mulheres do Nordeste Brasileiro residentes em comunidade, sendo encontrados
valores bem diferentes dos pontos de corte originais dos consensos.
O ponto de corte do total da amostra do estudo referente à velocidade da
marcha foi menor do que os pontos de corte dos dois consensos que utilizam a
velocidade da marcha como critério diagnóstico para a sarcopenia (EWGSOP e
IWGS). Isso pode ser explicado pelo fato de as mulheres brasileiras terem
estaturas baixas e, assim, terem membros inferiores mais curtos, o que pode
gerar em passadas menores e, consequentemente, menor velocidade ao andar.
Já em relação à força de preensão, o ponto de corte do total da amostra foi maior
do que os pontos de corte dos dois consensos que utilizam a força de preensão
como um critério diagnóstico para a sarcopenia (EWGSOP e FNIH). Uma
provável justificativa para isso é que, geralmente, mulheres do Nordeste
Brasileiro residentes em comunidade trabalham com atividades braçais,
favorecendo o fortalecimento da musculatura dos membros superiores.
Uma possível explicação para as discrepâncias entre os pontos de corte
da amostra com os estabelecidos pelos consensos é que as características
corporais variam de acordo com as particularidades de cada população em
relação às diferenças étnicas, sociais, econômicas, culturais e ambientais, como
a industrialização e suas consequências para os hábitos de vida, como nutrição
e prática regular de exercício físico (GALLAGHER et al, 1997; DEURENBERG
et al, 2002). Isto foi observado nos resultados do presente estudo, onde a média
de IMC do total das mulheres foi de 29,1 kg/m² enquanto que as mulheres da
população estudada pelo EWGSOP apresentaram uma média de IMC de 22,9
kg/m² (CHIEN et al, 2008; CRUZ-JENTOFT et al, 2010).
Para compreender esta diferença entre os pontos de corte estabelecidos
pelos consensos e os encontrados pelo percentil 20 da amostra, é preciso
entender algumas características das mulheres deste estudo. Verificou-se que
53,7% do total das mulheres não chegaram a concluir o ensino fundamental. Isto
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contribui para um pior estado de saúde, uma vez que sabe-se que um maior nível
de escolaridade facilita o acesso à informação e favorece para que haja uma
maior procura por assistência médica. (DE LORENZI et al., 2006; MEIRELLES,
2014).
Já em relação à renda familiar, foi verificado que 67% do total das
mulheres recebiam menos do que três salários mínimos; dado muito semelhante
ao de exercício físico, no qual pôde-se observar que 65,3% das mulheres não
tinham uma prática regular. Com isso, pode-se inferir que receber menor renda
interfere negativamente em uma prática de exercício físico, corroborando com o
estudo de Bann et al, 2014, que verificaram que apresentar uma posição
socioeconômica mais desfavorável foi associada à prática de atividade física
menos frequente (BANN et al, 2014).
A presença de características como, baixa renda, baixo nível de
escolaridade e estilo de vida sedentário, como vimos que houve nas mulheres
do presente estudo, é, comumente, associada à sarcopenia e, portanto, uma
maior prevalência de sarcopenia nesses países deve ser esperada (DA SILVA
et al, 2014; BARBOSA-SILVA et al, 2016).
A partir destes dados da amostra, pode-se entender a diferença
socioeconômica entre a população deste estudo e as populações estudadas
pelos três consensos, ou seja, indivíduos de países desenvolvidos, onde a
situação socioeconômica é mais favorável (CRUZ-JENTOFT et al, 2010;
FIELDING et al, 2011; CHEN et al, 2014). Sendo assim, é importante enfatizar que

os pontos de corte dos três consensos estudados não devem ser utilizados para
a população de mulheres residentes em comunidade com baixas condições
socioeconômicas.
Uma das limitações do estudo é a assimetria do n de cada grupo de faixa
etária. O grupo de 50 a 59 anos foi composto por 166 mulheres, enquanto que o
grupo de 60 a 80 anos foi composto por 128 mulheres. Porém, o fato de as
mulheres do grupo de maior idade terem maior prevalência de sarcopenia,
permite que o n dessa faixa etária seja menor. Outra limitação do estudo seria
um possível viés de seleção da amostra, uma vez que esta foi formada por
conveniência. Contudo, esta amostra pode ser considerada representativa da
população das mulheres de meia idade e idosas de Parnamirim e Santa Cruz,
uma vez que apresentaram distribuição semelhante de educação e estado civil
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em comparação com as da população em geral, de acordo com os dados do
censo de 2010. (DA CÂMARA et al, 2015).
Uma última limitação do presente estudo seria um possível viés de
aferição, devido ao uso da bioimpedância como método para avaliar a massa
muscular esquelética. Contudo, apesar de não ser o padrão-ouro, a
bioimpedância é amplamente utilizada em pesquisas por ser portátil, de baixo
custo, por não expor os indivíduos à radiação (RECH et al, 2010) e por ser
considerado um método confiável, quando realizado de forma correta, uma vez
que estudos já comprovaram que a bioimpedância apresenta boa correlação
com os resultados encontrados por Ressonância Magnética (RM) e
Densitometria por Dupla Emissão de Raios-X (DEXA) (JANSSEN et al, 2000;
RECH et al, 2010; KIM et al, 2015; REISS et al, 2016). Além disso, antes do
início da coleta dos dados, foi realizado um treinamento para todos os
avaliadores acerca da utilização da bioimpedância para avaliar a massa
muscular esquelética.
Este estudo apresenta relevância e originalidade ao avaliar a sarcopenia
também em mulheres pré-idosas (grupo da faixa etária de 50 a 59 anos), sendo
um ponto forte do estudo, uma vez que há uma escassez de artigos na literatura
sobre sarcopenia que tenham incluído indivíduos não-idosos em sua amostra e
é bem claro na literatura que há a sarcopenia secundária e que esta permite que
não apenas idosos sejam acometidos pela sarcopenia (SAYER et al, 2008;
CRUZ-JENTOFT et al, 2010; MUSCARITOLI et al, 2010). Além disso, os
resultados deste estudo mostram que há mulheres com menos de 60 anos de
idade que já apresentam sarcopenia, sendo assim, este estudo poderá servir de
alerta para que futuros estudos sobre sarcopenia incluam indivíduos pré-idosos
em sua amostra.
Ademais, deve-se ressaltar a importância deste estudo, pois a partir dele
será possível um maior entendimento acerca das diferenças dos critérios
diagnósticos dos consensos mais atuais sobre a sarcopenia e a compreensão
de que essas diferenças trazem consequências para o campo de pesquisa na
área de processo de envelhecimento e sarcopenia e na atuação clínica. Além
disso, com o que foi exposto no presente estudo, pode-se afirmar que para a
população de mulheres residentes em comunidades com características
socioeconômicas similares as do presente estudo não é recomendado utilizar os
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pontos de corte propostos pelo EWGSOP, IWGS e FNIH como referência, uma
vez que foram estabelecidos para populações com características sócio-clínicoambientais, hábitos de vida e alimentares distintos. Contudo, os pontos de corte
estabelecidos pelo presente estudo poderão ser utilizados na atuação clínica
nessa população, possibilitando uma avaliação e confirmação do diagnóstico de
sarcopenia mais consistente e condizente com a sua realidade.
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7. CONCLUSÕES
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Este estudo demonstrou claramente que a prevalência de sarcopenia
pode variar amplamente ao seguir consensos com diferentes definições, critérios
diagnósticos e pontos de corte. A prevalência de sarcopenia esteve mais elevada
quando foram utilizados os critérios diagnósticos do EWGSOP, enquanto que
esteve menos elevada quando foram utilizados os critérios do IWGS. Ademais,
o resultado por meio dos critérios do FNIH foi o único dentre os três consensos
(EWGSOP, IWGS e FNIH) em que a prevalência de sarcopenia foi maior no
grupo das mulheres mais novas do que no das mais idosas.
Também pôde-se concluir que há a necessidade de padronização, para
todos os países do mundo, dos critérios diagnósticos da sarcopenia. Porém, em
relação aos pontos de corte, é importante que cada população, com suas
particularidades, tenha os seus específicos como referência para a sarcopenia.
Por fim, deve-se ressaltar a importância de realização de estudos para
estabelecer pontos de corte da sarcopenia em outros países, para que haja uma
referência mais apropriada para a realidade das suas populações.
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APÊNDICE 1:

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Prezada participante,
A senhora está sendo convidada a participar de uma pesquisa intitulada
“INFLUÊNCIA DO STATUS MENOPAUSAL E NÍVEIS HORMONAIS NA
FUNCIONALIDADE, DESEMPENHO MUSCULAR E COMPOSIÇÃO
CORPÓREA: UM ESTUDO LONGITUDINAL”. O objetivo desta pesquisa
é investigar as alterações na funcionalidade, no desempenho muscular e
na composição corporal em mulheres na perimenopausa e após a
menopausa, bem como a influência dos hormônios sexuais nessas
possíveis alterações. A pesquisa será realizada durante o período de 3
anos, com a realização de avaliações uma vez por ano. Em cada
avaliação, a senhora irá responder um Protocolo de Avaliação com
perguntas sobre os seus dados pessoais, dados sobre seu histórico
ginecológico e menstrual, também serão feitos exames de sangue para
avaliação de parâmetros bioquímicos e dosagem dos hormônios sexuais,
além de uma avaliação física sobre sua função, força muscular e
composição corporal. Não haverá qualquer procedimento que determine
risco à sua vida ou saúde durante a participação nessa pesquisa, porém
você poderá sentir algum desconforto durante a coleta de sangue devido
à picada da agulha. Ainda assim, na ocorrência de qualquer prejuízo
comprovadamente decorrente desta pesquisa, a senhora será indenizada
pelos pesquisadores responsáveis. Os resultados da pesquisa serão
divulgados sem a identificação das voluntárias e serão cumpridas as
exigências da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que
trata sobre a bioética, sendo assegurada a sua privacidade quanto aos
dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Para participar desta
pesquisa é necessário que a senhora autorize assinando este termo de
consentimento. Não haverá compensação financeira para a sua
participação, ela é voluntária. A senhora tem a liberdade de recusar-se a
participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa,
sem qualquer penalidade ou prejuízo à sua saúde. E todos os gastos
pertinentes ao desenvolvimento deste estudo serão de responsabilidade
dos pesquisadores. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para
qualquer pergunta sobre os seus direitos como participante deste estudo,
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entrar em contato com Dr. Álvaro Campos Cavalcanti Maciel na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte no endereço: Campus
Universitário, CP 1666 – Natal / RN, CEP: 59078 – 43970 ou pelos
telefones (84) 3342-2001; (84) 9129-6796, em qualquer momento da
pesquisa ou até mesmo após o término da mesma. Dúvidas a respeito da
ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus, Campus
Universitário, CP 1666 – Natal / RN, CEP: 59078 – 970.
CONSENTIMENTO INFORMADO:
Li e entendi as informações acima. Conheço os objetivos e
procedimentos, que foram explicados pela pesquisadora e lidos
posteriormente por mim. Concordo em participar deste estudo baseado
nas informações fornecidas. Sei que receberei uma cópia assinada e
datada deste termo de consentimento.
PARTICIPANTE DA PESQUISA:
Nome:_____________________________________________________
Local: __________________________ Data:_______/_______/_______
Assinatura_________________________________________________

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Como pesquisador responsável pelo estudo RELAÇÃO ENTRE O STATUS
MENOPAUSAL E A COMPOSIÇÃO CORPÓREA EM MULHERES DE MEIA
IDADE, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os
procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e
assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que
na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e
diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde –
CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

_______________, ________de _______________de _______.
____________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE 2:

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

Identificação do entrevistador: _____________

Data: ____/____/_____

1-IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPANTE (No):
Nº Cartão SUS:
Participou da pesquisa
anterior? ( ) Sim ( ) Não
Nome:_________________________________________Telefone:_______________
Endereço:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2 – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Data de Nasc.: ___/___/____
Idade:_______________
Cor/Etnia (informado pela própria): _________________
Anos de estudo:_________________________________
União estável ( ) Sim ( ) Não Tempo vida conjugal: ____________
3 – DADOS SOCIOECONÔMICOS
Renda familiar mensal:_______________________________
4 – HÁBITOS DE VIDA
Você pratica exercícios físicos regularmente? (0) Não (1) Sim
Qual? __________________________
Frequência por semana: ______ vezes
OBS: exercício físico regular é caracterizado como três ou mais vezes por semana (30
minutos/vez)
5- AVALIAÇÃO FÍSICA
 DADOS ANTROPOMÉTRICOS
Peso (kg)
Altura (m)
Cintura (cm)
Quadril (cm)

IMC (kg/m²)
RCQ

 MASSA MUSCULAR ESQUELÉTICA:
DADOS DA BIOIMPEDÂNCIA
Avaliador ___________________ No de registro:__________________
Massa
muscular
esquelética (kg)
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AJUSTE DA MASSA MUSCULAR ESQUELÉTICA ENCONTRADA:
Ajuste pela altura
(kg/m²)

 FORÇA DE PREENSÃO MANUAL:
DINAMOMETRIA
Membro superior dominante: ( ) Direito ( ) Esquerdo ( ) Ambidestro OBS.:
Avaliar o membro dominante
Tomada 1
Tomada 2 (kgf) Tomada 3 (kgf)
Média
(kgf)
aritmética (kgf)
MS



MARCHA:

4 metros de caminhada:
1ª tentativa: __ __ :__ __ segundos ( ) Menor
tempo
2ª tentativa: __ __ :__ __ segundos ( ) Menor
tempo
Velocidade da marcha (m/s):
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ANEXOS
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ANEXO 1:
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA
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