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RESUMO 

 

CIPOLLI, Gabriela Cabett. Sarcopenia e comprometimento cognitivo em idosos longevos: 

resultados do estudo FIBRA. 2019. 74f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Versão original.  

 

A relação entre a sarcopenia e o comprometimento cognitivo ainda não foi completamente 

avaliada, especialmente entre os idosos mais longevos. Sendo assim, foram desenvolvidos um 

estudo de revisão sistemática com meta-análise e um estudo empírico que compuseram a 

presente Dissertação. Os objetivos dos estudos foram: 1) identificar estudos prévios que 

investigaram a associação entre cognição e sarcopenia em idosos; 2) identificar a relação entre 

cognição e sarcopenia em idosos longevos da comunidade participantes de estudo prévio. No 

estudo de revisão sistemática com meta-análise, foi possível verificar que dos 274 estudos 

identificados, 10 foram incluídos na análise qualitativa, e 6 foram elegíveis para a meta-análise. 

A prevalência média de sarcopenia foi de 10,5%. O comprometimento cognitivo foi observado 

em 269/673 idosos com sarcopenia (40%), em comparação com 1,616/6,372 idosos não-

sarcopênicos (25,3%). A sarcopenia foi significativamente associada ao comprometimento 

cognitivo (RR agrupado = 2,50; IC95% = 1,26-4,92; p = 0,008). A heterogeneidade entre os 

estudos foi alta e significativa (I² = 84%). O estudo empírico é referente à segunda onda de coleta 

de dados do estudo Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA), com dados coletados junto a 

285 idosos da comunidade com 80 anos e mais de idade (M= 84.4 ± 3.9 anos; 68,8% feminino). 

A sarcopenia foi avaliada pelo instrumento SARC-F + CP e a cognição foi avaliada pelo MEEM 

e pela M-ACE. A média do escore do MEEM e da M-ACE foi significativamente mais baixa 

entre os idosos sarcopênico (13.99 ± 6.74) do que os não sarcopênicos (16.14 ± 6.29). Nas 

análises de regressão logística, a sarcopenia e a idade estiveram significativamente associadas 

ao comprometimento cognitivo no MEEM e a sarcopenia e a escolaridade estiveram 

significativamente associadas ao comprometimento da M-ACE. É necessário realizar mais 

estudos longitudinais para verificar os possíveis mecanismos entre a sarcopenia e a cognição, e 

também se a sarcopenia pode se fator de risco para o comprometimento cognitivo em idosos.  

Palavras-chave: Sarcopenia. Idosos. Cognição.  



   

 

 

ABSTRACT 

 

CIPOLLI, Gabriela Cabett. Sarcopenia and cognitive impairment in the oldest old: results 

from the FIBRA study. 2019.74f. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences 

and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2019. Original version.  

 

The relationship between sarcopenia and cognitive impairment has not yet been fully evaluated, 

especially among the oldest old. Therefore, a systematic review with meta-analysis study and 

an empirical study were developed and compose the present dissertation. The objectives of the 

studies were: 1) to identify previous studies that have investigated the association between 

cognition and sarcopenia in the elderly; 2) to identify the relationship between cognition and 

sarcopenia in the oldest old participants of a previous study in the community. In the systematic 

review with meta-analysis study, 274 studies were identified, 10 were included in the qualitative 

analysis, and 6 were eligible for the meta-analysis. The average prevalence of sarcopenia was 

10.5%. Cognitive impairment was observed in 269/673 elderly patients with sarcopenia (40%), 

compared with 1,616/6,372 non-sarcopenic elderly (25.3%). Sarcopenia was significantly 

associated with cognitive impairment (pooled OR = 2.50, 95% CI = 1.26-4.92, p = 0.008). The 

heterogeneity among the studies was high and significant (I² = 84%). The empirical study refers 

to the second wave of data collection from the Fragility in Brazilian Elderly study (FIBRA). 

Data were collected from 285 elderly in the community aged 80 years and over (M = 84.4 ± 3.9 

years, 68.8% female). Sarcopenia was assessed by the SARC-F scale plus calf circumference, 

and cognition was assessed by MMSE and M-ACE. The mean MMSE and M-ACE scores were 

significantly lower among the sarcopenic elderly (13.99 ± 6.74) than the non-sarcopenic ones 

(16.14 ± 6.29). In the logistic regression analyses, sarcopenia and age were significantly 

associated with cognitive impairment in MMSE, and sarcopenia and schooling were 

significantly associated with M-ACE impairment. Further longitudinal studies are needed to 

verify the possible mechanisms between sarcopenia and cognition, and also whether sarcopenia 

may be a risk factor for cognitive impairment in the older people.  

Keywords: Sarcopenia. Cognition. Elderly.   
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1 APRESENTAÇÃO  

A população mundial está envelhecendo e isto demanda uma compreensão profunda 

deste processo. O envelhecimento considerado “normal” (senescência) está ligado às mudanças 

que ocorrem com o passar dos anos, em qualquer população (SPIRDUSO; CRONIN, 2001). O 

envelhecimento patológico (senilidade) refere-se à presença de doenças incapacitantes, e se 

diferencia do processo normal do envelhecimento (FECHINE; TROMPIERI, 2012).  Dentre as 

alterações fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento, as que certamente demandam 

investigações incluem as alterações cognitivas, e suas possíveis relações com outras mudanças 

decorrentes do envelhecimento (GALLAGHER; LUCK; DEL VECCHIO, 2010).   

 Atualmente, uma das alterações atrelada ao aspecto físico da senilidade é a sarcopenia. 

Esta é considerada um distúrbio muscular esquelético progressivo e generalizado que está 

associado ao aumento da probabilidade de resultados adversos, incluindo quedas, fraturas, 

incapacidade física e mortalidade (ARANGO-LOPERA et al., 2013; LANDI et al., 2013; 

CRUZ-JENTOFT et al., 2010). A sarcopenia é um desfecho em saúde na população idosa que 

merece atenção. Assim, debate-se atualmente qual seria a contribuição da sarcopenia para as 

alterações cognitivas em idosos (NISHIGUCHI et al., 2015; OGAWA et al., 2018; 

SUGIMOTO et al., 2016; HSU et al., 2014; VAN KAN et al., 2013; LEE et al., 2018).  

 A dissertação que ora apresentamos desdobra-se em dois artigos, um de revisão 

sistemática com meta-análise e um empírico para verificar a associação entre a cognição e 

sarcopenia em idosos da comunidade.  

 O primeiro artigo apresenta dados de uma revisão sistemática com meta-análise em que 

se explora a relação entre a cognição e sarcopenia.  

 O segundo artigo apresenta dados de uma pesquisa transversal, mostrando a relação 

entre o comprometimento cognitivo e a sarcopenia em idosos mais velhos da comunidade. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Sarcopenia  

 

A palavra sarcopenia, do grego sarx - carne, penia - perda, foi usada pela 

primeira vez por Irwin H. Rosenberg em 1989 e foi definida como a perda da massa 

muscular relacionada à idade. A perda muscular resulta em diminuição da força, taxa 

metabólica, capacidade aeróbica e, portanto, diminuição da capacidade funcional 

(ROSENBERG, 2011). Além disso, a sarcopenia é um importante problema clínico na 

saúde dos idosos, que resulta em eventos adversos à saúde, como incapacidade física 

(CESARI et al., 2015; CRUZ-JENTOFT et al., 2010), redução na qualidade de vida, e 

morte (ARANGO-LOPERA et al., 2013; JANSSEN et al., 2004; LANDI et al., 2012).  

A literatura sugere que a prevalência de sarcopenia varia de 3% a 52%, 

dependendo da população estudada, dos critérios de definição e dos instrumentos 

utilizados para avaliar a massa muscular (DENT et al., 2018). Em uma revisão 

sistemática com meta-análise, foi analisado 35 artigos sobre a prevalência de 

sarcopenia no mundo e constataram que a prevalência global de sarcopenia foi de 10%, 

em pessoas com 60 anos ou mais, residentes na comunidade (SHAFIEE et al., 2017). 

Nos países asiáticos, a sarcopenia, foi mais prevalente do que nos países não asiáticos. 

No Brasil, a prevalência de sarcopenia na comunidade, seguindo os critérios do 

European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), foi de 25,8% 

para homens e 33,3% para mulheres de 80 anos e mais (ALEXANDRE et al., 2014). 

Na Itália, um estudo mostrou presença de 31,6 % de mulheres e 17,4% dos homens de 

80 anos e mais com sarcopenia na comunidade, seguindo os critérios do EWSOP 

(VOLPATO et al., 2014).  

Atualmente, a comunidade científica tende a seguir um padrão para o 

diagnóstico da sarcopenia para que não haja tanta variabilidade em sua prevalência. 

Foram realizados consensos para o diagnóstico e definição da sarcopenia, na Europa, 

o EWSOP e na Ásia, o Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS), tanto no âmbito 

clínico quanto na pesquisa. Além das estratégias propostas pelos dois consensos, existe 

um questionário simples e de fácil manuseio, SARC-F1,  para rastrear a possível 

presença de sarcopenia (CHEN et al., 2014; CRUZ-JENTOFT et al., 2010; 

                                                           
1 S-Strength; A-Assistance in walking; R-Rise from a chair; C-Climb stairs; F-Falls 
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MALMSTROM et el., 2016). Entretanto, há um consenso geral entre esses grupos 

quanto à definição de sarcopenia. Um resumo das definições e estratégias para o 

diagnóstico de sarcopenia de cada consenso é apresentado no Quadro 1. 

   Quadro 1 - Resumo das definições de sarcopenia 

Grupo European Working Group 

on Sarcopenia in Older 

People 

European Working Group 

on Sarcopenia in Older 

People 2 

Asian Working 

Group for 

Sarcopenia 

População Todas as pessoas acima de 65 

anos de idade 

Todas as pessoas acima de 

65 anos de idade 

Pessoas com 60 ou 

65 anos de idade 

Triagem Velocidade da marcha. Se a 

velocidade da marcha for ≤ 

0.8m/s, avance para a 

avaliação da composição 

corporal. Se a velocidade da 

marcha for > 0,8 m/s, meça a 

força de preensão manual; se 

houver baixa força muscular, 

proceder à avaliação da 

composição corporal 

- SARC-F 

- Triagem de Ishii 

Velocidade da 

marcha e força de 

preensão manual. Se 

a velocidade de 

marcha e/ou a força 

de preensão manual 

forem baixas, realize 

a avaliação da 

composição 

corporal.  

Definição 

operacional 

Baixa massa muscular em 

pacientes com velocidade de 

marcha ≤0,8 m/s ou 

velocidade normal de marcha, 

mas baixa força muscular 

Presença de baixa quantidade 

ou qualidade muscular. 

Quando a baixa força 

muscular, baixa quantidade 

e/ou qualidade muscular e 

baixo desempenho físico são 

todos detectados, a 

sarcopenia é considerada 

grave. 

Baixa massa 

muscular em 

pacientes com baixa 

velocidade da 

marcha e/ou baixa 

força de preensão 

manual.   

Medida da 

Massa 

Muscular 

BIA*; DEXA** e medidas 

antropométricas 

- DEXA**; BIA*; Área de 

secção transversal do 

músculo lombar por 

tomografia computadorizada 

(TC) ou ressonância 

magnética 

BIA* e DEXA** 

Fonte: Extraído de Cruz-Jentoft et al. (2010); Chen et al. (2014); Cruz-Jentoft et al. (2019).  

               *BIA = Bimpedância bioelétrica 

               **DEXA = Absorciometria bifotónica de raio. 

 

A sarcopenia tem atraído a atenção de pesquisadores e clínicos, pois estudos têm 

indicado que seu diagnóstico pode estar associado a consequências negativas. Por 

exemplo, a sarcopenia pode ser um potencial preditor de mortalidade tanto em idosos da 
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comunidade quanto institucionalizados (BUNOUT et al., 2011). Landi et al. (2012) 

realizaram estudo observacional longitudinal de seis meses investigando a mortalidade 

em idosos sarcopênicos em Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPI) em 

Roma. Este estudo avaliou 120 idosos com 70 anos ou mais e a sarcopenia foi 

diagnosticada de acordo com o EWGSOP. As atividades básicas de vida diária foram 

avaliadas usando o instrumento Conjunto de Dados Essenciais em Enfermagem e o 

desempenho cognitivo foi avaliado pela escala de Avaliação Cognitiva. A sobrevida foi 

avaliada pelos médicos da instituição e confirmada pelo registro nacional de morte 

durante o período de seis meses após a visita inicial. Foram identificados 40 indivíduos 

sarcopênicos e 80 não sarcopênicos. Foram registradas 26 mortes durante no período de 

seis meses, e entre os indivíduos que morreram 15 idosos eram sarcopênicos, mostrando 

que os indivíduos sarcopênicos apresentavam cerca de 2,34 vezes mais chances de morrer 

do que os não sarcopênicos, independente de outros fatores de risco. Apesar dos estudos 

terem sido realizados em locais diferentes, um na comunidade e outro em ILPI, os 

resultados foram semelhantes, com piores desfechos entre os sarcopênicos. Esses idosos 

apresentavam, dificuldades nas atividades de vida diária e idade mais avançada (> 80 

anos).  

Em estudo transversal, Arango-Lopera et al. (2013) avaliaram 340 indivíduos 

residentes na comunidade com 70 anos ou mais na cidade do México para determinar se 

existia uma associação entre a sarcopenia e a mortalidade. O diagnóstico da sarcopenia 

foi realizado segundo o EWGSOP. Para realizar a análise de sobrevida dos indivíduos 

foram consideradas a idade, Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), as atividades de 

vida diária foram avaliadas pelo índice de Katz e pela escala de Lawton, autopercepção 

de saúde, doença isquêmica do coração e a sarcopenia. Os resultados mostraram que 

idosos considerados sarcopênicos (n=116) tiveram cerca de 1,39 vezes mais chances de 

morrer, independentemente de outros fatores de risco, como doença isquêmica do 

coração, sexo, idade e atividades de vida diária.  

Em estudo prospectivo observacional transversal realizado em uma ILPI, Sakai 

et al. (2017) avaliaram 402 idosos com 65 anos ou mais de idade e examinaram a 

prevalência de risco de desnutrição ou um indicador de desnutrição e sarcopenia para 

descobrir sua associação com a mortalidade. A avaliação nutricional foi medida pela 

Mini-Avaliação Nutricional (MAN) e a sarcopenia foi diagnosticada pelos critérios do 

EWSOP. Os resultados demostraram 73,3% dos residentes (sexo masculino: 65,9%, sexo 

feminino: 80,1%) apresentaram sarcopenia. Após 12 meses de acompanhamento, a taxa 
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de mortalidade total foi de 16,2% (n = 65), sendo 14,18% (n= 57) indivíduos com 

sarcopenia. O índice de massa corporal (IMC) baixo e a MAN foram correlacionados com 

a mortalidade. A desnutrição e a sarcopenia são importantes fatores de risco para a 

mortalidade em idosos residentes de ILPI.  

Em revisão sistemática, foram avaliadas as consequências da sarcopenia a 

curto, médio e longo prazo. Beaudart et al. (2017) incluíram 17 estudos prospectivos que 

avaliavam os desfechos da sarcopenia, definidos de acordo com as diretrizes do 

EWGSOP. Os estudos relataram resultados para aproximadamente 6 tipos diferentes de 

consequências: mortalidade, declínio funcional, quedas, fratura, tempo de internação e 

hospitalização. Em relação à mortalidade, foi encontrado razão de chance (RC) global de 

3,596, o que indica um maior risco de mortalidade para os indivíduos sarcopênicos em 

comparação com os não-sarcopênicos. Nos estudos encontrados que relacionam a 

sarcopenia à capacidade funcional, notou-se que existe maior risco de incapacidade 

funcional para os indivíduos sarcopênicos em comparação com os não-sarcopênicos (RC 

agrupado 3,03, intervalo de confiança (IC) 95% 1,80-5,12). Foram encontrados apenas 

dois estudos com relação significante entre sarcopenia e quedas, os quais mostraram que 

indivíduos que apresentam sarcopenia têm de 2,38 a 3,45 vezes mais chances de quedas.  

Em relação a ser sarcopênicos e o risco de fraturas em indivíduos idosos da comunidade, 

um dos estudos relatou incidência significativamente maior de todos os tipos de fraturas 

nos indivíduos sarcopênicos em comparação com os não-sarcopênicos. Outro estudo não 

apresentou relação entre sarcopenia e fraturas. O tempo de internação não foi claramente 

relatado na literatura, sendo que somente dois estudos abordaram esta questão. Um deles 

não encontrou relação significativa entre a sarcopenia e o tempo de internação e o outro 

estudo conseguiu relatar uma relação positiva entre estas variáveis. Em relação à 

hospitalização, foi encontrado um RC de 1,57, ou seja, os indivíduos que eram 

sarcopênicos apresentavam 1,57 mais chances de se hospitalizar do que os não 

sarcopênicos.  

A hospitalização é um resultado negativo para os idosos, porque mesmo tendo 

uma estadia de curto prazo em um hospital, indivíduos mais velhos podem apresentar 

declínio na capacidade funcional. Em estudo de revisão sistemática e meta-análise, Zhang 

et al., 2018 verificaram se a sarcopenia era um preditor de hospitalização. A revisão 

incluiu cinco estudos. Os resultados agrupados mostraram que os idosos com sarcopenia 

tiveram risco significativamente maior de hospitalização (RC agrupada = 1,57, IC 95% = 

1,26, 1,94, P = 0,000) versus participantes sem sarcopenia. Os pesquisadores também 
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avaliaram os subgrupos dos estudos selecionados na meta-análise e destacaram que a 

associação entre sarcopenia e hospitalização foi consistente em estudos com pacientes 

que estavam internados (RC agrupada = 2,01, 95% IC = 1,41, 2,88, p  = 0,004) e em 

estudos com residentes na comunidade (RC combinada = 1,62, IC 95% = 1,26, 2,09, p  = 

0,000), mas não em indivíduos em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos 

(RC agrupada = 1,27, IC 95% = 0,73, 2,21, p  = 0,400). Essa revisão sistemática com 

meta-análise concluiu que a sarcopenia é um determinante importante no desfecho da 

hospitalização em pessoas idosas, e as estratégias preventivas contra a sarcopenia 

potencialmente podem evitar a hospitalização em idosos.  

Os fatores que levam à sarcopenia são multifatoriais. Estima-se que existem 

vários mecanismos envolvidos no começo e na progressão da sarcopenia (Figura 1), como 

questões endócrinas, doenças neurodegenerativas, fatores relacionados ao 

envelhecimento, inatividade, má alimentação e caquexia (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; 

LANDI et al., 2013; MORLEY; MALMSTROM, 2014; ROLLAND et al., 2008).  

Figura 1 - Mecanismos da sarcopenia 

 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Cruz-Jentoff et al. (2010) 
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2.2 Fatores associados à sarcopenia 

Existem vários fatores associados à sarcopenia e que estão presentes nos 

indivíduos idosos. Para esse momento serão discutidos os fatores sociodemográficos, 

alimentação e inatividade física.    

 

2.2.1 Fatores Sociodemográficos  

Estudos investigaram fatores que podem estar associados à sarcopenia, como 

o sexo, idade, doenças crônicas não transmissíveis, doenças osteoarticulares e estado 

nutricional. Por exemplo, Santos et al. (2015) avaliaram 120 indivíduos, entre 80 e 95 

anos em estudo transversal para analisar se a sarcopenia estaria associada a fatores 

sociodemográficos e doenças crônicas não transmissíveis em adultos longevos. Foram 

analisados os fatores socioeconômicos, estado nutricional, osteopenia/osteoporose e 

sarcopenia. Os resultados mostraram que os idosos classificados com sarcopenia (n= 42) 

apresentavam menor peso (p = 0,003), eram do sexo masculino (p = 0,002) e a maioria 

estava entre 80 e 84 anos (p = 0,011). Além disso, ser do sexo masculino com mais de 85 

anos, com menor peso e com osteopenia / osteoporose eram 3,68 (p = 0,002), 3,17 (p = 

0,013), 3,34 (p = 0,003), 4,33 (p = 0,003) vezes mais propensos a desenvolver sarcopenia, 

respectivamente.  

Em estudo longitudinal realizado em São Paulo, Alexandre et al. (2014) avaliou a 

prevalência da sarcopenia e fatores associados em idosos com 60 anos ou mais. Os 

resultados mostram que os participantes mais velhos, solteiros, ter menor renda, baixa 

atividade física (somente mulheres), menor desempenho cognitivo, menor força de 

preensão manual e velocidade da marcha, baixo índice de massa corporal (IMC), com 

maior risco de desnutrição, com diabetes (apenas mulheres) e osteoartrite (apenas 

homens) eram mais propensos a ser sarcopênicos.  

O estudo longitudinal de Beudart et al. (2015) avaliaram 534 indivíduos com 

65 anos ou mais na Bélgica.  A sarcopenia foi diagnosticada pelos critérios do EWGOSP. 

Atividades de vida diária foram avaliadas pelo índice de Lawton e de Katz. Para a 

avaliação cognitiva foi utilizado o MEEM e para avaliar a depressão utilizou-se a Escala 

de Depressão Geriátrica de 15 itens (EDG-15). O estado nutricional foi avaliado pela 

MAN, a fragilidade pelos critérios de Fried et al. (2001) e a qualidade de vida foi avaliada 

pelo questionário Short-Form 36 (SF-36). Os resultados mostraram que de acordo com o 

algoritmo EWGSOP, 73 indivíduos foram diagnosticados como sarcopênicos, o que 
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representou uma prevalência global de 13,7%.  Em relação à idade, entre os indivíduos 

acima de 80 anos (n= 108), 25 indivíduos foram diagnosticados como sarcopênicos. Os 

homens mais velhos também apresentaram um menor IMC (p < 0,001) e redução nos 

valores dos dados antropométricos em comparação com os mais jovens da coorte. A 

sarcopenia esteve associada a ter menor IMC, menores dados antropométricos, maior 

assistência para caminhar, maior risco para desnutrição, ser mais frágeis, menor massa 

magra e a muitos componentes clínicos e sociodemográficos, assim foi vista como um 

possível problema de saúde pública.  

 

2.2.2 Alimentação 

  O declínio da massa muscular e da força são componentes esperados no 

envelhecimento. No entanto, a taxa de declínio difere na população, sugerindo que fatores 

comportamentais modificáveis, como dieta e estilo de vida, podem ser importantes 

influências na massa e força muscular na velhice. Estima-se que o padrão nutricional do 

idoso pode ter consequências importantes para a manutenção da massa muscular e 

associar-se com síndromes como a sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; 

ROBINSON; COOPER; AIHIE SAYER, 2012).   

Há duas consequências do declínio da ingestão de alimentos na idade avançada, 

que podem ser importantes para a massa e força muscular (ROBINSON; COOPER; 

AIHIE SAYER, 2012). Em primeiro lugar, a menor ingestão de alimentos, se não for 

igualada por níveis mais baixos de gasto de energia, leva à perda de peso, incluindo a 

perda de massa muscular. Em segundo lugar, à medida que as pessoas idosas consomem 

pequenas quantidades de alimentos, pode se tornar mais desafiador para elas satisfazerem 

suas necessidades nutricionais, em particular de micronutrientes (ROBINSON; 

COOPER; AIHIE SAYER, 2012). Então, a ingestão recomendada de proteína, portanto, 

precisa ser aumentada em pessoas mais velhas, a fim de manter o equilíbrio de nitrogênio 

e protegê-los da perda muscular (ROBINSON; COOPER; AIHIE SAYER, 2012). 

De Souza Genaro et al., 2015, em estudo transversal, avaliaram as diferenças na 

ingestão de proteínas entre mulheres idosas com mais de 65 anos com sarcopenia (n = 35) 

e sem sarcopenia (n = 165). A composição corporal foi avaliada pelo exame de 

densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA) e seguiram-se os critérios de 

sarcopenia, segundo Baumgartner et al. (1998), para os quais a sarcopenia é observada 

quando a massa muscular esquelética apendicular (kg)/altura² (m²) encontra-se dois 

desvios padrão abaixo da média de um grupo de referência jovem. A força muscular foi 
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medida por dinamômetro, e para o registro da ingestão de alimentos foram utilizados 

registros de três dias. Os autores notaram que a ingestão de aminoácidos essenciais, tais 

como treonina e lisina, e aminoácidos de cadeia ramificada, como a valina, foi 

notavelmente menor em mulheres com sarcopenia em comparação com aquelas sem 

sarcopenia, respectivamente. Houve também uma tendência à menor ingestão de 

isoleucina por mulheres com sarcopenia. Destacaram ainda que a massa muscular foi 

significativamente maior nas mulheres que ingeriram proteína acima de 1,2g/kg/dia. A 

ingestão de proteína e energia foi preditora significativa de massa muscular.  

Em estudo realizado no Irã com 300 idosos de ambos os sexos, Hashemi et al. ( 

2015) quiseram verificar a associação entre a adesão a cada padrão alimentar e a 

sarcopenia e seus componentes (força, massa muscular e desempenho muscular). 

Avaliaram o consumo alimentar pelo Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e a 

atividade física foi avaliada pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). 

A sarcopenia foi diagnosticada por meio dos critérios do EWGSOP. Os autores 

encontram 54 idosos sarcopênicos na amostra (taxa de prevalência de 18%). Foram 

identificados três tipos de padrões alimentares, Mediterrâneo, Ocidental e Misto. O 

padrão mediterrâneo foi definido como um padrão alimentar com altas cargas fatoriais 

em grupos de alimentos como azeitonas e azeite, carotenoides baixos e altos vegetais, 

tomates, grãos integrais, nozes, peixe, frutas frescas e secas e picles. O padrão ocidental 

foi definido como um padrão alimentar com altas cargas fatoriais no chá, soja, doces, 

sobremesas, açúcares e fast foods. O padrão misto foi identificado como um padrão com 

altas cargas fatoriais nos seguintes grupos de alimentos: proteínas animais, legumes, 

batatas e grãos refinados. Os resultados do estudo mostraram que entre indivíduos no 

primeiro tercil de adesão à dieta mediterrânea (menor adesão) houve 21% de indivíduos 

sarcopênicos, 20% no segundo tercil, e 12% no terceiro tercil, entretanto, sem diferença 

significativa. Em relação à atividade física, foi observado que os participantes no tercil 

de maior adesão ao padrão do Mediterrâneo foram mais ativos fisicamente do que aqueles 

no tercil de menor adesão. Os autores observaram que existe uma associação protetora 

entre o padrão nutricional mediterrâneo e a sarcopenia.   

 

2.2.3 Inatividade Física  

A inatividade física é um dos fatores associados à perda de massa e força 

muscular em qualquer idade. Atividades aeróbicas como caminhar, correr, andar de 

bicicleta ou nadar aumentam o consumo máximo de oxigênio (VO² máx.), o que 
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proporciona a melhora da qualidade muscular (força muscular/massa muscular), 

adaptação neuromuscular e função muscular, e estão diretamente associados à 

diminuição da morbimortalidade livre de gordura corporal (ROLLAND et al., 2008). O 

exercício aeróbico não contribui tanto para a hipertrofia muscular quanto os exercícios 

resistidos, porém estimula a síntese proteica muscular (SHEFFIELD-MOORE et al., 

2004), a ativação das células satélites e o aumento da área das fibras musculares 

(CHARIFI N, 2003). 

Em estudo de corte transversal, Kim; Kim e Hwang (2013) analisaram 1.156 

homens coreanos com 60 anos ou mais para determinar se existe associação entre 

atividade física, estado nutricional e sarcopenia. Os autores avaliaram a atividade física 

pela versão coreana do IPAQ e medidas físicas e clínicas foram realizadas (altura, peso 

e pressão arterial). O estado nutricional foi analisado pelo recordatório de 24h. A massa 

muscular esquelética apendicular (ASM) foi calculada como a soma do músculo 

esquelético nos braços e pernas, assumindo que todo o tecido que não seja gordo e não 

ósseo era músculo esquelético. A sarcopenia foi definida como o ASM/ altura² de menos 

de dois desvios-padrão (DP) abaixo da média normal específica do sexo para o grupo 

de referência mais jovem (Baumgartner, 2000). A sarcopenia esteve presente em 9,9% 

nos participantes acima de 60 anos de idade. Verificou-se que a atividade física vigorosa 

e a caminhada foram muito maiores naqueles sem sarcopenia (16,1% vs 8,0%, p = 0,022, 

58,7% vs 44,2%, p = 0,003, respectivamente). A atividade física que estava associada 

aos indivíduos que não eram sarcopênicos foi a caminhada, ou seja, a caminhada pode 

sugerir um efeito protetor no desenvolvimento da sarcopenia (RC = 0,49; IC95% = 0,29-

0,83). No entanto, exercícios vigorosos e moderados de atividade física, como a força e 

flexibilidade, não foram associados à sarcopenia.  

Estudos anteriores indicaram que intervenções podem ter impacto positivo 

sobre os componentes da sarcopenia. Por exemplo, Liu et al. (2014) utilizaram dados do 

estudo Lifestyle Interventions and Independence for Elders Pilot Study (LIFE-P) para 

determinar se a sarcopenia modula a resposta de uma intervenção de atividade física em 

idosos funcionalmente limitados. Foram acompanhados 177 idosos por 12 meses com 

idades entre 70 e 89 anos. Todos os indivíduos eram capazes de andar 400 metros em ≤ 

15 minutos, eram sedentários, pontuaram <10 na Bateria de Desempenho Físico Curto 

(SPPB). A sarcopenia foi avaliada pelo DEXA. O SPPB mede a velocidade da marcha, o 

levantar-se da cadeira e o equilíbrio. Para avaliar a velocidade da marcha foi utilizado o 

teste de caminhada de 400 metros. Os participantes foram divididos em dois grupos de 
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intervenção, o grupo de atividade física (n=89) e o grupo de envelhecimento bem-

sucedido (n=88). No grupo de atividade física, os indivíduos foram submetidos a 

exercícios aeróbicos, força, equilíbrio e flexibilidade por doze a dezoito meses, com a 

caminhada como atividade principal. No grupo de envelhecimento bem-sucedido, os 

voluntários participaram de seminários sobre tópicos de saúde, como nutrição. Os 

resultados mostraram que 144 indivíduos foram classificados como não sarcopênicos e 

33 sarcopênicos. No grupo de atividade física, foram identificados 16 indivíduos 

sarcopênicos e 73 não sarcopênicos. No grupo de envelhecimento bem-sucedido foram 

identificados 17 sarcopênicos e 71 não sarcopênicos. Aos doze meses, os indivíduos 

sarcopênicos (8,7 ± 0,5 pontos) e não sarcopênicos (8,7 ± 0,2 pontos) no grupo de 

atividade física tenderam a ter maiores escores médios de SPPB em comparação aos 

sujeitos sarcopênicos (8,3 ± 0,5 pontos, p=0,24) e não sarcopênicos no grupo de 

envelhecimento bem sucedido (8,4 ± 0,2 pontos, p=0,10), embora as diferenças não 

tenham sido estatisticamente significantes. Portanto, a atividade física parece ser mais 

eficaz na melhoria dos escores do SPPB, em comparação a um programa de 

envelhecimento bem-sucedido. Idosos com sarcopenia parecem melhorar o desempenho 

físico após uma intervenção de atividade física.  

 

2.3 Estratégias de identificação da Sarcopenia em idosos 

 

Observa-se na literatura que há várias formas de diagnosticar a sarcopenia, visto 

que até recentemente não existia um consenso.  

Grupos internacionais que estudam a sarcopenia publicaram previamente critérios 

operacionais para sua identificação, incluindo: (i) International Working Group (IWG); 

(ii) Society of Sarcopenia, Cachexia, and Wasting Disorders (SCWD); iii) EWGSOP; e 

iv) AWGS (DAM et al., 2014). Recentemente, dois grupos elaboraram consensos 

regionais, são eles AWGS e EWGSOP.  

 O IWG realizou uma reunião em 2009 com o propósito de definir a sarcopenia, 

mas não houve um consenso para os critérios apropriados para caracterizar o indivíduo 

como sarcopênico ou não sarcopênico (FIELDING et al., 2012). Ainda assim, obteve-se 

uma definição de sarcopenia, que segue:  

A sarcopenia é a perda associada à idade da massa e função do músculo 

esquelético. A sarcopenia é uma síndrome complexa que está associada à perda 

de massa muscular isolada ou em conjunto com o aumento da massa gorda. As 

causas da sarcopenia são multifatoriais e podem incluir desuso, alteração da 
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função endócrina, doenças crônicas, inflamação, resistência à insulina e 

deficiências nutricionais. Embora a caquexia possa ser um componente da 

sarcopenia, as duas condições não são as mesmas (Fielding et al., 2011, p.2).  

 Para a identificação da sarcopenia, segundo o IWG, devem ser observados 

clinicamente declínios no funcionamento físico, força ou no estado de saúde do idoso, 

conforme o Quadro 2 (FIELDING et al., 2012).   

 

Quadro 2 - Avaliação da sarcopenia segundo o IWG 

 

• Declínio observado no desempenho 

físico, força e na saúde 

• Perda de peso não intencional 

recente (> 5%) 

• Dificuldade autorreferiada na 

mobilidade 

 

• Pós-hospitalização 

• História de quedas recorrentes 

• Outras doenças crônicas (por 

exemplo, diabetes tipo 2, 

insuficiência cardíaca crônica, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, 

doença renal crônica, artrite 

reumatoide e câncer) 

Fonte: Adaptado e traduzido de Fielding et al. (2012) 

 

 Segundo o IWG, o acompanhamento da sarcopenia poderia ser baseado em uma 

avaliação do funcionamento físico, por exemplo, em pacientes ambulatoriais. Podem ser 

avaliadas a habilidade de levantar da cadeira e a velocidade da marcha, em um percurso 

de quatro metros. Propuseram que pacientes com uma velocidade de marcha menor do 

que 1 m/s deveriam ser encaminhados para avaliação da composição corporal usando o 

DEXA (FIELDING et al., 2012).  

 Na tentativa de encontrar um consenso sobre o diagnóstico de sarcopenia, a 

SCWD (MORLEY et al., 2011) convocou uma reunião no ano de 2010. O principal 

objetivo dessa reunião foi tentar encontrar uma definição universal de sarcopenia, 

facilmente definida em ensaios clínicos. No entanto, focou-se mais na massa muscular, 

que é o principal determinante da força. Segundo o grupo, a perda de força tende a 

acompanhar a perda de massa muscular com o envelhecimento.  Ainda, o problema de 

definição da sarcopenia seria a variedade de medidas disponíveis para medir a massa 

muscular. Segundo o grupo, a única medida preditiva de início de incapacidade, limitação 

severa da mobilidade, hospitalização e mortalidade seria a velocidade da marcha de uma 

distância de quatro a seis metros.  
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 A SCWD definiu que a pessoa que apresentar perda muscular, com velocidade da 

marcha igual ou menor a 1 m/s, ou com velocidade da marcha inferior a 400 m durante 

uma caminhada de 6 minutos pode ser considerada sarcopênica.  O indivíduo deve 

apresentar massa apendicular magra, corrigida para altura ao quadrado, 2 desvios padrão 

(ou mais) abaixo daquela de pessoas saudáveis entre 20 e 30 anos de idade do mesmo 

grupo étnico (MORLEY et al., 2011). 

 A definição do EWGOSP é que a “sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela 

perda progressiva e generalizada da massa e força do músculo esquelético, com risco de 

resultados adversos, como incapacidade física, má qualidade de vida e morte”. Tendo 

como recomendação usar a presença de baixa massa muscular e baixa função muscular 

(força ou desempenho físico) para o diagnóstico dessa síndrome (CRUZ-JENTOFT et al., 

2010).   

 Em muitos idosos, a etiologia da sarcopenia é multifatorial, de modo que pode não 

ser possível caracterizar cada indivíduo como tendo uma condição primária ou 

secundária. O estadiamento da sarcopenia, que reflete a gravidade da condição, é um 

conceito que pode ajudar a orientar o manejo clínico da doença. Por esse motivo, o 

EWGSOP sugeriu um estadiamento conceitual como "pré-sarcopenia", "sarcopenia" e 

"sarcopenia grave" (Quadro 3) (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

 

Quadro 3 - Estágios da sarcopenia segundo o EWGSOP 

 

Estágio Massa Muscular Força Muscular Desempenho  

Pré-sarcopenia ↓   

Sarcopenia ↓                ↓           ou              ↓ 

Sarcopenia severa ↓ ↓ ↓ 

   Fonte: Retirado e traduzido de Cruz-Jentoft et al. (2010) 

 

 O EWGSOP propôs a identificação da sarcopenia tanto na prática clínica quanto 

na pesquisa, conforme demostrado no Quadro 4.  
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          Quadro 4 - Mensuração da massa muscular, força muscular e do desempenho físico na prática 

clínica e na pesquisa 

 

Variável Pesquisa Prática Clínica 

Massa muscular - Tomografia 

Computadorizada (TC); 

- Imagem de Ressonância 

Magnética (IRM); 

- DEXA*; 

- BIA**; 

- Potássio corporal total ou 

parcial 

- BIA*; 

- DEXA**; 

- Antropometria 

Força muscular - Força de preensão manual; 

- Flexão ou extensão do 

joelho; 

- Pico de fluxo respiratório 

- Força de preensão manual 

Desempenho físico - SPPB***; 

- Velocidade de marcha 

habitual; 

- Timed get-up-and-go test 

(TUG)****; 

- Teste de capacidade de 

subida da escada 

- SPPB***; 

- Velocidade da marcha 

habitual 

- TUG****; 

Fonte: Retirado e traduzido de Cruz-Jentoft et al. (2010) 

Nota: * DEXA – absorciometria bifotónica de raio  

                  ** BIA – bioimpedância 

           ***SPPB – short physical performance battery 

           **** TUG – timed up e go 

 

Os pontos de corte dependem de cada instrumento de avaliação utilizado e da 

disponibilidade de estudos de referência. O EWGSOP desenvolveu um algoritmo com 

base na avaliação da velocidade da marcha, como a maneira mais fácil e confiável para 

rastrear um possível início de sarcopenia (Figura 2). Um ponto de corte de > 0,8 m/s 

identificaria risco para sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 
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                           Figura 2- Algoritmo proposto pelo EWGSOP 

 

Fonte: Adaptado de Cruz-Jentoft et al. (2010) 

 

Após a definição funcional da sarcopenia pelo EWGSOP, a Ásia reuniu um grupo 

de trabalho para discutir as questões da sarcopenia em sua região. De forma análoga ao 

EWGSOP, o consenso asiático recomendou medir a força muscular (força de preensão 

manual) e desempenho físico (velocidade de marcha usual) como teste de triagem, como 

demonstrado na Figura 3. Apesar das abordagens recomendadas para as medidas de massa 

muscular, força muscular e desempenho físico pela AWGS serem semelhantes à definição 

do EWGSOP, os valores de corte dessas medidas em populações asiáticas podem diferir 

daqueles em caucasianos por causa de etnias, tamanho corporal, estilos de vida e 

experiência cultural (CHEN et al., 2014).   
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Figura 3- Algoritmo proposto pelo AWGS para o diagnóstico de sarcopenia 

 

 

Fonte: Retirado e traduzido de Chen et al. (2014) 

 

Na Ásia, nem todos os países usam o mesmo corte de idade para definir a 

população idosa. Portanto, a AWGS recomenda o uso de 60 ou 65 anos como a idade para 

o diagnóstico da sarcopenia de acordo com as definições de idosos em cada país (CHEN 

et al., 2014).  

A AWGS enfatiza os benefícios do rastreamento e de intervenções em indivíduos 

com sarcopenia. Por esse motivo, o grupo recomenda algumas diretrizes para a triagem 

de idosos na comunidade e em todos os serviços de saúde. O grupo sumariza as estratégias 

de avaliação e de rastreamento com a divisão em dois grupos, os idosos da comunidade e 

aqueles com condições clínicas específicas, em todas as configurações de assistência 

médica, explicitado no Quadro 5 (CHEN et al., 2014). 
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                          Quadro 5 - Estratégia de avaliação e rastreamento em idosos na Ásia 

 

Idosos da Comunidade 
Condições clínicas específicas em todas 

as configurações de assistência médica 

- Pessoas com 60 ou 65 anos ou mais 

(segundo as definições de idosos em cada 

país individual) vivendo em comunidades 

- Presença de declínio funcional recente 

ou comprometimento funcional; 

- Perda de peso corporal não intencional 

por mais de 5% em um mês 

-Humor depressivo ou comprometimento 

cognitivo 

- Quedas repetidas 

- Subnutrição 

- Condições crônicas 

                      Fonte: Adaptado e traduzido de Chen et al. (2014). 

 

Apesar da população asiática estar envelhecendo rapidamente, a prática clínica, 

as percepções em saúde e o treinamento para o diagnóstico da sarcopenia permanecem 

inadequados. Desta forma, esse consenso teve como principal objetivo promover a 

pesquisa sobre a sarcopenia em países asiáticos, fornecendo estratégias de diagnóstico 

recomendadas e valores de corte baseados em estudos locais (CHEN et al., 2014).  

Recentemente, um grupo de pesquisadores escreveram diretrizes internacionais de 

práticas clínicas para a sarcopenia para que a comunidade científica conseguisse realizar 

o rastreio, diagnóstico e a gestão dessa doença (DENT et al., 2018).  Para desenvolver as 

diretrizes, o grupo pesquisou evidências de recentes revisões sistemáticas, ensaios 

clínicos randomizados e consensos de grupos de trabalho internacionais sobre sarcopenia 

(DENT et al., 2018). Assim, o grupo desenvolveu oito recomendações, sumarizadas no 

Quadro 6.  

Quadro 6 - Diretrizes de Prática Clínica para Pessoas Idosas com Sarcopenia 

 

 Diretrizes 

1 Rastrear 1A- Adultos mais velhos com 65 anos ou mais devem 

ser rastreados pela sarcopenia anualmente, ou após a 

ocorrência de grandes eventos de saúde 

 

1B- A triagem para sarcopenia pode ser realizada 

usando a velocidade da marcha ou pela SARC-F 

 

1C- Indivíduos selecionados como positivos para 

sarcopenia devem ser encaminhados para avaliação 

adicional para confirmar a presença da doença 
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2 Diagnóstico 2A- É recomendado que os profissionais de saúde usem 

uma ferramenta de medida objetiva para o diagnóstico 

de Sarcopenia, utilizando qualquer uma das definições 

de consenso publicadas 

 

2B- A DEXA deve ser utilizada para determinar baixa 

massa magra para diagnosticar sarcopenia 

 

2C- A velocidade da marcha ou a força de preensão 

manual devem ser usadas para determinar os baixos 

níveis de força muscular e desempenho físico, 

respectivamente, ao diagnosticar a sarcopenia 

3 Atividade Física 3A- Em pacientes com sarcopenia, a prescrição de 

treinamento em resistência pode ser eficaz para 

melhorar a massa magra, a força e a função física 

4 Proteína 4A- É recomendado que os médicos considerem a 

suplementação proteica e/ou a dieta rica em proteína 

para idosos com sarcopenia 

 

4B- Os médicos também podem considerar discutir 

com os pacientes a importância da ingestão adequada 

de calorias e proteínas 

 

4C- A intervenção nutricional (proteína) deve ser 

combinada com uma intervenção de atividade física 

5 Vitamina D 5A- Não existem evidências suficientes para determinar 

se um regime de suplementação de vitamina D por si só 

é eficaz em idosos com sarcopenia 

6 Hormônio Anabólico 6A- A evidência atual é insuficiente para recomendar 

hormônios anabólicos para o manejo da sarcopenia 

7 Intervenção Farmacológica 7A- Intervenções farmacológicas não são 

recomendadas como terapia de primeira linha para o 

manejo da sarcopenia 
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8 Pesquisas Recomenda-se a colaboração internacional futura e 

ensaios clínicos randomizados em grande escala que se 

concentrem especificamente em pessoas idosas com 

sarcopenia. 

Fonte: Retirado e adaptado de Dent et al. (2018).  
 

Essas diretrizes foram elaboradas a partir de uma perspectiva centrada na pessoa 

para apoiar os profissionais de saúde a lidar com idosos que apresentam sarcopenia em 

sua prática clínica diária. No entanto, o grupo não aconselha o uso isolado de cada 

diretriz. É aconselhável que os profissionais de saúde usem o julgamento clínico ao 

orientar o manejo do paciente, levando em consideração as comorbidades, medicações 

e objetivos, preferências e valores do cuidado do paciente. Profissionais de saúde 

também devem discutir quais serão as desvantagens e vantagens das opções de manejo 

para a sarcopenia com o paciente e o cuidador (DENT et al., 2018).  

Recentemente, o EWGOSP se reuniu para atualizar as definições e estratégias de 

rastreamento e diagnóstico da sarcopenia em idosos. A definição funcional da sarcopenia 

como uma síndrome geriátrica não é mais proposta por esse grupo. O grupo entendeu que 

trata-se de uma insuficiência muscular, ou seja, uma doença muscular enraizada em 

alterações musculares adversas que se acumulam ao longo da vida. A sarcopenia é 

definida, neste consenso, por níveis inferiores para três parâmetros: (1) força muscular, 

(2) quantidade e/ou qualidade muscular e (3) desempenho físico como um indicador de 

gravidade (CRUZ-JENTOFT et al., 2019).  

O EWGOSP2 reuniu todas as informações relevantes sobre estudos que 

envolveram a sarcopenia nos últimos anos, após a primeira reunião, para tentar adequar 

a melhor triagem e diagnóstico para essa doença. Atualmente existe uma ampla variedade 

de testes e ferramentas disponíveis para caracterização da sarcopenia na prática e na 

pesquisa, resumidos no Quadro 7, (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). O EWGOSP2 

reformulou o algoritmo de diagnóstico da sarcopenia, como visto na Figura 4. 
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                Quadro 7 - Ferramentas e mensuração da sarcopenia na pesquisa e na prática clínica 

Variável Prática Clínica Pesquisa 

Rastreamento - SARC-F 

- Ishii 

- SARC-F 

Força muscular esquelética - Força de preensão manual 

- Chair stand test (chair rise 

test) 

- Força de preensão manual 

- Chair stand test (5-times sit-

to-stand) 

Massa muscular esquelética 

ou qualidade do músculo 

esquelético 

- DEXA* 

- BIA** 

-Área de secção transversal do 

músculo lombar por 

tomografia computadorizada 

ou ressonância magnética 

- DEXA* 

- Ressonância magnética 

- Área transversal do músculo 

do meio da coxa por 

tomografia computadorizada 

ou ressonância magnética 

- Área de secção transversal do 

músculo lombar por 

tomografia computadorizada 

ou ressonância magnética 

- Qualidade muscular por meio 

da coxa ou da qualidade 

muscular total do corpo por 

biópsia muscular, tomografia 

computadorizada, ressonância 

magnética ou espectroscopia 

de ressonância magnética 

Desempenho físico - Velocidade da marcha 

- SPPB*** 

- TUG**** 

- Caminhada de 400 metros 

ou caminhada de corredor de 

longa distância 

- Velocidade da marcha 

- SPPB*** 

- TUG**** 

- Caminhada de 400 metros 

Fonte: Adaptado e traduzido de Cruz-Jentoft et al. (2019) 

     Nota: * DEXA – Absorciometria bifotónica de raio X 

  ** BIA – Impedância Bioelétrica  

               ***SPPB – Short Physical Performance Battery 

               **** TUG – Timed Up e Go 

 

Apesar do grupo apresentar um leque de ferramentas para a mensuração da 

sarcopenia na prática clínica e na pesquisa, direcionam o leitor para os principais e, talvez 

mais eficazes, quanto à especificidade e qualidade da ferramenta do algoritmo, resumido 

na Figura 4.  

O EWGOSP2 propôs um novo algoritmo para a identificação da sarcopenia na 

população idosa, conforme a triagem e o diagnóstico apresentados no Quadro 7.  

  



31 

 

 

 

Figura 4 - Reformulação do Algoritmo de diagnóstico de sarcopenia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da literatura apresentada observa-se a importância do estabelecimento de 

critério diagnóstico para a sarcopenia na população estudada. No entanto, considera-se 

necessário analisar os efeitos dos critérios diagnósticos estabelecidos para a sarcopenia 

sobre a cognição em idosos. De modo especial, a presente dissertação apresentará um 

conjunto de estudos de revisão e empírico desenvolvidos para demonstrar a relação entre 

a cognição e sarcopenia em idosos brasileiros da comunidade. Cada um dos estudos foi 

apresentado segundo a normas exigidas e estabelecidas pela Pós-Graduação em 

Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.  

 

 

SARC-F ou suspeita 

clínica 

Força muscular (força de 

preensão manual; chair stand test) 

 

Sarcopenia provável 

 

Negativo Sem sarcopenia; triagem 

mais tarde 

Normal Sem sarcopenia; triagem 

mais tarde 

Na prática clínica, é 

suficiente para realizar 

as avaliações das causas 

e iniciar a intervenção 

Massa muscular (DEXA, 

BIA, TC e IRM) 

 

Normal 

Baixo 

Sarcopenia confirmada 

 

Baixo 

Baixo 

Positivo ou presença 

 
Como buscar 

 
Como avaliar 

 
Confirmar 

Fonte: Adaptado de Cruz-Jentoft et al. (2019) 

Desempenho Físico 
(velocidade da marcha, SPPB, TUG 

e caminhada de 400m) 

 

Sarcopenia severa 

 
 

Severidade 
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3 A SARCOPENIA ESTÁ ASSOCIADA AO COMPROMETIMENTO 

COGNITIVO EM IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E 

METANÁLISE2 

 

 

RESUMO 

 

Há poucas evidências na literatura sobre a possível relação entre sarcopenia e cognição 

em idosos. Nosso objetivo foi investigar a associação entre comprometimento cognitivo 

e sarcopenia em idosos que vivem na comunidade através de uma revisão sistemática de 

estudos publicados. Foi realizada uma revisão sistemática com meta-análise nas bases de 

dados Pubmed, LILACS, Scielo e Web of Science entre 1º de março de 2001 e 18 de 

dezembro de 2018. Foram incluídos estudos longitudinais e transversais que avaliaram a 

sarcopenia e a cognição como um objetivo primário. Dos 274 estudos identificados pela 

revisão sistemática, 10 foram incluídos na análise qualitativa (total de 9.703 

participantes), e 6 foram elegíveis para a meta-análise (n = 7.045). A prevalência média 

de sarcopenia foi de 10,5%. O comprometimento cognitivo foi observado em 269 

participantes com sarcopenia (40%), em comparação com 1.616 em participantes não-

sarcopênicos (25,3%). A sarcopenia foi significativamente associada ao 

comprometimento cognitivo (RR agrupado = 2,50; IC95% = 1,26-4,92; p = 0,008). A 

heterogeneidade entre os estudos foi alta e significativa (I² = 84%). Nossas análises 

confirmaram que idosos sarcopênicos apresentavam maior prevalência de 

comprometimento cognitivo. A sarcopenia pode representar um fator de risco para 

declínio cognitivo, mas estudos longitudinais são necessários para explorar a causalidade. 

Palavras-chave: Comprometimento cognitivo. Cognição. Demência. Sarcopenia. Idosos. 

ABSTRACT 
 

There is little evidence in the literature about the possible relationship between sarcopenia 

and cognition in older adults. Our objective was to investigate the association between 

cognitive impairment and sarcopenia in older adults living in the community through a 

systematic review of published studies. We performed a systematic review with meta-

analysis through Pubmed, LILACS, Scielo and Web of Science databases between March 

1, 2001 and December 18, 2018. We included longitudinal and cross-sectional studies 

                                                           
2 Texto publicado em: CIPOLLI, Gabriela Cabett; YASSUDA, Mônica Sanches; APRAHAMIAN, Ivan. 

Sarcopenia is associated with cognitive impairment in older adults: a systematic review and meta-analysis. 

J Nutr Health Aging. 2019. Ver Anexo A. 



33 

 

 

 

that evaluated sarcopenia and cognition as a primary objective. Of the 274 studies 

identified by the systematic review, 10 were included in qualitative analysis (total of 

9,703 participants), and 6 were eligible for the meta-analysis (n = 7,045). Mean 

prevalence of sarcopenia was 10.5%. Cognitive impairment was observed in 269 

participants with sarcopenia (40%), compared with 1,616 in non-sarcopenic participants 

(25.3%). Sarcopenia was significantly associated with cognitive impairment (pooled OR 

= 2.50, 95% IC = 1.26-4.92; p = 0.008). Heterogeneity across the studies was high and 

significant (I² = 84%). Our analyzes confirmed that sarcopenic older adults presented a 

higher prevalence of cognitive impairment. Sarcopenia may represent a risk factor for 

cognitive decline, but longitudinal studies are needed to explore causality. 

Key words: Cognitive impairment. Cognition. Dementia. Sarcopenia. Older adults.  

 

  

3.1  INTRODUÇÃO 

 

Sarcopenia é definida como a diminuição da massa e função muscular que ocorre 

durante o envelhecimento. É um importante problema na saúde dos idosos, resultando em 

eventos adversos à saúde, como incapacidade física (CESARI et al., 2015; CRUZ-

JENTOFT et al., 2010), redução na qualidade de vida, e morte (ARANGO-LOPERA et 

al., 2013; JANSSEN et al., 2004; LANDI et al., 2013). 

No ano de 2010, o European Working Group on Sarcopenia in Older People 

(EWGSOP) recomendou que a presença de baixa massa muscular juntamente com a 

presença de baixa força muscular (medida pela força de preensão manual) ou baixo 

desempenho físico (medido pela velocidade da marcha) fosse utilizado para o diagnóstico 

de sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Recentemente, o Guideline  internacional 

para rastreio, diagnóstico e tratamento da sarcopenia (ICFSR) recomendou que a 

sarcopenia seja definida como uma doença (insuficiência muscular), rastreada pela 

SARC-F e diagnosticada por baixa força muscular, baixa quantidade e/ou qualidade 

muscular e baixo desempenho físico (DENT et al., 2018). Uma atualização do consenso 

europeu foi publicada na mesma época (EWGSOP2) focando a importância da presença 

de baixa força muscular como uma característica fundamental da sarcopenia, em 

detrimento da baixa massa muscular e que a perda de performance física indicaria 

sarcopenia grave (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). 
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A prevalência de sarcopenia varia entre estudos devido às diferenças nos 

critérios diagnósticos, idade dos participantes e origem sociocultural e local dos grupos 

avaliados (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). A prevalência média da sarcopenia em idosos 

com 65 anos ou mais varia entre 6 a 22%. Este número de idosos com sarcopenia 

continuará crescendo junto com o rápido aumento no número e na proporção de idosos 

mundialmente e especialmente em países com baixa a média renda como o Brasil (DIZ 

et al., 2017). 

Alguns estudos recentes têm sugerido que a sarcopenia pode estar associada a pior 

desempenho cognitivo, entretanto, não há consenso na literatura sobre esta relação. 

Portanto, a presente revisão sistemática teve como objetivo identificar estudos que 

investigaram a associação entre cognição e sarcopenia em idosos. Observa-se um rápido 

crescimento de estudos publicados dentro desta área de pesquisa nos últimos 2 anos, o 

que justificaria uma nova revisão do tema (CHANG et al., 2016). 

 

3.2 MÉTODO  

Dois pesquisadores (GC, IA) realizaram uma busca eletrônica por artigos 

indexados nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO, LILACS e Web of Science a 

partir de primeiro de março de 2001 até o mês de dezembro de 2018 de acordo com as 

Diretrizes de Itens de Relatórios Preferenciais para Revisão Sistemática e Meta-Análises 

(PRISMA). Os seguintes descritores foram utilizados em cada uma das bases 

selecionadas: “Cognition” OR “Cognitive” AND “Sarcopenia” AND “Elderly” OR 

“Older People”. A busca foi refeita com os descritores traduzidos para o português e 

espanhol na base SciELO e LILACS. 

 

3.2.1    Critério de Inclusão e Exclusão  

Apenas os estudos que atenderam aos seguintes critérios de inclusão foram 

selecionados: (i) foi um estudo longitudinal, longitudinal e/ou transversal; (ii) incluiu 

idosos com 60 anos ou mais; (iii) realizado entre idosos da comunidade; (iv) incluiu testes 

validados e reconhecidos que avaliam cognição e sarcopenia; (v) artigos originais de 

pesquisa desenvolvidos em humanos, em inglês, português e espanhol. Artigos de 

revisão, monografias, dissertações, teses, resumos, capítulos ou livros e ponto de vista ou 

opinião de especialistas não foram incluídos. Estudos de caso, estudos com adultos não 

idosos, adolescentes e crianças, bem como artigos experimentais e aqueles envolvendo 

obesidade sarcopênica também foram excluídos. 
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3.2.2 Seleção dos estudos 

Dois autores independentes revisaram o resumo de cada estudo, de acordo com os 

critérios de inclusão e, posteriormente, o texto completo de todos os estudos selecionados 

identificados pela literatura para busca de elegibilidade. Foram incluídos estudos 

longitudinais e transversais que avaliaram a associação entre a sarcopenia e a cognição 

como objetivo principal. Desacordos na seleção do estudo foram julgados e resolvidos 

por consenso entre os autores envolvidos 

 

3.2.3 Extração de dados e avaliação de qualidade 
 

 Dois autores (GC, IA) extraíram as informações de acordo com um protocolo pré-

definido para apresentação de dados qualitativos: autor e ano, desenho do estudo, amostra, 

país, medidas, objetivos, principais resultados. Além disso, o número de participantes 

com e sem sarcopenia e o número de participantes com e sem comprometimento cognitivo 

dentro do primeiro grupo (sarcopênicos versus não-sarcopênicos) foram extraídos dos 

estudos. Se esta informação não estivesse clara no manuscrito, um autor correspondente 

era contatado via e-mail. Eventos foram considerados como apresentando 

comprometimento cognitivo. As estimativas de risco foram calculadas como odds ratio 

(OR) com intervalos de confiança de 95% (IC95%). Os mesmos dois autores avaliaram a 

qualidade e o risco de viés para cada estudo incluído na análise qualitativa. Uma versão 

adaptada da Escala de Avaliação de Qualidade de Newcastle-Ottawa adequada para 

estudos observacionais foi usada para avaliação da qualidade. Cada estudo foi avaliado 

quanto a bons padrões em dois itens de seleção de amostra, um item de comparabilidade 

(que poderia ser classificado com até duas estrelas) e dois itens de avaliação, resultando 

em um total de 6 estrelas (pontos). Os desacordos foram resolvidos por consenso entre os 

três autores. Os estudos de coorte foram avaliados de acordo com a Escala de Avaliação 

de Qualidade de Newcastle-Ottawa para estudos de coorte: quatro itens de seleção de 

amostra, dois itens de comparabilidade (que poderiam ser classificados com até duas 

estrelas) e três itens de avaliação, resultando em um total de 9 estrelas (pontos). Os escores 

da escala variaram com base no desenho do estudo, variando de 0 (menor grau) a 6 (maior 

grau) para estudos transversais e de 0 a 9 para estudos de coorte. 
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3.2.4 Síntese e Análise de Dados 
 

 Todas as evidências extraídas foram descritas qualitativamente e resumidas. Os 

resultados dos estudos também foram analisados usando estimativas quantitativas de 

efeitos pelo método de Mantel-Haenszel. Uma meta-análise de efeitos aleatórios foi 

realizada para estimar as razões de chances de comprometimento cognitivo entre 

participantes sarcopênicos e não-sarcopênicos usando o software RevMan, versão 5.3 

(Review Manager (RevMan) [Programa de computador]. Versão 5.3. Copenhagen: The 

Nordic Cochrane Center, The Cochrane Collaboration, 2014). A heterogeneidade entre 

os estudos selecionados foi medida usando a estatística Q de Cochran. A estatística I2 foi 

utilizada para quantificar o grau de heterogeneidade e os valores abaixo de 25% foram 

considerados baixos, 25% a 50% moderados e acima de 50% altos. O intervalo de 

confiança foi estabelecido em 95% e o nível de significância foi estabelecido em menos 

de 5% 

 

3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1  Processo de Seleção 

 A busca sistemática da literatura identificou 274 artigos: Pubmed = 198; LILACS 

= 18; SciELO = 4; Web of Science = 54. Artigos duplicados entre as bases de dados 

consultadas (n = 40) foram excluídos. Dos 234 registros, 198 estudos foram considerados 

irrelevantes, e 36 estudos permaneceram para revisão de texto completo. Vinte e seis 

estudos foram excluídos pelos critérios estabelecidos. Destes, dois estudos de caso clínico 

e um estudo farmacológico. Nove foram excluídos devido à falta de dados sobre cognição 

e sarcopenia. Quatorze estudos não preencheram os critérios de inclusão (idade igual ou 

superior a 60 anos, apresentando instrumentos validados que avaliaram a sarcopenia e a 

cognição). Os restantes, dez estudos foram considerados como tendo qualidade 

metodológica adequada e foram incluídos para a revisão sistemática (Figura 1). 
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Registros identificados por meio de 

pesquisa no banco de dados 

(n = 274) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Características dos estudos e participantes 

 

 As características dos estudos longitudinais e transversais e a idade e escolaridade 

dos participantes estão resumidas na Tabela 1. Os estudos foram realizados envolvendo 

idosos residentes na comunidade na França (n = 1), Taiwan (n = 1), Brasil (n = 1), China 

(n = 1), Colômbia (n = 1), Inglaterra (n = 1) e Japão (n = 4). O tamanho da amostra variou 

de 131 a 3.025 (total de 9.703 participantes). A média de idade dos participantes do estudo 

variou de 69,6 a 82,0 anos, com maior proporção de mulheres, variando de 47,2% a 100%. 

 Os critérios do EWGOSP para o diagnóstico de sarcopenia foram utilizados por 

quatro estudos (ALEXANDRE et al., 2014; SUGIMOTO et al., 2016; SAMPER-

TERNENT et al., 2017; VAN KAN et al., 2013). Um estudo utilizou os critérios FNIH e 

Figura 1: Diagrama PRISMA de seleção de artigos 

Registros adicionais identificados 

por meio de outras fontes 

(n = 0) 

Registros após duplicatas removidas 
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Registros excluídos 

(n = 198) (critérios de 

exclusão) 

 

Artigos de texto completo 

avaliados para elegibilidade 

(n = 36) 

Artigos de texto completo excluídos, 

(desenho de estudo n= 03, ausência de 

dados sobre cognição n=07, ou 

sarcopenia n= 02, outros n=14) 

(n = 26) 
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EWGOSP para o diagnóstico da sarcopenia (PAPACHRISTOU et al., 2015). Os critérios 

do AWGSP foram utilizados em cinco (NISHIGUCHI et al., 2015; NISHIGUCHI et al., 

2016; GAO et al., 2015; OGAWA et al., 2015; HUANG et al., 2015) estudos. Em relação 

à avaliação do comprometimento cognitivo, o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 

foi o instrumento mais utilizado, sendo observado em sete estudos (ALEXANDRE et al., 

2014; SUGIMOTO et al., 2016; NISHIGUSHI et al., 2015; NISHIGUSHI et al., 2016; 

GAO et al., 2015; OGAWA et al., 2018). Um estudo utilizou o Short Portable Mental 

Status Questionnaire (VAN KAN et al., 2013). Um estudo avaliou a cognição com o teste 

Test Your Memory (PAPACHRISTOU et al., 2015). Um estudo realizou testes 

neuropsicológicos para determinar o comprometimento cognitivo, além do MEEM, para 

a avaliação global da cognição (HUANG et al., 2016). 
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Quadro 1: Descrição dos artigos selecionados 

Estudos Transversais        

Autores N Tipo de estudo País de origem Instrumentos de avaliação  Objetivos Resultados 

van Kan et al. (2013) 
3.025 idosas 

mulheres 
Estudo Transversal França 

- Utilizaram seis 

instrumentos para avaliar a 

sarcopenia (Baumgartner; 

Delmonico; Newman; 

IWGS; Special Interest 

Group (SIG) e EWGSOP 

- Short Portable Mental 

Status Questionnaire 

Avaliar se as definições 

operacionais de sarcopenia 

estão associadas à 

cognição em mulheres 

idosas da comunidade. 

A prevalência de 

sarcopenia variou de 

3.3% a 18.8%. Apesar 

de utilizar seis 

diferentes critérios 

diagnósticos para 

identificação da 

sarcopenia, nenhum 

deles teve associação 

significativa com o 

comprometimento 

cognitivo. 

Alexandre et al. (2014) 

1.149 idosos 

de ambos os 

sexos 

Estudo Transversal Brasil 

- EWGSOP 

- MEEM 

- MAN 

- EDG 

- SPPB 

Examinar a prevalência e 

os fatores associados à 

sarcopenia em idosos 

residentes em São Paulo, 

Brasil. 

A prevalência de 

sarcopenia foi de 16,1% 

nas mulheres e de 

14,4% nos homens. 

Idade avançada, 

comprometimento 

cognitivo, menor renda, 

tabagismo, desnutrição 

e risco para desnutrição 

foram fatores 

associados à sarcopenia 

Nishiguchi et al. (2015) 
273 idosas 

mulheres 
Estudo Transversal Japão 

- Fenótipo da fragilidade de 

Fried. 

- MEEM 

- Scenery Picture Memory 

Test 

- AWGS 

A sarcopenia esteve 

associada à pré-fragilidade 

e fragilidade, enquanto o 

declínio cognitivo esteve 

associado apenas à 

fragilidade 

A sarcopenia esteve 

associada à pré-

fragilidade e 

fragilidade, enquanto o 

declínio cognitivo 

esteve associado apenas 
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à fragilidade. A 

prevalência global da 

sarcopenia foi de 8% 

Gao et al. (2015) 

612 idosos de 

ambos os 

sexos 

Estudo Transversal China 

- AWGS 

- MEEM versão chinesa 

- MAN 

- EDG 

- Comparar a prevalência 

de sarcopenia em 

populações idosas chinesas 

urbanas e rurais.  

- Identificar os fatores de 

risco relacionados à 

sarcopenia, especialmente 

para avaliar se a residência 

urbana é um fator de risco 

independente para a 

sarcopenia. 

Na população rural, a 

prevalência de 

sarcopenia foi de 

13,1%, enquanto na 

população urbana, a 

prevalência de 

sarcopenia foi de 7,0%. 

Os participantes com 

sarcopenia atingiram 

menores escores do 

MEEM. 

Papachristou et al. 

(2015) 

1.570 

participantes 

idosos homens 

Estudo Transversal Grã-Bretanha 

- Test-Your-Memory  

- EWGOSP 

- Foundation for the 

National Institutes of Health 

(FNIH)  

Examinar as associações 

de características 

antropométricas, medidas 

de composição corporal 

regional e total avaliadas 

pela BIA, e sarcopenia 

funcional usando ambas as 

definições do EWGSOP e 

FNIH, com 

comprometimento 

cognitivo. 

A prevalência de 

sarcopenia foi de 2,7%. 

Idosos com 

comprometimento 

cognitivo severo tinham 

maior chance de 

apresentar sarcopenia 

do que idosos com 

comprometimento 

cognitivo leve  

Sugimoto et al. (2016) 

418 idosos de 

ambos os 

sexos 

Estudo Transversal Japão 

- EWGSOP 

- National Institute of 

Neurological and 

Communicative Disorders 

and Stroke 

Esclarecer a prevalência de 

sarcopenia em vários 

estágios do 

comprometimento 

cognitivo e examinar 

fatores associados à 

A prevalência global de 

sarcopenia foi de 21,1% 

(sem comprometimento 

= 8,6%, CCL 

amnéstico= 12,5%, DA 

= 23,3%). Em ambos os 



41 

 

 

 

- Alzheimer’s Disease and 

Related Disorders 

Association 

- MEEM 

sarcopenia com declínio 

cognitivo. 

sexos, os fatores 

associados à sarcopenia 

foram idade e índice de 

massa corporal  

Huang et al. (2016) 

731 idosos de 

ambos os 

sexos 

Estudo Transversal Taiwan 

- Version Verbal Learning 

Test;  

-  Boston Naming Test, 

Verbal; 

- Fluency Test, Taylor 

Complex; 

- Figure Test, Digits 

Backward test  

-  Clock Drawing Test;  

- AWGS 

Avaliar a associação 

potencial entre a 

sarcopenia e o 

comprometimento de 

diferentes domínios 

cognitivos por meio de um 

estudo de coorte de 

envelhecimento baseado 

na comunidade em 

Taiwan. 

A prevalência global de 

sarcopenia foi de 6.8%. 

A sarcopenia não foi 

significativamente 

associada à função 

cognitiva global, mas 

foi significativamente 

associada ao 

comprometimento no 

teste de fluência verbal  

Samper-Ternent et al. 

(2017) 

1442 idosos 

de ambos os 

sexos 

Estudo transversal Colômbia 

- Fenótipo da Fragilidade de 

Fried 

- EWGOSP 

- MEEM 

Estimar a prevalência de 

fragilidade e sarcopenia 

entre idosos na Colômbia e 

identificar variáveis 

associadas a essas 

condições. 

A prevalência de 

sarcopenia foi de 

11.5%. Escores no 

MEEM não foi 

associado à sarcopenia 

e a fragilidade 

Ogawa et al (2018) idosos Estudo Transversal Japão 

- DSM V 

- MEEM 

- AWGS 

(1) diferenças na 

prevalência de sarcopenia 

entre idosos com cognição 

normal e aqueles em vários 

estágios da DA, (2) 

relações de massa e força 

muscular das extremidades 

superior e inferior e 

velocidade da marcha com 

gravidade de demência e 

Nos estágios iniciais de 

DA houve prevalência 

de DA (41%). Maior 

idade, menor IMC e 

menor escore do 

MEEM foram 

associados à sarcopenia 

na DA feminina ou 

masculina.  
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(3) fatores associados à 

sarcopenia 

Estudos Longitudinais       

Nishiguchi et al. (2016) 

131 idosos de 

ambos os 

sexos 

Estudo 

Longitudinal 
Japão 

- MEEM 

- AWGS 

Determinar se a sarcopenia 

é um fator de risco 

independente de 

comprometimento 

cognitivo em idosos da 

comunidade 

A prevalência de 

sarcopenia foi de 7.6%. 

A taxa de mudança nos 

escores do MEEM entre 

o baseline e o 

seguimento de um ano 

foi significativamente 

maior para o grupo 

sarcopênico  

Fonte: Gabriela Cabett Cipolli, 2019.  

Nota: * AWGS: Asian Working Group for Sarcopenia 

          ** EWGOSP: European Working Group on Sarcopenia in Older People 

*** MEEM: Mini Exame do Estado Mental 

**** MAN: Mini Avaliação Nutricional 

***** EDG – 15: Escala de Depressão Geriátrica de 15 itens;  

****** SPPB: Short Physical Performance Battery 

******* FNIH: Foundation for the National Institutes of Health
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Dentre os 10 estudos selecionados, somente um estudo apresentou análises longitudinais 

(NISHIGUCHI et al., 2016). Dentre os transversais, (NISHIGUCHI et al., 2015; SAMPER-

TERNENT et al., 2017; VAN KAN et al., 2013) 3 não encontraram associação significativa 

entre sarcopenia e variáveis cognitivas. Os demais estudos encontraram associações 

significativas utilizando diferentes estratégias metodológicas.   

Gao et al. (2015) comparou o desempenho cognitivo de idosos sarcopênicos ao de não 

sarcopênicos e documentou escores significativamente mais baixos no Mini-Exame do Estado 

Mental (MEEM) entre os sarcopênicos. 

Três estudos transversais (ALEXANDRE et al., 2014; CHANG et al., 2016; OGAWA 

et al., 2018) que investigaram a associação entre sarcopenia e cognição, por meio de análises 

de regressão, documentaram a existência desta relação, em contraposição aos achados de 

(NISHIGUCHI et al., 2015; SAMPER-TERNENT et al., 2017; VAN KAN et al., 2013). 

No estudo Saúde, bem-estar e envelhecimento (SABE), idade avançada, menor escore 

no MEEM, menor força de preensão manual e menor velocidade da marcha foram 

significativamente associados à sarcopenia (ALEXANDRE et al., 2014). No ILAS não foi 

encontrada associação significativa entre a sarcopenia e a função cognitiva global, mas houve 

associação significativa com o desempenho no teste de fluência verbal, com idosos 

sarcopênicos apresentando menor fluência (HUANG et al., 2016). Ogawa et al. (2018) 

documentaram associação significativa entre sarcopenia e pior desempenho cognitivo entre 

idosos com doença de Alzheimer (DA) inicial, que não foi observada no grupo com preservação 

cognitiva. 

Papachristou et al. (2015) e Sugimoto et al. (2016) compararam a prevalência de 

sarcopenia entre grupos com diferentes graus de comprometimento cognitivo. Sugimoto et al. 

(2016) relataram que a prevalência de sarcopenia é maior entre idosos com comprometimento 

cognitivo leve amnéstico (12,5%) e com DA (23,3%) em comparação com idosos com 

preservação cognitiva (8,6%). Papachristou et al. (2015) observaram maior presença de 

sarcopenia entre idosos com comprometimento cognitivo severo (8%) do que entre aqueles com 

comprometimento cognitivo leve (CCL) (41%). 

O estudo longitudinal de Nishiguchi et al. (2016) avaliaram a cognição e a sarcopenia 

entre 131 idosos japoneses (121 não-sarcopênicos e 10 sarcopênicos) no início e após 12 meses. 

Foi possível documentar que, após um ano, os idosos com sarcopenia apresentaram maior 

declínio da cognição (NISHIGUSHI et al., 2016).  
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3.3.3 Avaliação da qualidade 

 A Tabela 2 apresenta o resumo da avaliação da qualidade dos estudos transversais de acordo com uma escala modificada de Newcastle-

Ottawa. Estudos selecionados mostraram uma boa qualidade geral (4-6 estrelas). Apenas dois estudos mostraram qualidade razoável (3 estrelas). 

O único estudo de coorte incluído também mostrou boa qualidade (7 estrelas). 

 

Tabela 2- Avaliação da qualidade dos estudos transversais 

 

van Kan 

et al. 

(2013) 

Alexandre 

et al. (2014) 

Nishiguchi 

et al. (2015) 

Gao et 

al. 

(2015) 

Papachristou 

et al. (2015) 

Sugimoto 

et al. 

(2016) 

Huang 

et al. 

(2016) 

Samper-

Ternent et 

al. (2017) 

Ogawa 

et al 

(2018) 

Sample selection  

Criteria for sarcopenia and cognitive 

impairment 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1) Use of validated criteria or instrument ★; 2) 

Without validated criteria or instrument; 3) No 

description 

Representativeness and selection of participants 

★ ★ ★ - ★ ★ ★ ★ ★ 
1) Participants with sarcopenia and cognitive 

impairment from specific area, community, clinic, 

hospital, or sample calculation ★; 2) No clear data 

on selection of participants; 3) Not stated 

Comparability on the basis of design or analysis  

Control for confounders 

★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ - ★ 

1) The association between sarcopenia and 

cognitive impairment was adjusted for 1 

confounder ★; 2) The association between 

sarcopenia and cognitive impairment was adjusted 

for 2 or more confounders ★★; 3) No adjustments 

described 
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Evaluation of the association  

Analysis of the association 

★ ★ ★ - ★ ★ ★ - ★ 

1) Description of the number of participants with 

both sarcopenia and cognitive impairment ★; 2) 

No clear description of the number of participants 

with both sarcopenia and cognitive impairment; 3) 

No description of any data 

Statistical analysis 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
1) Appropriate tests to evaluate the association ★; 

2) Not appropriate tests to evaluate the association; 

3) No clear information 

TOTAL  6 5 6 3 6 6 6 3 4 

Fonte:  Gabriela Cabett Cipolli e Ivan Aprahamian, 2019.
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3.3.4 Achados longitudinais de meta-análise 

Dos 10 estudos elegíveis para meta-análise, 4 não apresentaram as informações 

necessárias em sua publicação original (SAMPER-TERNENT et al., 2017; NISHIGUCHI et 

al., 2015; NISHIGUCHI et al., 2016; GAO et al., 2015). Esses autores foram contatados várias 

vezes por correspondência eletrônica em um intervalo de 30 dias. Seus dados foram excluídos 

da análise final após nenhuma resposta. Por fim, um total de 673 participantes classificados 

com sarcopenia foram comparados com 6.372 idosos não sarcopênicos (prevalência média de 

10,5%). O comprometimento cognitivo foi observado em 269/673 participantes com sarcopenia 

(40%), em comparação com 1.616 / 6.372 eventos semelhantes entre aqueles sem sarcopenia 

(25,3%) (Figura 2). Os resultados mostraram que o comprometimento cognitivo estava 

significativamente associado à sarcopenia (OR agrupado = 2,50; IC95% = 1,26 - 4,92 p = 

0,008), como mostra a Figura 2. A heterogeneidade entre os estudos foi alta e significativa (I2 

= 84%). 

 

Figura 2: Meta-análise de efeitos aleatórios da prevalência de comprometimento cognitivo associado à sarcopenia 

em idosos. 

 

Fonte: Ivan Aprahamian, 2019 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 Nesta revisão sistemática da literatura, consideramos a relação entre sarcopenia e 

cognição, resumindo os dados de nove estudos transversais e um estudo longitudinal 

envolvendo idosos que vivem na comunidade. Entre os 10 estudos selecionados, um relatou 

menor desempenho cognitivo entre idosos sarcopênicos, três encontraram associação 

significativa entre sarcopenia e desempenho cognitivo, três estudos não identificaram essa 

associação, dois estudos relataram maior prevalência de sarcopenia com maior grau de 

comprometimento cognitivo, e um estudo longitudinal relatou maior declínio cognitivo no 

seguimento de um ano entre os pacientes sarcopênicos. Os resultados desta revisão sugerem 

que existe uma associação significativa entre as duas condições examinadas, que podem ser de 
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maior magnitude no contexto de maior comprometimento cognitivo. Uma meta-análise de 

efeitos aleatórios mostrou uma RR de 2,5 para comprometimento cognitivo em idosos 

sarcopênicos. 

 A sarcopenia e a cognição parecem compartilhar a influência de vários fatores de risco. 

Foi observado em vários estudos nesta revisão que fatores modulatórios, como a depressão, 

podem influenciar a associação entre sarcopenia e cognição (CHANG et al., 2016; GAO et al., 

2015). Em outro estudo, a sarcopenia foi associada a comprometimento cognitivo leve e 

depressão em idosas coreanas que moravam na comunidade (LEE et al., 2018). A desnutrição 

também foi um dos fatores recorrentes associados à sarcopenia (CHANG et al., 2016; GAO et 

al., 2015) e existem estudos que indicam a influência do padrão alimentar na cognição do idoso 

(PETERSSON et al., 2016). De fato, há dados indicando que há um declínio na ingestão de 

nutrientes essenciais em idosos, o que pode ser importante para a perda de massa e força 

muscular (NIEUWENHUIZEN et al., 2010), com possíveis implicações para a sarcopenia e a 

cognição. Além disso, o comprometimento funcional muscular pode ser um fator chave 

importante na associação entre sarcopenia e comprometimento cognitivo. A maioria dos 

critérios diagnósticos da sarcopenia leva em consideração diagnóstica uma variável funcional 

muscular, e o comprometimento cognitivo frequentemente implica em incapacidade global, 

incluindo componentes físicos, motores e da marcha (ISHII et al., 2019).  

 Os processos biológicos subjacentes a uma possível associação entre a sarcopenia e o 

comprometimento cognitivo não são claros, mas existem várias hipóteses plausíveis. Primeiro, 

mudanças sucessivas no estilo de vida, incluindo incapacidade e inatividade física, podem estar 

associadas a ambas as condições. Existe uma relação significativa entre a atividade física e a 

capacidade funcional (BRACH et al., 2003), e o declínio físico tem sido consistentemente 

associado ao declínio cognitivo futuro. Segundo, a inatividade física causada pela sarcopenia 

pode resultar na redução da expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e do 

fator de crescimento insulínico 1 (IGF-1), sugerindo que eles desempenham um papel no 

aprendizado e na plasticidade neural (ALFARO-ACHA et al., 2007; ALFARO-ACHA et al., 

2006). Os níveis séricos de BDNF e IGF-1 estão associados à atividade física (KANG e 

SHUMAN, 1995; DAM et al., 2000). Portanto, a sarcopenia desencadeia a inatividade física 

que, por sua vez, pode afetar a expressão desses fatores, levando a um declínio cognitivo futuro. 

Além disso, a inflamação crônica relacionada à idade avançada e o estresse oxidativo são 

considerados mecanismos compartilhados pela sarcopenia e pelo comprometimento cognitivo, 

que podem servir como fatores intervenientes (ERICKON et al., 2011; ARDAWI et al., 2012). 

Além disso, mediadores como fragilidade cognitiva, hiperintensidades cerebrais da substância 
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branca e depressão geriátrica podem influenciar negativamente a associação entre a presença 

de sarcopenia em idosos com comprometimento cognitivo (MORLEY., 2018). 

Esta revisão teve limitações. Os artigos selecionados para revisão incluíram apenas 

residentes da comunidade, o que limita a generalização dos achados para amostras clínicas ou 

hospitalares, que apresentam maior nível de comorbidade, depressão, polifarmácia e perda 

funcional. A maioria dos estudos selecionados eram transversais, portanto, as relações causais 

não puderam ser examinadas em nove dos dez estudos selecionados. Além disso, a 

heterogeneidade entre os estudos foi alta. Infelizmente, dados de três estudos transversais não 

puderam ser incluídos, uma vez que os autores não forneceram informações. No entanto, pelo 

menos dois desses estudos apresentam apenas qualidade razoável. 

 

3.5 CONCLUSÃO 

Em conclusão, a sarcopenia mostrou uma associação positiva e significativa com o 

comprometimento cognitivo, de acordo com dados atuais de estudos transversais. Estudos 

longitudinais são necessários para investigar mecanismos que possam explicar melhor a 

associação entre sarcopenia e cognição 
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4 SARCOPENIA E COMPROMETIMENTO COGNITIVO EM IDOSOS 

LONGEVOS: RESULTADOS DO ESTUDO FIBRA 

 

RESUMO 

 

A relação entre a sarcopenia e o comprometimento cognitivo ainda não foi completamente 

avaliada, especialmente entre os idosos longevos. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação 

entre sarcopenia e cognição nessa faixa etária. Estudo transversal com 285 idosos residentes na 

comunidade (84,4 ± 3,9 anos). A sarcopenia foi avaliada pela SARC-F mais a circunferência 

da panturrilha (SARC-F + CP), classificando os participantes como sarcopênicos ou não-

sarcopênicos. As funções cognitivas foram avaliadas através do Mini- Exame do Estado Mental 

(MEEM) e da Mini-Addenbrooke's Cognitive Examination (M-ACE). A sarcopenia foi 

identificada em 90 (31,58%) participantes. O escore médio do MEEM foi de 22,6 ± 5,05 e 

28,92% foram cognitivamente comprometidos, ajustados de acordo com os níveis educacionais 

pelo MEEM. A média do escore M-ACE foi de 15,14 ± 6,67 e 71,08% foram cognitivamente 

comprometidos, de acordo com os cortes ajustados para educação do M-ACE. Em análises de 

regressão logística, a sarcopenia e a idade estiveram significativamente associadas ao 

comprometimento cognitivo no MEEM e a sarcopenia e a escolaridade estiveram 

significativamente associadas ao comprometimento da M-ACE. A sarcopenia foi identificada 

como um fator de risco para comprometimento cognitivo nesta amostra de moradores da 

comunidade longevos. É necessário realizar estudos longitudinais para entender melhor a 

relação entre cognição e sarcopenia em idosos longevos. 

Palavras-chave: Sarcopenia. Comprometimento cognitivo. Circunferência da panturrilha. 

Idosos longevos 

 

ABSTRACT 

 

The link between sarcopenia and cognitive impairment has not yet been thoroughly evaluated, 

especially among the oldest old. The aim of this study was to evaluate the relationship between 

sarcopenia and cognition in this age group. Cross-sectional study with 298 community-dwelling 

older adults (84.4 ± 3.9 years). Sarcopenia was assessed by SARC-F plus calf circumference 

(SARC-F + CC), thus classifying participants as sarcopenic or non-sarcopenic. The cognitive 

functions were evaluated through the Mini Mental State Examination (MMSE) and the Mini-

Addenbrooke´s Cognitive Examination (M-ACE). Sarcopenia was identified in 90 (31.58%) 

participants. The mean MMSE score was 22.6 ± 5.05 and 28.92% were cognitively impaired, 



51 

 

 

 

according to MMSE education-adjusted cut offs. The mean M-ACE score was 15.14 ± 6.67 and 

71.08% were cognitively impaired, according to M-ACE education-adjusted cut offs. In logistic 

regression analyses, sarcopenia and age were significantly associated with cognitive 

impairment in the MMSE and sarcopenia and education were significantly associated with 

impairment in the M-ACE.  Sarcopenia was identified as a risk factor for cognitive impairment 

in this sample of community dwelling oldest old. It’s necessary to perform study longitudinal 

for understand the relationship between cognition and sarcopenia in oldest old.  

Key words: Sarcopenia. Cognitive impairment. Calf circumference. Oldest old. 

 

4.1 INTRODUÇÃO  

A sarcopenia é uma condição relacionada à idade, caracterizada por uma perda 

progressiva e generalizada da massa e força muscular esquelética (MORLEY et al., 2011). 

Existem vários mecanismos envolvidos no desenvolvimento e progressão da sarcopenia 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2010), e tem sido associado a importantes desfechos adversos, como 

incapacidade física, quedas, perda da qualidade de vida e morte (ARANGO-LOPERA et al., 

2013; CESARI et al., 2015; CRUZ-JENTOFT et al., 2010; JANSSEN; HEYMSFIELD; ROSS, 

2002; LANDI et al., 2013). A literatura atual aponta uma prevalência variável que varia de 6 a 

22%, dependendo da população, cenário e definição selecionada no estudo (DENT et al., 2018). 

Nos primeiros anos de 2000, os custos estimados atribuídos à sarcopenia chegaram a US $ 18,5 

bilhões (JANSSEN et al., 2004). 

Em 2010, The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) 

recomendou que o diagnóstico de sarcopenia deveria ser baseado na presença de baixa massa 

muscular associada a baixa força muscular ou baixo desempenho físico (CRUZ-JENTOFT et 

al., 2010).  De acordo com o EWGSOP, a massa muscular baixa deve idealmente ser avaliada 

por absortometria radiológica de dupla energia (DXA), força muscular por um dinamômetro 

manual e desempenho físico pela velocidade da marcha. Além disso, a baixa massa muscular 

poderia ser estimada sem DXA, usando alternativamente a medida da circunferência da 

panturrilha ou fórmulas matemáticas, levando em conta peso, altura e etnia, como a fórmula de 

Lee (LEE et al., 2000; RECH et al., 2012). 

Em 2018, o EWGSOP atualizou o consenso e recomendou que a sarcopenia deveria ser 

definida como uma doença (insuficiência muscular), rastreada pela SARC-F e diagnosticada 

por baixa força muscular, baixa qualidade muscular e/ou baixo desempenho (DENT et al., 

2018). Se todos esses critérios estiverem presentes, o indivíduo apresenta sarcopenia grave 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2019). 
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Mais recentemente, alguns estudos demonstraram uma associação entre a sarcopenia e 

o comprometimento cognitivo (HSU et al., 2014; TOLEA; GALVIN, 2015). Seis estudos 

transversais mostraram uma relação significativa entre a sarcopenia e a cognição 

(ALEXANDRE et al., 2014; GAO et al., 2015; HUANG et al., 2016; OGAWA et al., 2018; 

PAPACHRISTOU et al., 2015; SUGIMOTO et al., 2016). Além disso, um estudo longitudinal 

observou que idosos com sarcopenia apresentavam risco aumentado de declínio cognitivo após 

um ano de acompanhamento (NISHIGUCHI et al., 2016). No entanto, a associação entre 

sarcopenia e cognição ainda é discutível, pois outros três estudos (transversais) não encontraram 

uma relação significativa (NISHIGUCHI et al., 2015; SAMPER-TERNENT et al., 2017; VAN 

KAN et al., 2013).  

Vale ressaltar que a maioria dos estudos que exploram a associação entre sarcopenia e 

cognição veio de países asiáticos de alta renda, e usaram o DXA ou a bioimpedância para 

estimar a massa muscular. No momento, não há dados de outras regiões geográficas ou de 

países de renda baixa a média, usando métodos alternativos e menos onerosos para detectar a 

sarcopenia e sua relação com a cognição. Portanto, nosso objetivo foi avaliar a associação entre 

cognição e sarcopenia, identificada de acordo com a SARC-F e a circunferência da panturrilha 

usada para estimar a massa muscular, em uma amostra domiciliar de adultos brasileiros com 80 

anos ou mais. 

 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1    Participantes e desenho do estudo 
 

Esta investigação faz parte do estudo Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA), um 

projeto longitudinal, com sua primeira coleta de dados de base concluída em 2008/09, com uma 

amostra de 3.478 comunidades com 65 anos ou mais que moravam em sete cidades brasileiras. 

(20). A amostra de referência (2008/09) foi baseada em um método de amostragem aleatória 

simples dos setores censitários urbanos, cujo número correspondeu à razão entre o número de 

idosos desejados e o número de setores censitários urbanos. Em 2016/17, 1.284 idosos foram 

elegíveis para acompanhamento em duas localidades (Campinas e Ermelino Matarazzo). Um 

total de 549 idosos foram localizados e re-entrevistados. Entre eles, 130 apresentaram escores 

do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) abaixo dos cortes ajustados de educação e as 

informações foram oferecidas por procuradores. Portanto, 419 participantes completaram o 

protocolo. Além disso, 541 participantes foram perdidos para acompanhamento. 
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A amostra final de acompanhamento foi composta por 549 idosos, com 73 anos ou mais. 

Como o foco das presentes análises foi o mais antigo, a presente amostra foi composta por 285 

idosos, 80 anos e mais, de ambas as localidades. O presente estudo é uma análise transversal da 

amostra de acompanhamento. 

Os idosos que preencheram os critérios de inclusão completaram a entrevista de 

acompanhamento. Os critérios de inclusão foram os seguintes: ausência de sinais evidentes de 

demência e ser residente permanente na localização geográfica. Os critérios de exclusão foram: 

presença de problemas de memória, atenção, orientação espacial, temporal e comunicação 

sugestivos de déficit cognitivo; incapacidade permanente ou temporária para andar, exceto com 

uso de dispositivo de auxílio à marcha; perda localizada de força e afasia decorrentes de sequela 

de acidente vascular encefálico (AVE); comprometimento grave da motricidade, da fala ou da 

afetividade associados à doença de Parkinson avançada; déficit auditivo ou visual grave e estar 

em estágio terminal. 

Os dados foram coletados em uma única sessão na residência do participante por 

estudantes de graduação e pós-graduação. Todos os examinadores receberam treinamento 

oferecido pela equipe da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). As sessões duraram 

de 40 a 120 minutos. O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética local da Unicamp 

(49987615.3.0000.5404) e da Universidade de São Paulo (02908018.6.0000.5390). 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os participantes 

preencheram um bloco de medidas que incluiu informações sociodemográficas, testes 

cognitivos (MEEM e M-ACE), medidas antropométricas, fragilidade e risco para parâmetros 

de sarcopenia. Para aqueles que completaram o protocolo (N = 285), 83 tiveram escores abaixo 

dos pontos de corte (veja abaixo). 

 

4.2.3    Instrumentos e Procedimentos 
 

A sarcopenia foi avaliada pela SARC-F, que é um instrumento de triagem baseado em 

5 questões autorreferidas sobre força, deambulação, cadeira, subir escadas e quedas. O escore 

SARC-F varia de (0 a 10). Sua validade foi testada em diferentes populações com resultados 

adequados. No estudo original, alta consistência interna e confiabilidade foram relatadas 

(MALMSTROM et al., 2016). Na Espanha, um estudo mostrou alta confiabilidade, estabilidade 

temporal e validade de critério, quando comparado aos critérios dos painéis de consenso 

(PARRA-RODRIGUEZ et al., 2016). O estudo realizado no Japão relatou excelente 
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especificidade e valor preditivo negativo, mas fraca sensibilidade (WOO; LEUNG; MORLEY, 

2014). 

Os itens da SARC-F investigam a função muscular (força e desempenho) sem avaliar a 

massa muscular. Um estudo anterior (BARBOSA-SILVA et al., 2016) indicou que a precisão 

para identificar a sarcopenia é significativamente melhorada quando a medida da circunferência 

da panturrilha direita (usando uma fita métrica inelástica) é adicionada à pontuação da SARC-

F. O presente estudo utilizou a estratégia relatada por Barbosa-Silva e colaboradores para 

identificar a sarcopenia. A medida da circunferência da panturrilha (CP) foi tratada como 

variável dicotômica, utilizando-se o ponto de corte <31 cm para ambos os sexos como 

indicativo de baixa massa muscular (BARBOSA-SILVA et al., 2016). Se um indivíduo tivesse 

um CP <31 cm, ele/ela recebeu 10 pontos que foram adicionados ao escore SARC-F. Se CP ≥ 

31 cm, ele teve zero pontos adicionados ao escore SARC-F (BARBOSA-SILVA et al., 2016). 

Portanto, a pontuação SARC-F + CP variou de 0 a 20 pontos. Barbosa-Silva e colaboradores 

relataram que no escore SARC-F + CP que variou de 0-10 pontos não indicavam sinais de 

sarcopenia na época, portanto, um escore entre 11 e 20 sugeria sarcopenia (Anexo D) 

(BARBOSA-SILVA et al., 2016).  

O desempenho cognitivo foi avaliado pelo MEEM (Anexo E) (BRUCKI et al., 2003; 

FOLSTEIN MF, FOLSTEIN SE, 1975) e pela M-ACE (Anexo F) (MIRANDA; BRUCKI; 

YASSUDA, 2018). O MEEM avalia de maneira breve funções cognitivas como a memória 

episódica e a memória operacional (cálculos mentais), a linguagem, a praxia construtiva, e a 

orientação espacial e temporal. A pontuação varia de zero a 30 pontos, com maiores valores 

sinalizando melhor desempenho (BRUCKI et al., 2003; FOLSTEIN MF, FOLSTEIN SE, 

1975). Nesse estudo, o ponto de corte do MEEM foi 17 para participantes analfabetos, 22 pontos 

entre 1-4 anos de educação formal, 24 entre 5-8 anos e 26 para 9 anos ou mais (BRUCKI et al., 

2003). A M-ACE é um teste que realiza uma triagem cognitiva breve e sensível para demência. 

Tem uma pontuação máxima de 30 e as pontuações mais altas indicam melhor função cognitiva 

e contém itens que avaliam quatro principais domínios cognitivos: orientação, memória, 

linguagem e função visuoespacial (MIRANDA; BRUCKI; YASSUDA, 2018). Um estudo 

recente sugeriu que o ponto de corte do M-ACE para a população brasileira deveria ser de 20 

pontos (MIRANDA; BRUCKI; YASSUDA, 2018). 
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4.2.4    Análise Estatística  
 

As análises foram realizadas usando o SAS System for Windows v.9.2. O teste do qui-

quadrado e o teste exato de Fisher foram utilizados para comparar variáveis categóricas e o teste 

de Mann-Whitney foi utilizado para comparar variáveis contínuas, entre idosos sarcopênicos e 

não-sarcopênicos, devido à distribuição não paramétrica dos dados. Análises de regressão 

logística univariada e multivariada foram utilizadas para avaliar a associação entre sarcopenia 

e desempenho cognitivo. Análises de regressão logística multivariada e univariada, sem utilizar 

critério de seleção, foram usadas para estudar a associação entre sarcopenia (SARC-F + CP) e 

o desempenho cognitivo avaliado pelo MEEM e pela M-ACE. Em modelos separados, a 

presença de déficits no MEEM ou na M-ACE foram selecionados como variáveis dependentes, 

e a idade, escolaridade, sexo e sarcopenia foram incluídos nos modelos como variáveis 

independentes. Os valores de p abaixo de 0,050 foram considerados significativos.  

 

4.3 RESULTADOS 

A média de idade dos participantes foi de 84,4 (± 3,9) anos, a média de escolaridade foi 

de 4,0 (± 3,7) e 205 (68,8%) eram do sexo feminino. Do total da amostra (n = 285), 90 

participantes foram identificados com sarcopenia (31,6%). As características 

sociodemográficas e cognitivas estão apresentadas na Tabela 1 para a amostra total e de acordo 

com a presença/ausência de sarcopenia. Os participantes com sarcopenia eram 

significativamente mais velhos, tinham menos anos de escolaridade e entre eles havia uma 

maior presença de mulheres. 
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Tabela 1: Características da amostra de acordo com a presença de sarcopenia (n = 285) 

 

Total 

Não Sarcopênico 

n= 195 

(68.42%) 

Sarcopênico 

n= 90 

(31.58%) 

P 

Idade, n (%) 

80-84 

85-89 

≥ 90 

M (DP) 

 

179 (60.0) 

84 (28.2) 

35 (11.7) 

84.39 (±3.9)             

 

130 (66.6) 

51 (26.) 

14 (7.2) 

83.69 (±3.3)    

 

44 (48.9) 

29 (32.2) 

17 (18.9) 

85.41 (±4.1) 

 

 

0.003* 

 

<0.001** 

Sexo, n (%) 

(mulher) 

 

205 (68.8) 

 

127 (65.1) 

 

69 (76.6) 

 

0.051* 

Raça, n (%) 

(branca) 

 

204 (69.3) 

 

135(70.7) 

 

61 (67.8) 

 

0.621* 

Educação (anos) 
 

4.0 (± 3.7) 

 

4.18 (± 3.8) 

 

3.62 (± 3.3) 

 

0.208** 

MEEM, n (%) 

(déficit)  
83 (28.9) 39 (20.1) 42 (46.6) <0.001* 

Fonte: Gabriela Cabett Cipolli, Ivan Aprahamian e Mônica Sanches Yassuda 

Nota: * Teste do Qui-quadrado.  

          ** Teste de Mann-Whitney.  

               MEEM = Mini-Exame do Estado Mental 
 

Quanto aos escores cognitivos (Tabela 2), houve diferenças significativas com piores 

escores para os participantes com sarcopenia para os escores totais do MEEM e da M-ACE. 

 

Tabela 2: Médias e desvios padrão para as variáveis cognitivas de acordo com a presença de sarcopenia. 

 Total 
Não Sarcopênico 

n= 195 

Sarcopênico 

N=90 
P* 

Score total no MEEM  22.58 (5.05) 23.41 (4.68) 21.12 (4.97) <0.001 

 

Score total na M-ACE  

 

15.14 (6.67) 16.14 (6.29) 13.99 (6.74) 0.008 

Fonte: Gabriela Cabett Cipolli, Ivan Aprahamian e Mônica Sanches Yassuda 
Nota: *Valor de p no teste de Mann-Whitney.  

            MEEM = Mini-Exame do Estado Mental 

            M-ACE = Mini-Addenbrooke. 

 

Os resultados das análises de regressão logística são apresentados na Tabela 3 e na 

Tabela 4, análises univariadas e multivariadas, respectivamente. Análises univariadas 

revelaram que idade, escolaridade e sarcopenia estavam associadas a déficits no MEEM e na 

análise multivariada, a escolaridade e a sarcopenia estavam associadas a déficits no M-ACE. 
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Tabela 3: Análises de regressão univariada de variáveis independentes e comprometimento cognitivo no MEEM 

e na M-ACE. 

Fonte: Gabriela Cabett Cipolli, Ivan Aprahamian e Mônica Sanches Yassuda 

 

Tabela 4: Análises de regressão multivariada de variáveis independentes e comprometimento cognitivo no 

MEEM e no M-ACE. 

Fonte: Gabriela Cabett Cipolli, Ivan Aprahamian e Mônica Sanches Yassuda 
Nota: *MEEM = Mini-Exame do Estado Mental;  

          **M-ACE = Exame Cognitivo de Mini-Addenbrooke;  

          OR = Odds Ratio;  

          IC95% = intervalo de confiança de 95%;  

          Déficit cognitivo no MEEM ajustado para educação  

          <20 pontos na M-ACE. 

 

4.4 DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo explorar a relação entre a cognição (avaliada pelo 

MEEM e M-ACE) e a sarcopenia, medida por um escore composto incluindo o SARC-F mais 

a circunferência da panturrilha em idosos mais velhos da comunidade. A maioria dos 

participantes era do sexo feminino (68,8%) e apresentava baixa escolaridade (média de anos de 

escolaridade de 4,0 ± 3,7), o que é consistente com outros estudos nacionais publicados 

envolvendo octogenários (BELINTANI et al., 2017; CAMPOS et al., 2016). Nossos resultados 

mostraram que 83 (28,9%) participantes apresentaram comprometimento cognitivo no MEEM 

e 204 (71,08%) na M-ACE. Idosos com sarcopenia apresentaram menor desempenho cognitivo 

 MEEM*            M-ACE** 

Variável 

Independente 
OR 95% IC p OR 95% IC p 

Idade 1.14  1.06 – 1.22 <0.001 1.02  0.95– 1.09 0.493 

Educação 0.68  0.59 – 0.78 <0.001 0.82  0.76– 0.88 <0.001 

Sexo Masc. 1.09 0.62 – 1.90 0.773 1.14  0.65 – 1.97 0.654 

Sarcopenia 3.48  2.02 – 5.99 <0.001 2.02 1.11– 3.68 0.021 

 Nota: *MEEM = Mini-Exame do Estado Mental;  

          **M-ACE = Exame Cognitivo de Mini-Addenbrooke;  

          OR = Odds Ratio;  

          IC95% = intervalo de confiança de 95%;  

          Déficit cognitivo no MEEM ajustado para educação  

          <20 pontos na M-ACE. 

 MEEM* M-ACE** 

Variável 

Independente 
OR 95% IC p OR 95% IC p 

Idade 1.11  1.03 – 1.16 0.006 0.99  0.91– 1.07 0.879 

Educação 0.94  0.87 – 1.02 0.184 0.81 0.75 – 0.88 <0.001 

Sexo Masc. 0.87 0.48 – 1.58 0.655 1.28  0.70– 2.34 0.428 

Sarcopenia 2.98 1.69– 5.24 <0.001 1.98 1.03– 3.83 0.041 
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tanto no MEEM quanto no M-ACE e houve maior percentual de déficit cognitivo entre os 

participantes com sarcopenia do que entre os participantes não-sarcopênicos. Além disso, na 

análise univariada e multivariada, a sarcopenia foi associada a déficits nos instrumentos 

cognitivos utilizados (MEEM e M-ACE). Até o momento, este é o primeiro estudo a avaliar a 

relação entre cognição e sarcopenia entre idosos longevos, em um país de baixa e média renda. 

A prevalência de sarcopenia no presente estudo foi de 31,6%, o que é consistente com 

estudos anteriores (ALEXANDRE et al., 2014; BARBOSA-SILVA et al., 2016; OGAWA et 

al., 2018). Esse achado foi semelhante ao estudo brasileiro anterior com 1.149 idosos (712 

mulheres), realizado na mesma região do país (ALEXANDRE et al., 2014). A sarcopenia foi 

medida pelos critérios diagnósticos do EWGOSP e foi encontrada em 30,5% da amostra com 

60 anos ou mais (ALEXANDRE et al., 2014). Barbosa-Silva e colaboradores identificaram a 

sarcopenia em 8,4% dos participantes com 60 anos ou mais no sul do Brasil (BARBOSA-

SILVA et al., 2016). Eles usaram a mesma estratégia para o diagnóstico do presente estudo, 

mas com outro valor de corte para a circunferência da panturrilha (≤ 34 cm para homens e ≤ 33 

cm para mulheres), o que pode explicar a diferença na prevalência, além da disparidade entre 

as idades. as amostras (BARBOSA-SILVA et al., 2016).  

Mais recentemente, alguns estudos demonstraram a associação entre sarcopenia e 

comprometimento cognitivo em idosos. Em uma revisão sistemática e meta-análise realizada 

por nosso grupo, observamos que a sarcopenia foi significativamente associada ao 

comprometimento cognitivo (RR agrupado = 2,50, IC95% = 1,26-4,92, p = 0,008). A maioria 

dos estudos utilizou o MEEM para avaliar o desempenho cognitivo e diferentes critérios 

diagnósticos foram utilizados para avaliar a sarcopenia (CIPOLLI; YASSUDA; 

APRAHAMIAN, 2019). Assim, nosso estudo está de acordo com investigações anteriores e 

acrescenta evidências de que essa associação pode ser observada entre os idosos longevos em 

países de baixa e média renda.  

Nosso estudo é também o primeiro a avaliar a associação entre o comprometimento 

cognitivo e a sarcopenia diagnosticada de acordo com a estratégia SARC-F mais a 

circunferência da panturrilha. Estudos têm utilizado diferentes estratégias para identificar a 

sarcopenia, como DXA, bioimpedância e medidas antropométricas (ALEXANDRE et al., 

2014; GAO et al., 2015; HUANG et al., 2016; NISHIGUCHI et al., 2016; OGAWA et al. , 

2018; SUGIMOTO et al., 2016), e geralmente seguem os critérios estabelecidos pelo AWGS e 

EWSOP. Lee e colaboradores, usando o AWGS, descobriram que a gravidade da sarcopenia 

(AWGS) estava inversa e significativamente associada ao MEEM e positivamente associada 

aos escores da CES-D, sugerindo seu papel potencial como determinante do comprometimento 
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cognitivo, bem como da depressão. entre idosas coreanas (LEE et al., 2018). Sugimoto e 

colaboradores relataram uma relação inversa entre a sarcopenia (de acordo com os critérios da 

AWGS) e o desempenho do MEEM (SUGIMOTO et al., 2016). Ambos os estudos tiveram 

participantes com idade semelhante, presença feminina, prevalência de sarcopenia e escores do 

MEEM.  

Estudos longitudinais são necessários para elucidar possíveis mecanismos que possam 

explicar essa relação. A grande maioria dos estudos que abordaram a relação entre sarcopenia 

e desempenho cognitivo foi transversal, incluindo a nossa, com uma exceção (NISHIGUCHI 

et al., 2016). Os processos biológicos subjacentes à associação entre sarcopenia e 

comprometimento cognitivo não são claros, mas há várias explicações plausíveis. Em primeiro 

lugar, o comprometimento cognitivo pode levar a uma menor atividade física e má ingestão 

alimentar, o que poderia levar à perda muscular excessiva em idosos (ALFARO-ACHA et al., 

2006). Segundo, a inflamação crônica relacionada à idade de baixo grau, caracterizada por 

níveis elevados de interleucina-6 e fator de necrose tumoral-α, por exemplo, também tem sido 

relatada como um fator causal importante para a sarcopenia e menor desempenho cognitivo 

(VAN DAM et al., 2000). Terceiro, o estresse oxidativo excessivo relacionado às doenças 

crônicas, incluindo as neurodegenerativas, também pode causar perda de massa muscular 

esquelética, causando sarcopenia (MENG e YU, 2010). 

As principais limitações deste estudo foram o pequeno tamanho da amostra, que pode 

introduzir alguns erros de inferência ou reduzir o poder das análises. Outro ponto é uma 

subestimação da prevalência da sarcopenia, uma vez que os participantes eram idosos 

independentes. Por fim, não medimos os fatores intervenientes entre a sarcopenia e a 

deterioração cognitiva, como atividade física e biomarcadores. Por outro lado, nossos 

participantes eram adultos da comunidade selecionados aleatoriamente no estudo de base 

original, minimizando o viés de seleção 

 

4.5 CONCLUSÃO 

Em conclusão, nosso estudo foi o primeiro a relacionar a sarcopenia, avaliada com a 

SARC-F mais a circunferência da panturrilha (usada para massa muscular) e a cognição nos 

idosos mais velhos que vivem na comunidade. Descobrimos que a sarcopenia foi 

significativamente associada déficits cognitivos nesta amostra. Estudos longitudinais são 

necessários para explorar a relação causal entre a sarcopenia e o comprometimento cognitivo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da revisão sistemática com meta-análise apresentada nesta dissertação, 

observou-se que a sarcopenia pode ser entendida como um fator preditivo de comprometimento 

da cognição em idosos da comunidade. Esta relação foi demonstrada também em nosso estudo 

empírico, em que analisamos a relação entre a sarcopenia e a cognição em idosos longevos da 

comunidade.    

Sabendo disso, é importante destacar que a sarcopenia e o comprometimento cognitivo 

em idosos longevos da comunidade podem contribuir para desfechos negativos em saúde, como 

a hospitalização, quedas, incapacidade físicas entre outras. Desta forma, torna-se importante 

identificar a presença de sarcopenia e do prejuízo cognitivo em idosos, visto que assim será 

possível empreender ações preventivas contra desfechos negativos em saúde.  

Os estudos analisados na revisão sistemática com meta-análise possibilitaram 

compreender como a comunidade científica realiza o diagnóstico da sarcopenia e quais os 

instrumentos para avaliar a cognição nos idosos. Destaca-se que a grande maioria dos estudos 

foram realizados em países de alta renda, e neste contexto os critérios diagnósticos para a 

sarcopenia mostraram-se eficazes. É importante salientar que no Brasil existem poucos estudos 

que apresentam critérios diagnóstico eficazes para a sarcopenia, sendo assim, é visto que os 

estudiosos utilizam estratégias antropométricas ou testes rápidos de rastreio com maior 

frequência. Talvez esses tipos de estratégia possam dificultar nosso diagnóstico para a 

sarcopenia.   

Nota-se que ocorreu crescente interesse da comunidade científica no estudo entre a 

relação da cognição e da sarcopenia em idosos, demostrado na revisão sistemática e meta-

análise da presente dissertação. O estudo empírico permitiu identificar que 46,6 % dos idosos, 

de acordo com o MEEM, com 80 anos e mais apresentavam prejuízo cognitivo também tinham 

sarcopenia. Esses achados nos permitem refletir que com o processo de envelhecimento, alguns 

indivíduos tendem a ter maior perda de massa muscular e também declínio cognitivo. Será que 

esses fatores são desfechos que acontecem paralelamente ao processo de envelhecimento ou 

podem ter início em momentos diferente deste processo? Talvez uma análise longitudinal 

desses achados nos permitam desvendar sobre os possíveis desfechos supracitados.  

Apesar da população estudada e do critério diagnóstico da sarcopenia serem diferentes 

dos outros estudos transversais internacionais, verificou-se a associação positiva entre a 

cognição e a sarcopenia em idosos.   
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São apontadas limitações metodológicas, que embora restrinjam generalizações dos 

achados, estimulam novas pesquisas brasileiras longitudinais que avaliem a sarcopenia e o 

desempenho cognitivos em idosos longevos, de forma que sejam confirmados os resultados 

apresentados neste trabalho.  
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ANEXO D – INSTRUMENTO SARC-F + CP 

 

Componente Pergunta Pontuação 

Força 
O quanto de dificuldade você tem 

para levantar e carregar 5kg? 

Nenhuma = 0 

Alguma = 1 

Muita, ou não consegue = 2 

Ajuda para 

caminhar 

O quanto de dificuldade você tem 

para atravessar um cômodo? 

Nenhuma = 0 

Alguma = 1 

Muita, usa apoios, ou incapaz = 2 

Levantar da 

cadeira 

O quanto de dificuldade você tem 

para levantar de uma cama ou 

cadeira? 

Nenhuma = 0 

Alguma = 1 

Muita, ou não consegue sem ajuda = 2 

Subir escadas 

O quanto de dificuldade você tem 

para subir um lance de escadas de 10 

degraus? 

Nenhuma = 0 

Alguma = 1 

Muita, ou não consegue = 2 

Quedas 
Quantas vezes você caiu no último 

ano? 

Nenhuma = 0 

1-3 quedas = 1 

4 ou mais quedas = 2 

Panturrilha 

Meça a circunferência da panturrilha 

direita exposta do(a) paciente em pé, 

com as pernas relaxadas e com os 

pés afastados 

20cm um do outro 

Mulheres: 

        > 33cm = 0 

        ≤ 33cm = 10 

Homens: 

        > 34cm = 0 

        ≤ 34cm = 10 

Somatório (0-20 pontos) 

0-10: sem sinais sugestivos de sarcopenia no momento (cogitar reavaliação periódica) 

11-20: sugestivo de sarcopenia (prosseguir com investigação diagnóstica completa) 
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ANEXO E – MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

 
Domínios Questões 

Orientação 1. Que dia é hoje? 

2. Em que mês estamos? 

3. Em que anos estamos? 

4. Em que dia da semana estamos? 

5. Que horas são agora? 

6. Em que local nós estamos? ( 

dormitório, sala, apontando para o chão)  

7. Que local é este aqui? (apontando ao redor num 

sentido mais amplo) 

8. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma 

rua próxima? 

9. Em que cidade nós estamos? 

10. Em que estado nós estamos? 

Memória 11. Carro 

12. Vaso 

13. Tijolo 

Atenção/ Cálculo 14. 100 – 7 

15. 93 – 7  

16. 86 – 7 

17. 79 – 7 

18. 72 – 7 

Memória 19. Carro 

20. Vaso 

21. Tijolo 

Linguagem 22. Mostre um RELÓGIO 

23. Mostre uma CANETA 

24. Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero 

que repita depois de mim: “NEM AQUI, NEM ALI, 

NEM LÁ”. 

25. Pega a folha com a mão correta. 

26. Dobra corretamente. 

27. Coloca no chão. 

28. Vou lhe mostrar uma folha onde está escrita uma 

frase. Gostaria que o/a senhor/ a fizesse o que está 

escrito: “FECHE OS OLHOS” 

29. Gostaria que o/a senhor/ a escrevesse uma frase 

de sua escolha, qualquer uma, não precisa ser grande 

Praxia construtiva 30.Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que o/a 

senhor/a copiasse, tentando fazer o melhor possível. 
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ANEXO F - MINI-ADDENBROOKE'S COGNITIVE EXAMINATION 

 

 

ORIENTAÇÃO 

Perguntar: 

Qual é 

Dia da 

semana 

Dia do mês Mês Ano Atenção 

[Escore 0-4] 

 
 

MEMÓRIA 

 

Diga: “Eu vou lhe dar um nome e um endereço e eu gostaria que você repetisse 

depois de mim. Nós vamos fazer isso três vezes, assim você terá a possibilidade de 

aprendê-los. Eu vou perguntar o nome e o endereço mais tarde.” 

 

Pontuar apenas a terceira tentativa. 

Memória 

[Escore 0 –7] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1a tentativa 2a tentativa 3a tentativa 

 

Renato 

Moreira 

 

Rua Bela Vista 

73 

Santarém 

Pará 

 

  
  
 

   
  
 

  
 

  

 

  
  
 

   
  
 

  
 

  

 

   
 

    
 

  
 

  

FLUÊNCIA – ANIMAIS 

Animais 

Diga: “Agora você poderia dizer o maior número de animais que 

conseguir? Pode começar com qualquer letra. Você tem um minuto. 

Pode começar.” 

 

Fluência [Escore 0 – 7] 

 
 

    ≥ 22 7 
17-21 6 
14-16 5 
11-13 4 
9-10 3 
7-8 2 
5-6 1 

>5 0 
Total Acerto 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHO DO RELÓGIO 

 

➢ Relógio: Peça ao indivíduo para desenhar o mostrador de um relógio 

com números dentro e os ponteiros marcando 05:10h. (Para pontuação 

ver o manual de instruções: círculo = 1, números = 2, ponteiros = 2 se 

todos corretos). 

Visuoespacial 

[Escore 0-5] 

 
 

 

 

 

RECORDAÇÃO 

 

➢ Peça: “Agora você vai me dizer o que você lembra daquele nome e endereço que nós 

repetimos no começo” 

  Memória 

Renato Moreira .................................. ............................................. [Escore 0-7] 

 
Rua Bela Vista 73 ....... ................................. .....................................  

Santarém ......................... 
 

Pará ................ ......................... ..................................... 
 

 

ESCORE TOTAL 

 

/ 30 


