
CAFÉ COM GANEPÃO 

 

O QUE É SARCOPENIA?  

Antes de mais nada, é importante entender a diferença entre sarcopenia e desnutrição, algo que 

muitas pessoas ainda confundem. Embora pessoas desnutridas tenham maior chance de ter 

sarcopenia, esta pode estar presente também em indivíduos com excessos de peso. Isso porque a 

sarcopenia é caracterizada pela perda específica de massa muscular (e não de peso) associada a 

perda da funcionalidade, como a diminuição da força muscular e do desempenho físico. 

 

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO DE SARCOPENIA?  

O grupo de especialistas que escreveram o consenso Europeu para definição e diagnóstico de 

sarcopenia propõem um algoritmo em que a investigação de sarcopenia se inicia com a aplicação 

de um questionário de triagem, o sarc-f, em todos os idosos. Quando a triagem for positiva, deve-

se iniciar a avaliação objetiva, primeiro através da força muscular, com uso, por exemplo, da força 

do aperto de mão através da utilização do dinamômetro. Se identificada baixa força muscular, 

esse idosos já pode receber intervenção clínica e deve passar por avaliação da massa muscular 

para confirmar o diagnóstico de sarcopenia. A perda da massa muscular pode ser identificada 

através de exame de DXA, bioimpedância ou circunferência da panturrilha. Confirmado o 

diagnóstico de sarcopenia, sua severidade deve ser avaliada através do desempenho físico, que 

pode ser avaliado através do teste de velocidade de marcha. Podemos, inclusive, disponibilizar os 

pontos de corte utilizados para o diagnóstico de sarcopenia.    

 



Pontos de corte para o diagnóstico de sarcopenia segundo EWGSOP2 

Teste Pontos de corte para homens Pontos de corte para mulheres 

Baixa força muscular   
   Força do aperto de mão <27 kg <16kg 
   Levantar da cadeira >15s para cinco movimentos de levantar 
Baixa quantidade muscular   
   MMA <20kg <15kg 
   IMMA <7,0kg/m² <5,5kg/m² 
   Circunferência da panturrilha 31cm 
Baixa performance física   
   Velocidade de marcha ≤0,8m/s 
   SPPB ≤8 pontos 
   Teste de levantar e andar ≥20s 

 

 

É POSSÍVEL FAZER O DIAGNÓSTICO DE SARCOPENIA NA PRÁTICA CLÍNICA?  

Sim, claro! O questionário sarc-f já vem sendo aplicado em vários serviços, como hospitais e 

ambulatórios, para identificar idosos que provavelmente têm sarcopenia. Assim como a força do 

aperto de mão, já que o dinamômetro é um equipamento portátil, que pode ser usado a beixa 

leito, além de ser relativamente barato. O mais difícil é avaliar a massa muscular, visto que 

equipamentos como DXA e BIA nem sempre estão disponíveis, mas na prática clínica podemos 

fazer essa avaliação através da medida de circunferência de panturrilha. Já a avaliação de 

desempenho físico não utiliza nenhum equipamento específico, podendo ser realizado por 

qualquer paciente que consiga ficar em pé e deambular.  


