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RESUMO 



 

 

MATTOS, C. H. P. S.2019. Avaliação da massa muscular e da presença de 

sarcopenia em idosos oncológicos e sua associação com a avaliação 

geriátrica ampla. 92f.Tese (Doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, 2019. 

 

O comprometimento da massa muscular esquelética associada à redução de força 

muscular é frequente em oncologia e correlacionada à diminuição da qualidade de 

vida, falta de resposta à terapia antineoplásica e aumento da toxicidade, 

principalmente em idosos. O objetivo do estudo foi avaliar associação entre a 

reserva de massa muscular e sarcopenia pelos critérios do consenso revisado da 

European Working Group of Sarcopenia in Older Patients (EWGSOP2) com as 

variáveis da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). Foram incluídos 67 pacientes 

atendidos no Ambulatório de Oncogeriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com média de 

idade de 76,8 anos, sendo 33 homens e 34 mulheres. Os tumores mais frequentes 

na amostra foram mama, intestino, estômago e esôfago, em diferentes estágios da 

doença. A prevalência de baixo Índice de Massa Muscular (IMM) foi de 78,6%, 

enquanto a de sarcopenia, de 50%. De todas as variáveis da AGA avaliadas, a 

Força de Preensão Palmar (FPP) e a escala de Katz tiveram associação com 

baixo IMM e com a sarcopenia. Conclusão: Os resultados ressaltam a importância 

da avaliação geriátrica precoce na identificação da sarcopenia, para a possível 

reversão de comprometimentos funcionais e nutricionais e possibilitando a 

indicação e o planejamento adequado da terapia oncológica. 

 

Palavras-chave: Sarcopenia. Câncer. Avaliação Geriátrica Ampla. Idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

MATTOS, C. H. P. S. 2019. Evaluation of muscle mass and presence of 

sarcopenia in older cancer patients and its association with comprehensive 

geriatric assessment. 92f. Thesis (Ph.D.). Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Sarcopenia is characterized by impairment of skeletal muscle mass and strength 

and a frequent finding in oncology, being associated with reduced quality of life, 

deficiency in response to treatment and increased toxicity, especially in the older 

patients. The aim of the present study was to evaluate the association of low 

muscle mass (LMM) and sarcopenia considering the revised european consensus 

published by the European Working Group on Sarcopenia in Older People 

(EWGSOP2) with the variables of the comprehensive geriatric assessment (CGA) 

in older oncological patients. For this propose, 67 patients (50.7% female; mean 

age of 76.8±7,93 years) treated at Oncogeriatric Outpatient Clinic of University 

Hospital were enrolled. Clinical data were obtained from electronic medical records 

and the skeletal muscle mass evaluation was performed using CT (in the height of 

the third lumbar vertebra). For LMM and sarcopenia classification, specific cutoff 

points were used. CGA variables were compared between LMM and Normal 

Muscle Mass (NMM) and between sarcopenic and non-sarcopenic individuals. The 

independent t test was employed for comparisons (R Core Team®, p<0.05). The 

most frequent tumors were breast, intestine, stomach and lung, at different stages 

of the disease. The prevalence of LMM was 78.6% and the prevalence of 

sarcopenia was 50%. Of all CGA variables evaluated, hand grip strength 

(16,53±6,46) and Katz (4,87±1,68) scale were related with LMM and sarcopenia. 

These results highlight the importance of early geriatric clinical evaluation of 

oncology older patients, considering its relation to low muscle mass and most 

important, to sarcopenia, for the possible reversal of functional and nutritional 

impairments and for the indication or appropriate planning of cancer therapy. 

 

Keywords: Sarcopenia. Cancer. Global Geriatric Assessment. Elderly. 
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1. Introdução 

 

1.1 Envelhecimento e o câncer 

 

A população idosa vem aumentando de forma progressiva no Brasil nos 

últimos anos, e as projeções indicam que em 2025 o contingente de idosos será 

de 32 milhões de indivíduos, com expectativa de vida ao redor dos 75 anos. 

Dessa forma, o Brasil ocupará o sexto lugar no mundo em relação ao número de 

habitantes idosos. 

O câncer está relacionado ao envelhecimento, sendo que idosos 

apresentam incidência onze vezes maior da doença e dezesseis vezes mais 

mortalidade relacionada à mesma, quando comparados com indivíduos adultos 

(SMITH, 2009), representando a principal causa de morte de indivíduos entre 60 

e 79 anos.  

A incidência das neoplasias na população geriátrica cresce 

substancialmente como resultado do aumento da expectativa de vida, 

concomitante ao aumento da chance da doença com o avançar da idade. 

Infelizmente, tal grupo não é muito representado nos estudos clínicos e, com 

isso, existem menos evidências para nortearem as condutas clínicas na 

definição do tratamento (HURRIA, 2007).  

De acordo com a literatura, idosos se beneficiam com a quimioterapia, 

assim como indivíduos jovens, e estudos apontam que a idade isoladamente 

não deve ser contraindicação para o tratamento. Porém, tais pacientes são mais 

vulneráveis à toxicidade devido a alterações fisiológicas relacionadas à 

senescência e à influência de comorbidades, e tornam-se, muitas vezes, grande 

desafio para as equipes de saúde, que precisam estabelecer uma relação de 

risco e benefício do tratamento em função da extensão da doença (MUSS, 2005, 

HURRIA, 2014). 

Em revisão sistemática, Puts e colaboradores (2012) avaliaram cinco 

estudos com idosos de diferentes diagnósticos oncológicos, e relacionaram 

dificuldades na realização de atividades básicas de vida diária (ABVD), presença 
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de comorbidades, saúde mental comprometida, baixo suporte social e alterações 

na cognição com uma maior ocorrência de complicações decorrentes do 

tratamento. 

Versteeg e colaboradores (2009), avaliaram treze estudos com idosos 

que apresentavam tumores sólidos e concluíram que mais de 64% dos 

pacientes idosos apresentaram toxicidade grave causada pela quimioterapia, 

sendo que pobre estado nutricional, baixa capacidade funcional e comorbidades 

foram frequentemente associadas a desfechos negativos.  

A agressividade e a localização do tumor, os órgãos envolvidos, as 

condições clínicas, imunológicas e nutricionais impostas pela doença e 

agravadas pelo diagnóstico tardio e pela magnitude da terapêutica são fatores 

que podem comprometer o estado nutricional, com graves implicações 

prognósticas, e interferir diretamente no tratamento (BARRET, 2011). 

A quimioterapia é considerada um forte agressor da reserva funcional, 

sendo que em revisão sistemática foi constatado que quanto mais idoso o 

paciente, maior o risco de declínio (PUTS, 2013).Entretanto, a heterogeneidade 

da população geriátrica em relação à presença de comorbidades, reservas 

fisiológicas e funcionais e suporte social, resulta uma idade biológica ou 

funcional que pode ser diferente da idade cronológica (KENIS, 2013). 

Considerando tais fatores, a Sociedade Internacional de Oncologia Geriátrica 

(SIOG) recomenda o emprego de uma avaliação geriátrica para auxiliar na 

escolha do melhor tratamento para o idoso com câncer (EXTERMANN, 2005; 

DROZ, 2010), considerando que definir a melhor estratégia no tratamento 

oncológico para essa população implica abordá-la de forma integral, 

considerando a expectativa de vida do paciente idoso, sua reserva funcional, 

seu suporte social e suas decisões pessoais. 

A avaliação geriátrica ampla (AGA) é utilizada na prática clínica desde 

1980, e tem como objetivo identificar problemas de saúde e orientar a melhor 

intervenção visando reduzir efeitos adversos e preservar a capacidade funcional 

dos idosos (RUBENSTEIN, 1984; WIELAND, 2008, PALLIS, 2010, HURRIA, 

2014). Tal ferramenta é capaz de auxiliar na identificação de algumas 
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deficiências que podem aumentar o risco de toxicidade mesmo em pacientes 

com funcionalidade preservada, conforme evidenciado em estudo que incluiu 

984 pacientes com Karnofsky Performance Status (KPS) de 80 a 100% (JOLLY, 

2015) e pode beneficiar pacientes ambulatoriais e hospitalizados (MARIANO,  

2015). 

A AGA engloba várias ferramentas de triagem e avaliação do idoso 

incluindo aspectos relacionados à independência e autonomia, estado 

nutricional, presença ou não de depressão, comprometimento cognitivo, número 

de comorbidades, entre outros aspectos, descritos mais adiante. 

Indicadores bioquímicos como a albumina e a Proteína C reativa (PCR) 

também são úteis na identificação da subnutrição e na avaliação do estado 

nutricional do idoso oncológico. A relação entre sarcopenia e o estado 

inflamatório crônico sistêmico pode aumentar as chances de toxicidade (DEANS, 

2009). A inflamação reduz a atividade de citocromos, com impacto sobre o 

metabolismo e eliminação de drogas, prolongando o tempo de exposição aos 

efeitos citotóxicos das mesmas (ONGARO, 2017).  

Observaram-se recentemente concentrações aumentadas de PCR e 

perda acelerada de massa muscular durante ciclos de QTX em pacientes com 

câncer avançado, como colorretal, vias biliares e trato gastrointestinal superior, 

sendo que indivíduos com PCR acima de 10 mg/l apresentaram reservas 

musculares reduzidas com maior perda das mesmas na evolução da doença 

(WALLENGREN 2015). 

A avaliação da função renal dos idosos oncológicos também é importante 

no contexto nutricional, sendo que a dosagem da creatinina sérica ou 

plasmática, por sua vez, é um método clínico de avaliação da Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG) e baseia-se nas seguintes observações: primeira, a 

depuração da creatinina apresenta boa correlação com a TFG. Segunda, a 

excreção da creatinina é relativamente constante durante o dia. Terceira, a 

determinação da creatinina sérica ou plasmática é relativamente simples, bem 

reproduzível e realizada na grande maioria dos laboratórios de análises clínicas 

(BAZZI, 1997). O nível sérico da creatinina depende da idade, sexo, do estado 
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nutricional e massa muscular, e por isso nem sempre pode ser usado 

isoladamente como um marcador de função renal (RIBEIRO, 2006).  

Na prática clínica de atendimento aos idosos oncológicos, também podem 

ser utilizados de forma complementar, escores de triagem de risco de 

quimiotoxicidade de idosos quando submetidos ao tratamento. Tais escores, 

quando associados à avaliação geriátrica, fornecem um risco, expresso em 

porcentagem, da ocorrência de efeitos adversos graves, considerados como 

graus 3 a 5 dos critérios daCommon Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE) do National Cancer  Institute (NCI)(Anexo A). 

O escore CARG (Cancer and Aging Research Group) foi desenvolvido 

utilizando dados de 500 pacientes oncológicos (HURRIA, 2011) e validado em 

outros 250 idosos com câncer (HURRIA, 2016). Em estudo que comparou três 

ferramentas de avaliação de risco de toxicidade em idosos submetidos à 

quimioterapia, e avaliou 104 pacientes com tumores sólidos, com média de 

idade de 73 anos, observou-se que a triagem realizada utilizando o CARG 

escore demonstrou a melhor capacidade de predição de risco de toxicidade 

grave em idosos (KOTZERKE, 2019). 

 

1.2 Envelhecimento e sarcopenia 

 

A perda ponderal é reportada como fator preditor independente de mau 

prognóstico (ANDREYEV, 1998; MARTIGNONI, 2003; PALOMARES, 1996), 

sendo a perda muscular e de massa gorda associada à falta de resposta ao 

tratamento antineoplásico e à redução da qualidade de vida (DEWYS, 1980; 

VIGANO, 2000). Além disso, as reservas de massa magra e gorda representam 

tecidos de distribuição de drogas hidrossolúveis e lipossolúveis, 

respectivamente, e dessa forma são determinantes da eficácia da quimioterapia 

e de sua toxicidade (ASLANI, 2000; PRADO 2007). 

A condição de baixas reservas musculares esqueléticas está associada 

ao envelhecimento (ROUBENOFF 1991), assim como a perda de força 

muscular, denominada dinapenia (MANINI, 2012). Após a quarta década de 

http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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vida, inicia-se um processo de perda progressiva de tais reservas, podendo 

corresponder a cerca de 8% a cada década. Até os 75 anos, a perda de massa 

muscular pode chegar a 24% (HUGHES, 2002). 

A massa muscular é o principal componente da massa corporal magra, e 

tem um papel fundamental na manutenção da saúde. Existem evidências 

suficientes na literatura que mostram a relação entre massa muscular e força, 

energia, mobilidade, equilíbrio e suporte do esqueleto, cicatrização de feridas, 

competência imunológica, funções digestivas e saúde da pele. A perda muscular 

que ocorre naturalmente com o envelhecimento pode ser considerada de todas 

as alterações, a mais relevante, uma vez que está associada a eventos 

adversos e desfechos como fragilidade, imobilidade, quedas, fraturas e 

mortalidade, além de redução da sobrevida em idosos (FRIED, 2008; 

BLUETHMANN, 2016; MARZETTI, 2017). 

As alterações musculares promovidas pelo envelhecimento incluem: 

redução da contagem de células, redução do volume do retículo endoplasmático 

e bombeamento do cálcio, desorganização de sarcômeros, redução da 

excitabilidade da membrana celular do músculo, aumento dos depósitos de 

gordura intra-musculares e ao redor das células musculares, redução do número 

de neurônios motores, além de redução da capacidade regenerativa dos tecidos. 

A queda da produção de testosterona e hormônio do crescimento também 

podem contribuir para redução da síntese de proteínas e massa musculares 

(TENOVER, 1988; LAMBERTS 1997).  

De acordo com o Consenso Europeu de Sarcopenia, publicado pelo 

European Working Group of Sarcopenia in Older Patients (EWGSOP), 

atualizado em 2019 (CRUZ-JENTOFT, 2019), existe a suspeita de tal condição 

na prática clínica quando existe perda de força muscular, que seria suficiente 

para se iniciar um processo de investigação etiológica em caso de suspeita 

clínica. A diminuição da massa muscular esquelética, avaliada preferencialmente 

por exames de imagem (incluindo desde exames simples e prontamente 

disponíveis como a bioimpedância até exames mais complexos disponíveis em 

ambiente hospitalar, como a TC e a Ressonância Nuclear Magnética – RNM), 
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conformaria o diagnóstico. Em casos de comprometimento funcional, (observado 

em testes como o de velocidade de marcha), pode-se classificar a sarcopenia 

como grave. 

São atualmente os fatores de risco considerados mais importantes para 

sarcopenia: nutrição inadequada, inatividade física, idade e câncer, entre outras 

doenças (PRADO, 2008; COLLOCAA, 2019). 

 

1.3 Implicações de baixas reservas musculares no tratamento 

oncológico 

 

A perda de massa magra esquelética tem implicações diretas sobre o 

tratamento oncológico. Em estudo com mulheres com câncer de mama 

metastático fazendo uso de capecitabina, foi observado que aquelas 

consideradas com baixa reserva muscular avaliada pela imagem de Tomografia 

Computadorizada (TC) apresentaram maior toxicidade e maior progressão da 

doença, quando comparadas às mulheres que não apresentavam tal alteração 

(PRADO, 2009). 

Em pacientes com câncer de pulmão não-pequenas células em uso de 

gentamicina e vinorelbina, foi observada maior toxicidade hematológica 

naqueles que apresentavam baixas reservas musculares (SJOBLOM, 2015). 

Prado e colaboradores (2007), em estudo que avaliou 62 pacientes com 

câncer de cólon observaram que mulheres que apresentavam menor quantidade 

de massa muscular sofreram maior toxicidade secundária à quimioterapia com 

5-Fluoracil, indicando mais uma vez associação das reservas musculares e 

toxicidade pelo tratamento. Em 2010, surgiram evidências de que tal depleção 

também pode estar relacionada a alterações na distribuição, metabolismo 

eexcreção de drogas antineoplásicas, entre elas a epirrubicina (PRADO, 2010).  

A própria quimioterapia pode interferir negativamente na composição 

corporal do indivíduo. Drogas antineoplásicas como cisplatina, irinotecano, 

doxorrubicina e etoposídeo causam perda muscular direta por meio da ativação 

do fator de transcrição NF kappa beta, que regula a via ubiquitinaproteasoma, 
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aumenta a proteólise e a produção de algumas citocinas (interleucina-1 beta, 

interleucina-6 e Fator de Necrose Tumoral alfa) que aumentam a atividade de  

ligases E3 e promovem a ligação ubiquitina-proteínas, aumentando a proteólise 

(VAN GAMMEREN, 2009). O TNF alfa acelera o catabolismo, levando à 

degradação proteica e resistência à insulina. A cisplatina também inibe a via 

mTOR, levando à redução da miogênese (CHEN, 2015). Essas e outras 

alterações podem acelerar ou potencializar a perda muscular observada em 

pacientes oncológicos. 

Há mais de vinte anos alguns estudos vêm sugerindo que seja realizado 

ajuste de dose dos medicamentos quimioterápicos considerando a massa magra 

esquelética (PRADO, 2007, MORGAN 1994). Entretanto, até a atualidade não 

existe evidência suficiente para modificar a prática clínica, e tampouco foi 

desenvolvida forma de correção ou fórmula para cálculo considerando a 

composição corporal. Com isso, torna-se de grande relevância a utilização de 

outros métodos para avaliação do estado da massa muscular dos pacientes 

idosos oncológicos (ONGARO, 2017). 

Apesar do excesso de massa corporal, indivíduos obesos podem 

apresentar baixas reservas musculares e, conforme verificado por Carneiro 

(2016), a prevalência de obesidade sarcopênica entre pacientes oncológicos 

varia entre 15 e 36%. Entre os desfechos associados a tal condição estão, além 

de maior toxicidade, maior incidência de complicações cirúrgicas, incapacidade 

física e redução da sobrevida global. Martin e cols (2013), em estudo que incluiu 

1473 pacientes, constatou que obesos sarcopênicos apresentaram menor 

sobrevida (8,5 meses), quando comparados aos obesos não-sarcopênicos (16,7 

meses). 

 

1.4 Avaliação das reservas musculares pela Tomografia 

Computadorizada 

 

Inicialmente, baixa reserva muscular havia sido definida como uma 

quantidade de massa muscular esquelética inferior a 2 (dois) desvios-padrão 
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(DP) para o valor de normalidade para a população jovem sadia 

(BAUMGARTNER, 1998). Mais recentemente foram estabelecidos valores de 

corte para pacientes oncológicos, considerando o risco de mortalidade e 

sobrevida (PRADO, 2008, MARTIN, 2013). 

A tomografia computadorizada (TC) apresenta imagem de resolução 

excelente, possibilitando avaliação da massa gorda e do músculo esquelético 

em pacientes oncológicos. A análise regional do tecido gorduroso e muscular na 

altura da vértebra L3 está altamente correlacionada a tais compartimentos no 

corpo todo (SHEN, 2004), além de fornecer informações precisas na 

quantificação de tecidos específicos como adiposo, muscular esquelético e 

também de órgãos. Outra vantagem apresentada pelo método, a TC é utilizada 

na prática clínica para o estadiamento e reestadiamento da doença oncológica, 

e portanto, é amplamente disponível para avaliação da composição corporal, 

quando o exame contempla a região abdominal (MOURTZAKIS, 2008). 

A partir de tal exame, é possível obter o cálculo do Índice de Massa Muscular 

(IMM), expresso em cm²/m² (PRADO, 2008), utilizado para classificar o paciente 

em relação à adequação ou não de suas reservas musculares de acordo com os 

pontos de corte descritos na literatura. 

Apesar das evidências disponíveis na literatura sobre a importância da 

massa muscular e da funcionalidade do idoso no tratamento oncológico, não 

existem até então resultados que mostrem clara associação entre elas. 

Considerando o impacto negativo do comprometimento muscular e da 

sarcopenia sobre o tratamento e sobre a qualidade de vida do indivíduo, e a 

ausência de estudos que avaliem a associação entre baixas reservas 

musculares, sarcopenia e a AGA, justifica-se uma análise que possa verificar 

associações entre elas, tornando possível identificar na prática clínica, idosos 

que apresentam maior probabilidade de sarcopenia e consequentemente, maior 

risco de toxicidade e efeitos adversos ao tratamento. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Verificar a associação entre baixas reservas musculares, sarcopenia e 

componentes da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) em idosos oncológicos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Estabelecer o perfil epidemiológico dos idosos atendidos no ambulatório 

de Oncogeriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP); 

• Estabelecer a prevalência de idosos com baixa reserva muscular pelo 

IMM e de idosos sarcopênicos na amostra; 

• Estabelecer a prevalência de idosos com baixa reserva muscular e 

sarcopênicos que iniciaram tratamento oncológico após consulta com a 

Oncogeriatria; 

• Verificar a relação entre o IMM e a sarcopenia com a força de preensão 

palmar; 

• Verificar a relação entre baixas reservas musculares, sarcopenia e o 

estado nutricional e Índice de Massa Corporal (IMC); 

• Verificar a relação entre baixas reservas musculares, sarcopenia e a 

presença de comorbidades e depressão; 

• Verificar a relação entre baixa reservas musculares, sarcopenia e a 

cognição e a funcionalidade; 

• Verificar se existe associação entre baixas reservas musculares, 

sarcopenia e variáveis de exames bioquímicos como albumina, creatinina 

e PCR; 

• Avaliar a prevalência de toxicidade nos idosos que realizaram 

quimioterapia após a consulta na Oncogeriatria e verificar se existe 

associação da toxicidade com baixas reservas musculares e sarcopenia. 
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3. Casuística e Métodos 

 

Após aprovação pelo Comitê de Ética do HCFMRP-USP, com dispensa 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - processo número 14733/2016 

(ANEXO B), foram avaliados os prontuários eletrônicos dos 216 pacientes de 

Caso Novo atendidos no ambulatório de Oncogeriatria, entre janeiro de 2015 e 

junho de 2017. Para a localização da evolução médica da consulta 

correspondente, foi acessado o sistema HC e utilizado o módulo ATHOS.  

Com o registro do prontuário do paciente, foi observada a agenda 

individual de cada um, localizando-se, então, a data do registro da consulta de 

Caso Novo. Filtrando as evoluções registradas do prontuário pela data desejada, 

foram localizadas as evoluções necessárias para a coleta dos dados. Para a 

coleta dos exames bioquímicos, também foi realizada busca de cada um pelo 

período desejado e selecionado aquele que fosse mais próximo da consulta 

médica no ambulatório de oncogeriatria. 

 

3.1 Levantamento bibliográfico 

 

Foram realizadas duas pesquisas por referências de trabalhos publicados 

nas bases de dados Pubmed e Lilacs, nos períodos entre janeiro de 2015 e 

março de 2015, e de fevereiro de 2019 a maio de 2019, utilizando as palavras-

chave: Sarcopenia, câncer e idosos. 

 

3.2 Caracterização do ambulatório de Oncogeriatria 

 

Com início de suas atividades em março de 2013, o ambulatório de 

Oncogeriatria é parte da estrutura de assistência à saúde da Unidade de 

Oncologia Clínica em parceria com o Serviço de Geriatria do HCFMRP-USP.  O 

serviço atende pacientes com diagnóstico de câncer, em programação de 

quimioterapia e/ou radioterapia, curativa ou paliativa, sendo grande parte com 

idade maior ou igual a 60 anos e com grande potencial de quimiotoxicidade e 
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baixa tolerância aos tratamentos propostos. O grupo de Oncogeriatria do 

HCFMRP-USP é composto por uma médica geriatra que orienta os 

atendimentos realizados por dois residentes de geriatria do segundo ano e 

quando necessário, a equipe conta com o suporte de um nutricionista, psicólogo 

e terapeuta ocupacional.  

O plano terapêutico traçado para o paciente, considerando a avaliação 

oncogeriátrica, compreende três possibilidades: 1. Quimio e/ou radioterapia 

indicada: paciente retornará para seguimento no ambulatório oncológico de 

origem, com retorno ao Ambulatório da Oncogeriatria para reavaliação durante e 

após realização de ciclos do tratamento oncológico proposto. 2. Quimio e/ou 

radioterapia adiada: paciente terá acompanhamento da equipe de Oncogeriatria 

para compensação clínica e posterior avaliação das condições para realização 

do tratamento oncológico proposto. 3. Quimio e/ou radioterapia não indicada: 

paciente não apresenta critérios para realização do tratamento oncológico 

proposto, com encaminhamento para seguimento conjunto pelo Grupo de 

Cuidados Paliativos. A conduta também pode incluir sugestões de redução de 

doses de quimioterápicos, ou uso de monoterapias em casos mais específicos. 

 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

O critério de inclusão utilizado foi: Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) 

disponível em consulta ambulatorial na Oncogeriatria.O critério de exclusão 

adotado foi:Ausência de exame de Tomografia Computadorizada (TC) de 

estadiamento oncológico disponível em prontuário eletrônico. 

Por se tratar de estudo exploratório, não foi possível o cálculo prévio do número 

de indivíduos a serem incluídos. Fizeram parte do estudo todos os pacientes que 

apresentaram o critériode inclusão, e respeitaram o critério de exclusão. 

  Os dados relacionados à identificação do participante, tais como 

identificação, idade e gênero e as informações relacionadas aos aspectos 

clínicos, incluindo diagnóstico oncológico e estadiamento da doença pelos 

critérios da International Union AgainstCancer (IUAC, 2010), história de 
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quimioterapia ou radioterapia, resultado da AGA, TC de abdome, creatinina, 

albumina, PCR e registro de toxicidade no caso dos indivíduos que fizeram 

quimioterapia foram obtidos em prontuário eletrônico. 

 

3.4 Avaliação Geriátrica Ampla 

 

A AGA é composta de escalas e testes que juntos, visam identificar 

possíveis vulnerabilidades do idoso.Por meio de testes quantitativos, ela avalia 

diferentes domínios da saúde do indivíduo: 

 

3.4.1 Autonomia e independência 

 

Avalia a capacidade do idoso em executar atividades que lhe permitem 

cuidar de si próprio e viver independentemente. 

 

3.4.2 Escala de Katz 

 

Avalia a capacidade de executar Atividades Básicas da Vida Diária 

(ABVD’s) (KATZ, 1963) e aspectos do autocuidado, como a capacidade para 

vestir-se, levantar-se, deambular, tomar banho e se alimentar sem ajuda, além 

da capacidade de continência urinária e fecal (Anexo C).A classificação do idoso 

depende da pontuação obtida (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Classificação de acordo com a Escala de Katz(KATZ, 1963) 

Pontuação Classificação 

6 a 5 Independente 

4 a 3 Com dependência moderada 

2 ou menos Muito dependente 
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3.4.3 Escala de Lawton 

 

Avalia a capacidade de executar Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVDs) (LAWTON, 1969), tais como fazer compras, preparar refeições, utilizar o 

telefone, cuidar das finanças, utilizar algum transporte para deslocamento, entre 

outros (Anexo D).A classificação do idoso depende da escore obtido (Quadro 2).  

 

Quadro 2. Classificação de acordo com a Escala de Lawton(LAWTON, 1969) 

Pontuação Classificação 

27 Independente 

9 a 26 Com dependência parcial 

 

3.4.4 Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status 

(ECOG) 

 

Ferramenta utilizada para avaliar o impacto da doença oncológica sobre a 

capacidade funcional do indivíduo, com escore que varia de zero a quatro 

(OKEN, 1982), sendo zero correspondente ao indivíduo com a capacidade 

funcional totalmente preservada, com atividades normais, e quatro 

correspondente ao paciente preso ao leito, ou em processo de morte (Anexo E). 

 

3.4.5 Mini-exame do Estado Mental (MEEM) 

 

Alterações na função cognitiva resultam em dependência e perda da 

autonomia, gerando sobrecarga aos familiares e cuidadores. 

O mini-exame do estado mental (MEEM) é o teste mais utilizado para 

avaliação da função cognitiva, por ser de aplicação fácil e rápida, não 

requerendo material específico. É utilizado como instrumento de rastreio e indica 

quais funções cognitivas devem ser melhor investigadas (FOLSTEIN, 1985) 

(Anexo F). 
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No teste são avaliados a orientação temporal e espacial, memória 

imediata, atenção e cálculo, evocação, entre outras capacidades.Os pontos de 

corte do teste variam conforme o grau de instrução (BRUCKI, 2003) (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Classificação de acordo com o mini-exame do estado mental 

Escolaridade Pontuação 

de 1 a 4 anos de escolaridade 25 

de 5 a 8 anos de escolaridade 26,5 

de 9 a 11 anos de escolaridade 28 

superior a 11 anos 29 

 

3.4.6 Escala de Depressão Geriátrica (EDG) versão reduzida 

 

Composta de questionário com respostas objetivas (sim ou não) a 

respeito de como o indivíduo tem se sentido na última semana. É útil para 

avaliação rápida na identificação da depressão em idosos (YESEVAGE,1988) 

(Anexo G). A classificação considera os escores obtidos (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Classificação de acordo com a Escala de Depressão geriátrica 

Pontuação Classificação 

0 a 4 Normal 

5 a 9 Depressão leve 

10 a 15 Depressão grave 

 

3.4.7 Escala de Comorbidades de Charlson 

 

 O envelhecimento está associado à ocorrência de uma ou mais doenças 

crônicas. A Escala de Comorbidades de Charlson demonstra o risco de 

mortalidade em um ano (CHARLSON,1987), e considera o número e a 

gravidade das doenças como diabetes, insuficiência cardíaca, doença pulmonar, 

demências, disfunção renal, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), 



Casuística e Métodos / 41 

 

 

história de infarto do miocárdio, entre outras condições (Anexo H). A cada 

década de vida completada após os 40 anos é somado 1 ponto ao escoresendo 

que valores iguais ou superiores a 5 são associados a menor sobrevida e pior 

prognóstico. 

 

3.4.8 Mini-Avaliação do Estado Nutricional (MAN)®  

 

A avaliação nutricional do idoso deve contemplar uma complexa rede de 

fatores, por meio da qual é possível verificar o isolamento social, doenças 

crônicas, incapacidades e alterações fisiológicas próprias do processo de 

envelhecimento (TAVARES, 1999). 

Essa avaliação é parte integrante da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), 

por ser ferramenta sensível de detecção dos fatores de risco associados à 

desnutrição (NAJAS, 2005; GUIGOZ, 2006; GAZZOTTI, 1997). Foi desenvolvida 

e indicada especialmente para a avaliação nutricional de idosos, e é composta 

de um questionário com dezoito questões, dividida em quatro grupos: Avaliação 

antropométrica, avaliação objetiva do estado geral, avaliação dietética e 

avaliação subjetiva do próprio estado de saúde (Anexo I). Ao final do 

questionário, é somado um escore, que classifica o avaliado em três categorias 

possíveis como demonstrado no Quadro 5.Pacientes com escore igual ou 

inferior a 11 pontos têm indicação de encaminhamento para avaliação nutricional 

completa. 

 

Quadro 5. Classificação de acordo com a Mini-Avaliação do Estado Nutricional (MAN)® 

Escore Estado Nutricional 

12 a 14 Normal 

8 a 11 Sob risco nutricional 

7 ou inferior Desnutrido 

 

Tal ferramenta, validada e amplamente utilizada na avaliação nutricional 

da população idosa, é de fácil aplicação, tem baixo custo, alta sensibilidade 
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(96%), alta especificidade (98%) e reprodutibilidade (GUIGOZ, 2006; 

GAZZOTTI, 1997).  

Entre as variáveis antropométricas utilizadas na MAN®, está o IMC, que é 

considerado o indicador antropométrico mais utilizado para avaliar o risco 

nutricional, por ser uma medida facilmente aplicável, não invasiva e de baixo 

custo (SANTOS, 2005).  

Obtidos os valores de peso (P) e altura (A), foi calculado o IMC por meio 

da divisão do peso pelo quadrado da altura (IMC=P/A2), expresso em kg/m². 

Para análise dos valores e classificação dos indivíduos pelo IMC, foram 

considerados os valores de referência preconizados para idosos pela OPAS 

(Organização Pan-Americana de Saúde), de 2001 (Quadro 6). Tal classificação 

foi estabelecida após uma série de estudos desenvolvidos em países daAmérica 

Latina, entre eles o Brasil (MASTROENI, 2010). 

 

Quadro 6. Classificação do Estado Nutricional de acordo com o IMC para 

idosos (OPAS, 2002) 

Classificação Valor (kg/m²) 

Subnutrido ≤ 22,99 

Eutrófico 23 ≤ 28 

Sobrepeso 28,1 ≤ 30 

Obeso ≥ 30,1 

IMC: índice de massa corporal 

 

3.5 CARG escore 

 

Para cálculo do risco de toxicidade utilizando o CARG escore, são 

considerados: idade superior ou igual a 72 anos, peso, altura, câncer 

gastrointestinal ou genitourinário ou outro, dose da quimioterapia (se padrão ou 

reduzida), se poliquimioterapia (quando são utilizadas vários agentes 

antineoplásicos dentro do protocolo de tratamento) ou monoquimioterapia 

(quando se indica apenas uma agente antineoplásico). Também são 
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considerados no cálculo do escore os valores de hemoglobina, creatinina, 

presença de hipoacusia, história de quedas no último semestre, dificuldade de 

deambular um quarteirão, capacidade de administração dos próprios 

medicamentos, comprometimento das atividades de vida diária devido a 

problemas físicos ou emocionais e dependência de terceiros para a tomada de 

medicações (HURRIA, 2011) (Anexo J).  

 

3.6 Força de Preensão Palmar (FPP) 

 

O teste é realizado pelo emprego de dinamometria hidráulica para avaliar 

a força de preensão manual, que é entendida como indicadora geral de força e 

potência musculares, podendo ser relacionada a taxas de mortalidade 

(RANTANEN, 2003). São atualmente utilizados como pontos de corte os valores 

de 27 e 16 kg para homens e mulheres, respectivamente (DODDS, 2014). 

 

3.7 Avaliação da massa magra esquelética por Tomografia 

Computadorizada e classificação de sarcopenia 

 

Para a avaliação da imagem de TC, foi utilizado o exame realizado mais 

próximo da data da consulta no ambulatório, até 30 (trinta) dias antes ou depois 

da mesma. 

Com o emprego do software 3DSlicer® versão 4.8 (FEDOROV, 2012), foi 

avaliada a área de secção transversal obtida pela imagem da TC na altura da 

terceira vértebra lombar (L3) conforme mostra a Figura 1, contemplando os 

músculos psoas, paravertebrais (eretor da espinha, quadrado lombar) e 

músculos da parede abdominal (transverso do abdome, oblíquos interno e 

externo e reto do abdome). Tais músculos foram identificados pela 

pesquisadora, previamente treinada por docente do departamento de Imagens 

Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica da FMRP USP, considerando suas 

características anatômicas eutilizando intervalo de -29 a 150 Unidades 

Hounsfield (UH) (HEYMSFIELD, 1990), conforme mostra a Figura 2. Os 
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músculos supracitados tiveram suas áreas (em cm²) selecionadas, calculadas e 

somadas para cada paciente avaliado. Tal procedimento foi feito em dois cortes 

de imagem subsequentes e, em seguida, utilizada a média dos valores 

encontrados para cada paciente. 

O valor obtido foi então normalizado pela altura do paciente, gerando o 

IMM (em cm²/m²) (MOURTZAKIS,2008; PRADO, 2008). 

 

Figura 1. Localização da altura da terceira vértebra lombar utilizando o software 

3DSlicer®. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Para a classificação da reserva muscular esquelética, foram utilizados os 

pontos de corte do IMM estabelecidos por Martin e colaboradores (2013), 

validados para pacientes oncológicos;<41 cm/m² para mulheres e para homens: 

<43 cm/m² se IMC inferior a 24,9 e <53 cm/m² se IMC superior a 25 kg/m². Tal 

critério é o segundo mais utilizado da literatura de acordo com Nishigori e cols 

(2018), que a identificaram como a mais adequada para predizer sobrevivência 

em pacientes com câncer gástrico em adultos e idosos. O referido ponto de 

corte foi adotado no presente estudo considerando as características da amostra 

avaliada. 
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Após a análise da TC e realizado o cálculo do IMM dos pacientes, estes 

foram divididos em dois grupos: baixo IMM e normal IMM, de acordo com o 

resultado obtido do índice e considerando os pontos de corte supracitados. 

Para a classificação de sarcopenia, foram considerados os critérios 

estabelecidos pelo consenso europeu de sarcopenia revisado em 2019 (redução 

de massa muscular e de força muscular), sendo utilizados os pontos de corte de 

IMM definidos por Martin e colaboradores (2013) e os de Dodds e colaboradores 

(2014) para a força muscular obtida pela avaliação da FPP. Foram comparadas 

também as variáveis da AGA entre os grupos de indivíduos sarcopênicos e não 

sarcopênicos de acordo com o ponto de corte do IMM. 

 

Figura 2. Seleção dos músculos psoas, paravertebrais e da parede abdominal. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.8 Análise estatística 

 

Foi realizada análise exploratória dos dados coletados, sendo calculados 

para as variáveis numéricas média e desvio padrão (média±DP), considerando a 

distribuição normal dos dados verificada pelo teste de Komolgorov-Sminorv. 

Variáveis categóricas tiveram sua frequência avaliada e expressa em 

porcentagem. Para avaliação de correlação, foi utilizado o coeficiente de 
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correlação de Pearson. Para avaliação de variáveis categóricas, foi utilizado o 

teste qui-quadrado e quando os pressupostos desse teste não foram atendidos 

foi utilizado o teste exato de Fisher. A comparação das variáveis entre os dois 

grupos foi realizada pelo teste t de Student para amostras independentes. 

As análises estatísticas foram executadas no programa R Core Team® 

(2016): A languageandenvironment for statisticalcomputing (Foundation for 

StatisticalComputing, Vienna, Austria) e o nível de significância estabelecido em 

cada teste de p<0,05 (com intervalo de confiança de 95%). 
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4. Resultados 

 

Após a análise dos prontuários eletrônicos dos 261 pacientes atendidos 

como Caso Novo no ambulatório de Oncogeriatria, 149 foram excluídos devido à 

ausência da AGA registrada ou ausência da TC de abdome. Com isso, foram 

incluídos no estudo 67 idosos, sendo 33 homens e 34 mulheres, com média de 

idade de 76,8±7,93 anos. A caracterização dos pacientes selecionados estão 

descritas na Tabela 1. O grupo abrangeu indivíduos com câncer em sítios 

diversos: mama, esôfago, cólon ou reto/ânus, próstata, ovário ou útero, pele, 

pulmão, pâncreas, boca, estômago, fígado e hematológicos, e em estágios 

diversos da doença, sendo a maior parte da amostra em estadio IV da doença 

(n=30; 44,8%). Doze indivíduos não tinham o estadiamento registrado em 

prontuário. Ainda, 62% dos pacientes já haviam recebido QTX previamente e 

71% deles já haviam recebido RTX. 

Em relação ao ECOG performance status, pode-se notar que a amostra 

se apresentou heterogênea, com apenas um paciente sendo classificado como 4 

(preso ao leito). 

A Tabela 2 mostra as características antropométricas, escalas da AGA e 

exames bioquímicos da amostra geral.O IMC da amostra geral apresentou 

média compatível com a classificação de eutrofia (23,44±5,46), entretanto a 

média dos valores de IMM observada (36,37±8,4) foi inferior a todos os pontos 

de corte estabelecidos para baixa massa muscular, tanto para mulheres quanto 

para homens. Cinco pacientes não tiveram valor de IMC calculado devido à 

indisponibilidade de dados em prontuário (peso ou altura). 

Em relação à análise da TC, 11 pacientes não tiveram o IMM calculado 

devido fatores como baixa qualidade do exame ou alterações anatômicas que 

impediam a análise dos músculos na região da L3 (n=2); data do exame superior 

a 30 dias da consulta na Oncogeriatria (n=8) ou ausência de registro de altura 

em prontuário eletrônico (n=1). 
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Tabela 1. Frequência de pacientes de acordo com presença de baixo IMM, 

gênero, local da neoplasia, estadiamento da doença, tratamentos oncológicos 

prévios, e performance status pelo ECOG. 

Variável Classe 
Frequência 

n % 

Baixo IMM 
Não 12 21,4 

Sim 44 78,6 

Gênero 
Homem 33 49,3 

Mulher 34 50,7 

Local do câncer 

Mama 11 16,4 

Esôfago 6 8,8 

Colón/reto/ânus 9 13,4 

Próstata 2 3 

Ovário/útero 4 6 

Pele 5 7,5 

Pulmão 7 10,4 

Pâncreas 4 6 

Boca 3 4,5 

SNC 1 1,5 

Estômago 11 16,4 

Fígado 2 3 

Hematológico 2 3 

QTX prévia  
Não 25 37,3 

Sim 42 62,7 

RTX prévia  
Não 18 26,9 

Sim 49 73,1 

Estadiamento da 

doença 

I 0 0 

II 9 13,4 

III 16 23,9 

IV 30 44,8 

Sem estadiamento 12 17,9 

ECOG PS 

0 13 22,4 

1 17 29,3 

2 11 19 

3 16 27,6 

4 1 1,7 

n: número de pacientes; SNC: Sistema Nervoso Central; QTX: quimioterapia; 

RTX: radioterapia; ECOG PS: EasternCooperativeOncologyGroup Performance 

Status. 
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Em relação à FPP, 24 pacientes não tinham registro em prontuário, sendo 

que dos 43 que apresentavam tal resultado, a média observada(16,53±6,46)  

ficou no limite inferior da normalidade para mulheres, e abaixo do ponto de corte 

para os homens. 

Em relação aos exames bioquímicos, apenas 10 pacientes apresentavam 

PCR e 32 apresentaram albumina no período máximo de 30 dias da consulta. 

 

Tabela 2. Média e desvio-padrão das variáveis antropométricas, escalas da AGA e 

exames bioquímicos da amostra geral. 

Variável Média Desvio Padrão n 

Idade (anos) 76,8 7,9 67 

Peso (kg) 60,3 12,3 63 

Altura (m) 1,6 0,1 66 

IMC (kg/m²) 23,4 5,5 62 

IMM (cm²/m²) 36,4 8,4 56 

FPP(kg) 16,5 6,5 43 

KATZ 4,87 1,7 63 

LAWTON 13,7 5,1 65 

EDG 4,8 3,8 48 

MEEM 19,7 6,1 52 

MAN® 8,5 3,8 62 

Charlson 8,8 4,2 36 

CARG escore 12,2 3,1 63 

CARG porcentagem 79,8 12,5 63 

Albumina (mg/dL) 3,5 0,6 32 

Creatinina (mg/dL) 1,0 0,4 66 

PCR (mg/dL) 4,9 4,6 10 

AGA: Avaliação Geriátrica Ampla; IMC:Índice de Massa Corporal; IMM: Índice de Massa 

Muscular; FPP: Força de Preensão palmar; EDG: Escala de Depressão Geriátrica; 

MEEM: Mini-Exame do Estado Mental; MAN®: Mini-Avaliação Nutricional; CARG: 

CancerandAgingResearchGroup; PCR: Proteína C reativa. 

 

Quando os indivíduos da amostra geral foram classificados em relação 

aos pontos de corte escolhidos para o IMM, a força avaliada pela FPP e a 

presença ou não de sarcopenia, foram encontradas as prevalências descritas na 

Tabela 3. 
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Tabela 3. Prevalências encontradas de baixo IMM, dinapenia e sarcopenia na amostra 

estudada. 

Situação da massa 

muscular 
Frequência (n) Porcentagem(%) Total 

Baixo IMM 44 78,6% 56 (100%) 

Dinapenia 29 67,4% 43 (100%) 

Sarcopenia 20 50% 40 (100%) 

IMM: Índice de Massa Muscular 

 

Quando os indivíduos foram classificados de acordo com o IMM e com a 

presença ou não de sarcopenia, e comparados tais grupos com as variáveis 

antropométricas e as escalas da AGA, foi observada diferença na média das 

variáveis: IMM, FPP e escala de Katz, conforme mostra a Tabela 4. 

Utilizando a imagem de TC para avaliação da massa muscular e 

empregando os pontos de corte adotados, foi obtida a prevalência de baixo IMM 

em 78,6% da amostra, sendo destes, 76% homens e 80,6% mulheres. A 

prevalência de sarcopenia foi de 50%, sendo destes, 60% mulheres. 

Quando divididos os indivíduos em dois grupos, IMM baixo e IMM normal, as 

médias de idade se mantiveram semelhantes e o IMC não apresentou diferença 

significativa (23,4±6,2 e 24,1±4,3 anos, respectivamente). Da mesma forma, 

quando classificados pela presença ou não de sarcopenia, os idosos dos dois 

grupos não apresentaram diferença de idade, sendo (75,8±7,5 e 77,8±7,5 anos, 

respectivamente; p=0,669). 

A FPP apresentou associação com o IMM (p=0,02), sendo a média de 

14,68±6 para o grupo com IMM baixo e 19,38±4,2 para IMM normal. 
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Tabela 4. Variáveis antropométricas e resultados da AGA de acordo com a 

presença de sarcopenia e a reserva muscular esquelética. 

Variável 
Sarcopenia 

p 
Baixo IMM 

p 
Não Sim Não Sim 

Idade (anos) 75,8±7,5 77,8±7,5 0,6690 75,2±3,5 77±8,6 0,5282 

IMC (kg/m²) 23,4±4,9 23,3±7,5 0,9617 24,1±4,3 23,4±6,2 0,6444 

FPP (kg) - - - 14,68±6 19,38±4,2  0,02 

Peso (kg) 59,2±9,2 58,1±16,9 0,8067 60,6±7,9 59,8±14,1 0,7853 

Altura (m) 1,6±0,1 1,59±0,1 0,6690 1,6±0,1 1,6±0,1 0,7132 

Escala de 

Katz 
5,6±0,5 4,7±1,8 0,0469 5,6±0,5 4,8±1,7 0,0109 

Escala de 

Lawton 
15,5±4,1 15±4,9 0,7339 14,2±4,3 13,9±5,4 0,8509 

EDG 5,3±3,9 4,5±3,8 0,5978 5±3,9 4,8±3,8 0,9086 

MEEM 20,9±6,4 22±4,6 0,5816 19,5±6,5 19,8±5,8 0,9093 

MAN® 9±3,2 8,6±5,0 0,7777 8±3,2 8,4±4 0,7322 

Charlson 8,2±4,7 8,5±2,4 0,7910 8,7±4,7 8±2,8 0,6946 

CARG 11,5±3,4 12,6±2,7 0,2592 11,8±3,5 12,2±2,8 0,7668 

CARG (%) 76,1±14,1 82,3±12,5 0,1599 77,5±14,6 80,2±11,9 0,5596 

AGA: Avaliação geriátrica ampla; IMC: Índice de massa corporal; FPP: Força de 

Preensão Palmar; EDG: Escala de depressão geriátrica; MEEM: Mini-exame do 

estado mental; MAN®: Mini-avaliação nutricional; CARG: 

CancerandAgingResearchGroup. Valores em negrito indicam p<0.05. 

 

A escala de Katz apresentou associação com o IMM, (p=0,01), sendo 

5,6±0,5 para o grupo com IMM baixo e 4,8±1,7 para os idosos com IMM normal 

(p=0,0109), sendo que o grupo de sarcopênicos apresentou média de escore 

inferior (4,7±1,8) ao grupo de não-sarcopênicos (5,6±0,5;p=0,0469). 

Em relação ao resultado do escore obtido pela MAN®, não houve 

diferença significativa entre as médias dos grupos de pacientes quando 

classificados pelo IMM ou entre sarcopênicos e não-sarcopênicos, sendo todas 

elas consideradas abaixo do valor de corte para estado nutricional normal, 

indicando que os pacientes dos dois grupos já apresentavam risco nutricional ou 

subnutrição.  

As escalas de Lawton, EDG, MEEM e Charlson não apresentaram 

diferença entre os grupos, sendo que: 
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• Pela escala de Lawton, os idosos dos dois grupos são classificados 

como dependentes parciais para as AIVD; 

• Pelo MEEM, os idosos dos dois grupos apresentaram média de 

escore abaixo do ponto de corte, mesmo para indivíduos analfabetos; 

• Pela escala de Charlson, a média da pontuação dos dois grupos 

indica pior prognóstico e menor sobrevida; 

• Pela EDG, ambos os grupos apresentam classificação de depressão 

leve. 

Os exames bioquímicos de albumina, creatinina e PCR, assim como a 

avaliação de risco de toxicidade CARG (tanto em valores absolutos quanto em 

porcentagem), não foram diferentes entre sarcopênicos e não-sarcopênicos. 

Quando avaliado o IMC segundo os locais do tumor, conforme indica a Figura 3, 

foram observadas médias inferiores nos idosos com tumores de esôfago, 

cabeça e pescoço e pele, e valores superiores para os idosos com câncer de 

mama, cólon/reto/ânus, ovário/útero e pulmão. 

Quando analisada a correlação entre IMM e IMC, em conjunto com o 

coeficiente de correlação encontrado, conforme consta na Figura 4 nota-se 

grande variabilidade e baixa correlação entre elas (r=0,38), sendo que um 

indivíduo classificado como obeso pelo IMC pode ter o IMM semelhante a outro 

classificado como eutrófico ou até com baixo peso, conforme indicado pelos 

círculos vermelhos. 
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Figura 3. Box-plotdo IMC conforme local do câncer 

 

IMC: Índice de Massa Corporal 
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Figura 4. Correlação do IMC e IMM dos idosos da amostra geral 

IMM: Índice de Massa muscular;IMC: Índice de Massa Corporal 

 

Em relação ao IMM dos idosos conforme localização do tumor, observa-

se que os indivíduos com neoplasias hematológicas, de cabeça e pescoço e 

pulmão apresentaram os maiores valores, quando comparados aos demais 

locais da doença (Figura 5). 
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Figura 5. Box-plot do IMM conforme local do câncer dos idosos da amostra geral 

IMM: Índice de massa muscular 
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Analisando o grupo de idosos sarcopênicos pelo estadiamento do câncer 

apresentado, pode-se notar que 45,4% (n=20) apresentavam a doença em 

estadio IV, considerado avançado, com metástase à distância; 18,2% (n=8) em 

estadio III e 18,2% (n=8) em estadio II. Oito idosos (18,2%) não apresentavam 

estadiamento da doença, e não foram identificados indivíduos com câncer em 

estadio I, conforme mostra a Figura 6. 

Dos 67 pacientes que foram avaliados no ambulatório, 19 (28,3%) fizeram 

quimioterapia. Dos idosos com baixo IMM, 28,6% receberam o tratamento, 

sendo que para os demais (71,4%) tal terapia foi contraindicada. 

 

Figura 6. Distribuição da amostra geral conforme estadiamento da neoplasia 

 

 

Foi observado que o subgrupo de idosos que fez QTX após a consulta 

com a Oncogeriatria apresentou média de idade (77,05±7,0) semelhante à 

média da amostra geral (76,81±7,9) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Características gerais da sub-amostra que fez quimioterapia após 

consulta com a Oncogeriatria 

Variável Média Desvio Padrão n 

Idade (anos) 77,05 7,00 21 

Peso (kg) 58,77 11,73 21 

Altura (m) 1,606 0,09 21 

IMC (kg/m²) 22,8 4,42 21 

IMM (cm²/m²) 36,38 9,13 19 

FPP (kg) 19,93 4,81 14 

KATZ 5,8 0,41 20 

LAWTON 16,76 4,71 21 

EDG 5,267 3,81 15 

MEEM 20,4 5,63 15 

MAN® 9,8 3,97 20 

Charlson 7,615 3,01 13 

PCR (mg/dl) 2,973 4,45 3 

CARG escore 10,43 2,73 21 

CARG % 72,14 13,25 21 

Albumina (mg/dl) 3,725 0,27 8 

Creatinina (mg/dl) 0,9786 0,26 21 

AGA:Avaliação Geriátrica Ampla; IMC:Índice de Massa Corporal; IMM: Índice de 

Massa Muscular; FPP: Força de Preensão Palmar; EDG: Escala de Depressão 

Geriátrica; MEEM: Mini-Exame do Estado Mental; MAN®: Mini-Avaliação 

Nutricional; CARG: CancerandAgingResearchGroup; PCR: Proteína C reativa. 

Valores em negrito indicam p<0,05. 

 

Quando analisado tal subgrupo, observamos que houve diferença 

significativa entre o grupo de sarcopênicos que fizeram e não fizeram QTX 

(78,9% versus 21,1%), sendo que quando indicada QTX nesse grupo, metade 

dos indivíduos receberam monoterapia.A politerapia foi indicada para 58,3% e 

50% dos idosos com baixo IMM e sarcopênicos, respetivamente (Tabela 6). 
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Tabela 6. Realização e tipo de QTX após consulta com a Oncogeriatria segundo 

sarcopenia e IMM 

Variável 
Sarcopenia (%) 

p 
Baixo IMM (%) 

p 
Não Sim Não Sim 

QTX após 

consulta 

Não 45 78,9 
0,048 

41,7 71,4 
0,087 

Sim 55 21,1 58,3 28,6 

Tipo de 

QTX 

Monoterapia 36,4 50 
1 

42,9 41,7 
1 

Politerapia 63,6 50 57,1 58,3 

Óbito 
Sim 40 50 

0,751 
41,7 50 

0,748 
Não 60 50 58,3 50 

QTX: Quimioterapia; IMM: Índice de massa muscular. Valores de p em negrito 

indicam p<0,05. 

 

Em relação à ocorrência e gravidade de toxicidades relacionada à QTX 

nos idosos que a receberam, não houve diferença entre os grupos de idosos 

com baixo IMM ou normal IMM tampouco entre os sarcopênicos e não-

sarcopênicos, conforme mostra a Tabela 7. 
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Tabela 7. Tipos de toxicidade e respectivos graus de acordo com presença ou ausência de sarcopenia e classificação pelo IMM 

Toxicidade/ 

Grau 

Sarcopenia 

n (%) p 

IMM 

n (%) p 

Não Sim Não Sim 

N. de toxicidades 

0 2(18,2%) 0 

0,473 

2 (28,6%) 2(28,6%) 

0,8 
1 3(27,3%) 2 (50%) 2 (28,6%) 5(41,7%) 

2 2(18,2%) 2 (50%) 1(14,3%) 3(25%) 

3 4(36,4%) 0 2 (28,6%) 2(16,7%) 

IRA 

não 10(90,9%) 4(100%) 

1 

6(85,7%) 12(100%) 

0,368 grau 1-2 1(9,1%) 0 1(14,3%) 0 

grau 3-4 0 0 0 0 

Neutropenia 

não 7(63,6%) 3(75%) 

0,67 

5(71,4%) 9(75%) 

0,881 grau 1-2 3(27,3%) 0 1(14,3%) 1(8,3%) 

grau 3-4 1(9,1%) 1(25%) 1(14,3%) 1(8,3%) 

Astenia 

não 10(90,9%) 4(100%) 

1 

6(85,7%) 12(100%) 

0,368 grau 1-2 1(9,1%) 0 1(14,3%) 0 

grau 3-4 0 0 0 0 

Diarreia 

não 8(72,7%) 1(25%) 

0,064 

2(16,7%) 5(41,7%) 

0,316 grau 1-2 3(27,3%) 2(50%) 1(14,3%) 5(41,7%) 

grau 3-4 0 1(25%) 0 2(16,7%) 

Náusea 

não 8(72,7%) 1(25%) 

1 

5(71,4%) 10(83,3%) 

0,702 grau 1-2 3(27,3%) 1(25%) 2(28,6%) 2(16,7%) 

grau 3-4 1(9,1%) 0 0 0 

Fadiga 

não 9(81,8%) 4(100%) 

1 

2(16,7%) 11(91,7%) 

0,614 grau 1-2 1(9,1%) 0 0 1(8,3%) 

grau 3-4 0 0 1(14,3%) 0 

Vômito 

não 9(81,8%) 4(100%) 

1 

6(85,7%) 11(91,7%) 

0,614 grau 1-2 2(18,2%) 4(100%) 1(14,3%) 1(8,3%) 

grau 3-4 0 0 0 0 
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Anemia 

não 9(81,8%) 0 

1 

7(100%) 11(91,7%) 

1 grau 1-2 1(9,1%) 0 0 1(8,3%) 

grau 3-4 0 0 0 0 

Mucosite 

não 10(90,9%) 3(75%) 

1 

6(85,7%) 11(91,7%) 

1 grau 1-2 0 0 0 0 

grau 3-4 1(9,1%) 1(25%) 1(14,3%) 1(8,3%) 

n: número; IRA: Insuficiência renal aguda; IMM: Índice de massa muscular 
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5. Discussão 

 

No presente estudo, foi observada associação de baixas reservas 

musculares e sarcopenia com a capacidade funcional para realização de ABVD, 

avaliada pela escala de Katz. A prevalência de pacientes com IMM baixo 

encontrada na amostra do presente estudo foi superior à observada na maior 

parte de outros estudos que utilizaram mesma metodologia, como o de Martin 

(2013), que identificou 53% das mulheres e 31% dos homens com tal condição. 

Um estudo que avaliou pacientes de câncer gástrico submetidos a gastrectomia 

identificou IMM baixo em 57,7% sendo 44,7% em homens e 75% em mulheres 

(TEGELS, 2015). Lodewick e colaboradores (2015) identificaram baixo IMM em 

46,8% dos pacientes avaliados em pós-operatório de ressecção de metástase 

hepática de câncer colorretal. Avaliando a TC de homens com câncer de 

próstata metastáticos que receberam docetaxel, Cushen e colaboradores (2016) 

identificaram baixas reservas musculares em 47% dos 63 indivíduos avaliados.  

É importante considerar que após os 50 anos, existe uma perda da 

massa muscular esquelética, enquanto a massa gorda aumenta com o 

envelhecimento e declina nos idosos mais velhos (KUK, 2009). 

Tais resultados e considerações permitem a formulação de algumas 

hipóteses: 

Apesar do critério e pontos de corte adotados no presente estudo serem 

os mais adequados disponíveis na literatura para a população estudada, 

considerando a média de idade da amostra observada superior à média dos 

estudos disponíveis na literatura, seria indicada a ampliação da amostra com 

acompanhamento do desfecho clínico dos indivíduos, como sobrevida global e 

taxas de complicações e toxicidade grave para possíveis adequações dos 

pontos de corte de baixas reservas musculares utilizando o IMM. 

Um ponto importante a ser observado é que independente da 

classificação do IMM e de sarcopenia, os idosos da amostra estudada 

apresentaram comprometimento funcional com dependência parcial para AIVDs, 
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conforme indicado pela escala de Lawton. Em relação ao desempenho de 

ABVDs os idosos não-sarcopênicos apresentaram maior autonomia.  

Dificuldades relacionadas ao autocuidado como trocar de roupa 

geralmente ocorrem de forma mais tardia e têm um impacto maior sobre a 

autonomia do idoso do que dificuldades para execução de AIVDs (HOPPE, 

2013). Uma das hipóteses que poderia explicar tal diferença reside no fato de 

que a amostra geral provavelmente já se encontrava mais comprometida do 

ponto de vista de saúde geral, com grande parte apresentando doença em 

estágio mais avançado. Outro fator é a história prévia de QTX ou RTX: são bem 

estabelecidas, na literatura, as principais causas de sarcopenia durante a 

quimioterapia: redução do consumo alimentar, com consequente redução do 

aporte de vitamina D, ômega-3 e proteínas; redução da atividade física devido 

fadiga; efeito direto ou indireto das drogas antineoplásicas sobre os músculos, 

além de distúrbios de mal absorção secundários a mucosite ou insuficiência 

pancreática (KODERA, 2015).  

O comprometimento nutricional da amostra estudada, evidenciado pela 

média do escore gerado pela MAN® também pode estar associado ao estágio 

mais avançado da doença neoplásica, somado à presença de multimorbidades e 

consequente polifarmácia. 

Apesar de não ter sido levantado dado referente ao tempo de demora 

para encaminhamento aos serviços de Oncologia e Oncogeriatria, esse é outro 

fator que pode ter exercido impacto negativo sobre a saúde geral dos indivíduos. 

Com isso, podemos observar também pelos resultados obtidos, que uma baixa 

porcentagem dos pacientes avaliados teve indicação de tratamento 

quimioterápico, sendo desses, parte utilizando tratamentos com monodrogas, de 

menor risco de toxicidade. 

Tais hipóteses poderiam justificar a prevalência de sarcopenia encontrada 

na presente amostra, que foi similar à de Barret e colaboradores (2014), que em 

seu estudo incluiu pacientes com câncer de cólon metastático utilizando também 

a TC como método de avaliação da massa muscular esquelética. Dos 51 

pacientes incluídos, 71% foram classificados como sarcopênicos. O mesmo 
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estudo também mostrou que a sarcopenia pode não estar relacionada ao IMC, 

corroborando os resultados do presente trabalho, sendo que 39% das mulheres 

eram sarcopênicas porém apenas 4% eram classificadas como subnutridas de 

acordo com tal índice antropométrico. Em relação aos homens, 82% eram 

considerados sarcopênicos porém apenas 18% tinham baixo peso pelo IMC.  

Quando avaliados e correlacionados os indicadores IMC e IMM, no 

presente trabalho, também se observa ausência de associação entre tais 

variáveis, indicando que pacientes eutróficos ou obesos podem apresentar 

sarcopenia, e, portanto, não se deve utilizar o IMC como critério para avaliação 

de reservas musculares. 

Outro aspecto que deve ser considerado, é a localização da doença 

neoplásica, que pode ter maior ou menor impacto sobre as reservas musculares. 

Na literatura, o câncer de pulmão não pequenas células tem uma associação 

forte com sarcopenia, sendo observada em 47% dos pacientes (BARACOS, 

2010), enquanto em pacientes com câncer de mama, tal prevalência cai para 

16% (VILLASENOR, 2012) e 39% em pacientes com câncer colorretal em pré-

operatório (LIEFFERS, 2012). Em pacientes com carcinoma hepatocelular, 

Olivier (2012) classificou  27,5% de sua amostra como de sarcopênicos. No 

presente estudo, ao separar os idosos de acordo com a localização do câncer e 

observar os valores de IMC e IMM, é importante relatar que tal análise fica 

limitada considerando o número reduzido de indivíduos por grupo de 

determinados tipos, como o de próstata ou de cabeça e pescoço (n=1) ou o 

grupo das doenças hematológicas (n=2). Para avaliar como tais variáveis se 

comportam na população estudada, seria importante ampliar número de 

indivíduos para que todos os grupos por tipos de câncer também ficassem mais 

representativos.  

Tal ponderação também se aplica à análise da ocorrência dos efeitos 

colaterais e sua gravidade nos grupos de idosos sarcopênicos ou não 

sarcopênicos: O número reduzido da subamostra de pacientes que realizaram 

QTX após a consulta com a oncogeriatria pode ter influenciado nos resultados, 

considerando que existem inúmeras evidências na literatura da relação 
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sarcopenia e baixas reservas musculares com o aumento de risco de toxicidade 

e sua gravidade (JUNG, 2015; HUILLARD,2013; ANANDAVADIVELAN, 2016; 

SJOBLOM, 2015; PRADO 2007; PRADO 2010). 

Moreau e colaboradores (2019), que compararam a FPP com as reservas 

musculares pela imagem de CT de 201 pacientes com câncer gastrointestinal 

indicaram que baixas reservas musculares são encontradas com maior 

frequência (80%) do que a força reduzida (30%) ou a sarcopenia (20%), 

sugerindo que a perda de massa possa anteceder a perda de força muscular 

Tais evidências corroboram os resultados do presente estudo, considerando a 

prevalência de baixo IMM, dinapenia e sarcopenia. 

O estudo de Benavidez-Rodrigues e colaboradores (2017) sugere que um 

alto valor obtido no teste de força pode não estar associado obrigatoriamente a 

uma grande reserva de massa muscular. Simultaneamente, um indivíduo com 

baixas reservas musculares pode apresentar força considerada adequada pelo 

teste de FPP. Entretanto, quando avaliada a correlação da FPP com a massa 

muscular, tais variáveis foram tidas como positivamente associadas. 

Quando analisados os resultados utilizando os critérios de sarcopenia 

pelo consenso de 2019, é importante notar que até o momento os estudos 

disponíveis na literatura que trazem informações acerca da prevalência de 

sarcopenia na população oncológica ainda utilizam critérios do Consenso 

Europeu de Sarcopenia de 2012, com pontos de corte diferentes dos utilizados 

no presente trabalho, que considerou os valores adotados no consenso 

atualizado, de 2019. Considerando que o ponto de corte atual é inferior ao 

anterior, é possível que indivíduos outrora classificados como sarcopênicos 

considerando a FPP não o sejam de acordo com os novos critérios, o que torna 

necessário que sejam avaliadas as prevalências da sarcopenia em novas 

publicações para possíveis comparações futuras. 

Independente do critério ou método utilizado, a importância do 

diagnóstico precoce da sarcopenia é a possibilidade de reversão do quadro, 

considerando que pacientes oncológicos apresentam capacidade anabólica 

(BARACOS, 2015) e vários estudos demonstraram que a síntese proteica pode 
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ser estimulada nesses indivíduos (MacDONALD, 2015; DEUTZ, 2011). A melhor 

estratégia estudada até o momento é a chamada terapia multimodal, que 

envolve intervenção nutricional (por meio de suplementação de proteínas e 

aminoácidos, de vitamina D em caso de deficiência) e exercício físico 

(geralmente com programas que envolvem treinamento de resistência e outros 

como aeróbicos, de alongamento e equilíbrio) (CALVANI, 2013). 

Algumas limitações do presente trabalho estão na heterogeneidade da 

amostra estudada, tanto em relação à idade e estadiamento da doença 

neoplásica, quanto aos tipos e locais da doença aos antecedentes pessoais, e 

aos tratamentos oncológicos prévios. O fato das consultas médicas registradas 

em prontuário eletrônico serem realizadas por vários profissionais médicos 

também pode ter ocasionado certa variabilidade dos escores das avaliações 

geriátricas coletadas. 
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6. Conclusão 

 

A avaliação geriátrica ampla pode identificar possíveis riscos potenciais 

de toxicidade em idosos com comprometimento de funcionalidade que 

apresentam correlação com baixas reservas musculares e a sarcopenia, sendo 

que no presente estudo foram observadas as prevalências de 78,6% e 50%, 

respectivamente. 

Foi observada diferença entre a FPP e escala de Katz entre grupos, e 

pode-se afirmar que na presente amostra os idosos sarcopênicos e com baixas 

reservas de massa muscular esquelética apresentavam força menor e maiores 

dificuldades para realização das ABVDs. 

Não houve diferença entre grupos quando avaliadas as demais escalas 

da AGA, ou com IMC, IMM, FPP e escore gerado pela MAN, tampouco com os 

exames bioquímicos avaliados. 

Não foi observada diferença na ocorrência de toxicidades entre pacientes 

sarcopênicos e com baixas reservas musculares em relação aos não-

sarcopênicos e com reservas musculares preservadas, possivelmente associada 

ao baixo número de indivíduos da sub-amostra. 

Considerando a prevalência da sarcopenia encontrada e sendo esta uma 

condição clínica potencialmente reversível, especialmente nos estágios mais 

iniciais é de grande importância que o paciente oncológico idoso seja 

encaminhado para uma avaliação geriátrica precoce, aumentando as chances 

de reverter possíveis prejuízos nutricionais e funcionais visando manter 

autonomia e possibilidade de realização do tratamento antineoplásico conforme 

planejado, com menores chances de necessidade de toxicidade, com 

consequente redução de doses das drogas, atrasos entre ciclos ou suspensão 

da quimioterapia. 
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ANEXO A. Avaliação e graduação de quimiotoxicidade pelos critérios da 

NCI – CTCAE 
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ANEXO B. Carta de aprovação do Comitê de Ética (CEP) do HC FMRP USP 
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ANEXO C. Avaliação das atividades básicas de vida diária (escala de Katz) 
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ANEXO D. Avaliação das atividades instrumentais de vida diária (escala de 

Lawton) 
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ANEXO E. EscalasdECapacidadeFuncional - Eastern Cooperative Oncology 

Group Performance Status (ECOG) e Karnofsky Performance Status (KPS) 
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ANEXO F. Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 
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ANEXO G. Escala de Depressão Geriátrica (reduzida) 
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ANEXO H. Índice de Comorbidades de Charlson 
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ANEXO I. Mini Avaliação Nutricional – MAN® 
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ANEXO J. CARG score 

 

 

 


