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RESUMO 

Introdução: A obesidade sarcopênica (OS) está associada a distúrbios 

metabólicos, dificuldades na mobilidade, maior risco de quedas, piora na 

qualidade de vida e mortalidade. Objetivo: Verificar a associação entre 

obesidade sarcopênica e óbito em coorte de idosos domiciliados, segundo sexo 

e grupos etários.Métodos: Foram utilizados dados do Estudo SABE – Saúde, 

Bem-Estar e Envelhecimento, longitudinal, epidemiológico, de base domiciliar 

realizado no município de São Paulo, em 2000 e 2010. Em 2000, a população 

foi composta por 2143 idosos (≥ 60 anos), de ambos os sexos, selecionados 

por amostra probabilística; em 2010, a ocorrência de óbitos foi verificada pelo 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do município de São Paulo, 

SP, no período de 2000 a 2010. Devido à ausência de variáveis necessárias ao 

estudo, a população do presente estudo foi composta por 1407 idosos sendo 

que destes 688 morreram entre 2000 e 2010. As variáveis de estudo foram: a) 

obesidade sarcopênica: considerando: obesidade [identificada pela 

circunferência de cintura (CC) ≥ 80 cm e ≥ 94 cm, para homens e mulheres, 

respectivamente] e sarcopenia [pelo desempenho motor do teste sentar e 

levantar (SeL), de uma cadeira, cinco vezes, com os braços cruzados, 

considerando baixo desempenho, quando o tempo despendido foi ≥ percentil 

(P) 75, da própria população; pela força de preensão manual (FPM) utilizando 

dinamômetro, no braço dominante, sendo considerada força reduzida, quando 

o valor foi ≤ P 25, da própria população; e pela massa muscular (MM), 

estimada pelo índice de massa muscular [IMM = MM (kg)/estatura²(m)], sendo 

a MM calculada por equação preditiva, considerando baixa MM, quando o valor 

foi  ≤  P 20, da própria população]; b) sexo; c) grupos etários(60-74 e ≥ 75 

anos). Demais variáveis incluíram características sóciodemográficas, clínicas e 

de estilo de vida. A presença de OS foi confirmada, quando todos os critérios 

adotados para diagnóstico de obesidade e de sarcopenia foram contemplados. 



 

 
 

Para verificar a associação entre as variáveis, foi utilizado teste de qui-

quadrado Rao-Scott (p ≤ 0,05).O método de Kaplan-Meier foi utilizado para 

comparar as curvas de sobrevida e o teste log-rank para verificar se havia 

diferenças entre o impacto da obesidade sarcopênica na sobrevivência. A 

magnitude da associação entre óbito e obesidade sarcopênica foi verificada 

utilizando o modelo de regressão de Poisson, com nível de significância 

estabelecido em 5% (p< 0,05). Resultados: Dos 1407 idosos avaliados, 2,4% 

(n=66) que morreram no período entre 2000 e 2010, foram identificados com 

OS. A taxa de mortalidade foi maior: nos idosos com obesidade sarcopênica 

[120,2/1000 pessoa/ano (IC 95% 93-155,3) / 43,6/1000 pessoa/ano (IC 

95%39,6-48,1)], no grupo ≥ 75 anos [141,0/pessoa/ano (IC 95%112,1-177,4)/ 

63,4/pessoa/ano (IC 95% 24,8-202,7)] e nos homens (296,0/1000 pessoa/ano 

(IC 191,0-466,8) / 109,1/pessoa/ano (IC 95%82,9-143,9)] (p≤0,05). Após ajuste 

das variáveis, constatou-se maior risco para óbito nos idosos com 60-74 anos 

(RR= 1,37; IC 95% 0,73-2,58) e nos homens (RR=1,99; IC 95% 1,54-2,56). 

Conclusão: A obesidade sarcopênica foi associada ao risco para óbito nos 

homens e no grupo 60 - 74 anos. 

 

Descritores: obesidade sarcopênica, sarcopenia, obesidade, idosos, 

mortalidade, Estudo SABE. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Sarcopenic obesity (OS) is associated with metabolic disorders, 

difficulty in mobility, increased risk of falls, poor quality of life and mortality. 

Objective: To investigate the association between sarcopenic obesity with 

mortality in a cohort of elderly by sex and age group. Methods:We used data 

from the SABE Study - Health, Well-Being and Aging, longitudinal, 

epidemiological, from home base held in São Paulo in 2000 and 2010. In 2000, 

the population consisted of 2143 elderly patients (≥ 60 years) of both sexes, 

selected by random sample; in 2010, the deaths were verified by the Mortality 

Information System (MIS) in São Paulo, from 2000 to 2010. In the absence of 

variables needed to study, the population of this study consisted of 1407 elderly 

and of these 688 died between 2000 and 2010. The study variables were: a) 

sarcopenic obesity: considering: obesity [identified by waist circumference 

(WC) ≥ 80 cm and ≥ 94 cm for men and women, respectively] and sarcopenia 

[the test engine performance sitting and standing (SeL), from a chair five times, 

with crossed arms, considering poor performance when the time spent was ≥ 

percentile (P) 75, the population itself; the handgrip (FPM) using dynamometer, 

the dominant arm and is considered reduced force when the P value was ≤ 25, 

the population itself; and muscle mass (MM), estimated by the body mass index 

[IMM = MM (kg) / height² (m)], and the MM calculated by predictive equation, 

considering low MM, when the value was P ≤ 20, the own population]; b) sex; c) 

age groups (60-74 and ≥ 75 years).Other variables included sociodemographic 

characteristics, clinical and lifestyle. The presence of OS was confirmed when 

all the criteria adopted for diagnosis of obesity and sarcopenia were 

contemplated. To verify the association between variables, we used chi-square 

test Rao-Scott (p ≤ 0.05). The Kaplan-Meier method was used to compare 

survival curves and the log-rank test to see if there were differences between 

the impact of sarcopenic obesity on survival. The magnitude of the association 



 

 
 

between death and sarcopenic obesity was assessed using the Poisson 

regression model, with significance level set at 5% (p <0.05). Results: Of the 

1407 patients included, 2.4% (n = 66) who died between 2000 and 2010 were 

identified with OS. The mortality rate was greater: in the elderly with sarcopenic 

obesity [95% CI 120.2 / 1000 person / year (95% CI 93 to 155.3) / 43.6 / 1000 

person / year (95% CI 39.6 -48.1)], in the group ≥ 75 years [141.0 / person / 

year (95% CI 112.1 to 177.4) / 63.4 / person / year (95% CI 24.8 to 202, 7)] and 

in men (296.0 / 1000 person / year (CI 191.0 to 466.8) / 109.1 / person / year 

(95% CI 82.9 to 143.9)] (p≤0.05). After adjusting the variables, there was 

greater risk of death in elderly people with 60-74 years (RR = 1.37 95% CI 0.73 

to 2.58) and men (RR = 1.99  95% CI 1.54 to 2.56). Conclusion: The 

sarcopenic obesity was associated with the risk of death in men and the group 

60-74years. 

 

Keywords: sarcopenic obesity, sarcopenia, obesity, elderly, mortality, SABE 

Study 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1.OBESIDADE SARCOPÊNICA 

 

 

A distribuição etária da população tem mostrado mudanças nos últimos 

anos tanto no Brasil como no mundo devido ao aumento da expectativa de vida 

e do consequente número de idosos ter crescido. Sendo assim, atualmente, há 

maior interesse de estudiosos nessa população visando melhorias na 

qualidade de vida desses indivíduos (CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000; 

SAMPAIO, 2004; BUENO et al, 2008).  

O processo de envelhecimento promove inúmeras alterações na 

composição corporal do indivíduo como a diminuição na massa muscular (MM) 

e força muscular que é denominada sarcopenia e é uma causa importante de 

incapacidade, dependência e fragilidade em idosos (SAKUMA e YAMAGUCHI, 

2013). 

A obesidade é definida como acúmulo excessivo de gordura que afeta 

negativamente a saúde, associada diretamente ao risco para desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), diminuição da qualidade de 

vida, redução da função cognitiva, depressão, incontinência urinária e maior 

risco para óbito em idosos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS, 

2000; LI e WEBER, 2012; SILVA et al., 2013).  

A distribuição da gordura corporal muda com a idade, aumentando o 

risco para desenvolvimento de depósito de gordura intra-abdominal e de 

gordura no interior do músculo esquelético e do fígado (DOMINGUEZ; 

BARBAGALLO, 2007).  

A gordura localizada na região visceral tem sido mais fortemente 

associada ao desenvolvimento de DCNTs como intolerância à glicose, 

dislipidemias, diabetes melito tipo 2 e doenças cardiovasculares comparada à 



 

15 
 

obesidade global (CASTANEDA; JANSSEN, 2005; STEPHEN; JANSSEN, 

2009). 

Em alguns casos, a sarcopenia pode coexistir com o aumento na massa 

gorda, condição definida como obesidade sarcopênica (OS). A confluência 

dessas duas condições pode potencializar mutuamente os efeitos adversos na 

saúde (LIU et al., 2014). 

A redução da massa e força musculares e a presença de obesidade 

parecem estar ligadas uma a outra, pois com o avançar da idade, a gordura 

visceral e intramuscular tendem a aumentar, enquanto a gordura subcutânea 

tende a diminuir. Essa infiltração da gordura piora a qualidade muscular e é 

associada a menor força e capacidade de desempenho (SCHRAGER et al, 

2007; STENHOLM et al., 2008; ZAMBONI et al., 2008; PICOLI; FIGUEIREDO; 

PATRIZZI, 2011; SILVA et al, 2013). 

Além disso, o envelhecimento é relacionado a redução da atividade 

física que leva à diminuição na massa e força musculares, ganho de peso, 

resistência à insulina e aumento da gordura abdominal com aumento 

concomitante do estado inflamatório (CAULEY, 2015). 

Com o aumento da massa gorda, o aumento da secreção de leptina, 

adipocinas e citoquinas podem também contribuir para o desenvolvimento da 

OS. Esse ciclo vicioso entre perda de massa muscular e ganho de massa 

gorda leva ao maior risco de desenvolvimento da sarcopenia e da obesidade 

sarcopênica em idosos (CAULEY, 2015). 

Devido ao impacto negativo na saúde, diversos estudos foram realizados 

com diferentes populações ao redor do mundo para identificar a prevalência de 

OS, que varia entre 2 e 41%, dependendo do método utilizado para a 

identificação da obesidade sarcopênica e população analisada, tendo maior 

prevalência no sexo feminino (BAUMGARTNER et al., 1998, 2000; DAVISON 

et al., 2002; NEWMAN et al., 2003; LIM et al., 2010; KIM et al., 2012). No 

Brasil, foram feitos 3 estudos ea prevalência de OS chegou a 34% em idosas 

do Distrito Federal (OLIVEIRA et al., 2011; SILVA et al., 2013; DUTRA, 2013).    
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Por estar relacionada a diversos problemas de saúde e mortalidade, a 

obesidade sarcopênica constitui importante problema de saúde pública 

(STENHOLM et al., 2008; NETO et al., 2012; SILVA et al., 2013). 

 

1.2 CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE SARCOPÊNICA 

 

 

A obesidade sarcopênica está associada a distúrbios metabólicos como 

resistência à insulina, diabetes melito tipo 2 e síndrome metabólica, 

dificuldades na mobilidade como redução na velocidade de caminhada e 

dificuldades em subir escadas, maior risco de quedas, piora na qualidade de 

vida e mortalidade (WATERS e BAUMGARTNER, 2011; STENHOLM et al., 

2008; KIM et al., 2013; KOHARA, 2013).  

O alto percentual de gordura associado à massa muscular reduzida 

pode potencializar um ao outro, maximizando seus efeitos nas limitações 

funcionais e doenças metabólicas em idosos, porém, a maior parte dos estudos 

tem separado a análise da contribuição de cada componente da composição 

corporal nas limitações funcionais, incapacidade, morbidade e mortalidade 

(ZAMBONI et al., 2008; ROLLAND et al., 2009). 

Idosos com sarcopenia podem apresentar maior risco de 

comprometimento funcional e incapacidade física (JANSSEN, 2006). Em 

estudo feito por Baumgartner et al., (2004), com o objetivo de avaliar a 

associação entre obesidade sarcopênica e o desenvolvimento de 

incapacidades para realizar as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) 

em uma coorte de idosos acompanhada por 8 anos, foi encontrado que os 

indivíduos com obesidade sarcopênica relataram 2 ou 3 vezes mais 

incapacidades para realizar as atividades do que aqueles somente obesos ou 

apenas sarcopênicos. 

A mobilidade em idosos obesos é menor do que a de indivíduos sem 

excesso de peso (VISSER et al., 2005). Esse prejuízo na mobilidade em idosos 

ocorre devido à diminuição da força em nível em que se torna inadequado o 

apoio para uma locomoção eficiente (SCHRAGER et al., 2007).Além disso, 
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idosos com obesidade sarcopênica podem apresentar mais dores nos pés 

devido a maior pressão plantar e osteoartrite de joelho, prejudicando a sua 

mobilidade (MONTEIRO et al., 2010; SUNGGUN, TAE-NYUN; SEONG-HO, 

2012). 

Outros estudos também têm evidenciado a relação entre síndrome 

metabólica e obesidade sarcopênica. Lu et al., (2013) verificaram que idosos 

em Taiwan com OS apresentaram maior risco para desenvolver síndrome 

metabólica do que aquelas sem OS. 

Considerando as consequências deletérias à saúde, a sarcopenia gera 

grandes custos econômicos ao sistema de saúde dos Estados Unidos, sendo a 

necessidade de 18,5 bilhões de dólares para as despesas com sarcopenia. 

Assim, a redução de 10% na prevalência de sarcopenia resultaria em economia 

de aproximadamente um bilhão de dólares por ano (JANSSEN et al., 2004). 

Não há dados disponíveis sobre o custo da sarcopenia na população de 

idosos brasileira, porém, foi verificado que indivíduos com idade a partir de 60 

anos foram responsáveis por, aproximadamente, 34% das internações 

hospitalares e 38% dos recursos gerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

(PEIXOTO et al., 2004). 

Com relação à obesidade, em estudo realizado por Lakdawalla, 

Goldman e Shang (2005), com objetivo de analisar a relação entre obesidade e 

despesas médicas nos Estados Unidos, verificou-se que idosos obesos têm 

pior qualidade de vida e gastam mais dinheiro com despesas médicas 

comparados a idosos com peso adequado. Estima-se que a prevenção de 

obesidade em apenas uma pessoa vale, aproximadamente, 39 mil dólares em 

valores brutos para a sociedade. 

Estudos mostram que as despesas de saúde, por habitante, atribuíveis à 

obesidade variam entre 17 dólares (Alemanha, 2001) e 199 dólares (Estados 

Unidos, 2000) (OLIVEIRA, 2013). 

No Brasil, o custo das hospitalizações no SUS de indivíduos com idade 

entre 20 e 60 anos relacionadas ao excesso de peso e às doenças associadas 

em 2001 foi equivalente a 36 milhões de dólares. No período de 2009 a 2011, 

os custos totais por ano com todas as doenças relacionadas ao excesso de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lakdawalla%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16186149
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peso e à obesidade foram de 2,1 bilhões de dólares (SICHIERI; 

NASCIMENTO; COUTINHO, 2007; BAHIA et al., 2012). 

A obesidade sarcopênica pode ter maior efeito nos distúrbios 

metabólicos, morbidade e mortalidade do que a obesidade sozinha ou apenas 

a sarcopenia. Por isso, a identificação e tratamento precoce da OS pode ajudar 

a melhorar a qualidade de vida dos idosos e reduzir os custos com saúde. 

 

1.3 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBESIDADE 

SARCOPÊNICA 

 

 

A absorciometria de dupla emissão de raios-X (DXA) e a análise de 

bioimpedância (BIA) são métodos comuns para avaliar a quantidade de massa 

muscular, porém, podem não estar disponíveis a toda população e sua 

utilização em pacientes idosos pode ser limitada (LANDI et al., 2010). 

Assim, a antropometria é de grande importância para avaliação da 

massa muscular e estado nutricional pois é um método simples, rápido, barato 

e não invasivo (ENOKI et al., 2007). As variáveis mais utilizadas para 

identificação de MM são: área muscular do braço (AMB), circunferência 

muscular do braço(CMB) e circunferência de panturrilha (CP) (BARBOSA et al., 

2005; FONSECA-ALANIZ et al., 2006; GARCIA; ROMANI, 2007). 

Para a avaliação da gordura abdominal, a variável mais utilizada é a 

circunferência de cintura que é um marcador da gordura visceral que se 

correlaciona fortemente com adiposidade intra-abdominal (DOMINGUEZ; 

BARBAGALLO, 2007). Para a população idosa, ainda não há valores de 

referência específicos para CC, por isso, também se utilizam os valores 

propostos por Han et al. (1995) que consideram valores de CC indicativos de 

risco para complicações metabólicas associadas à obesidade, quando CC 

≥94cm, para homens e CC ≥ 80cm, para mulheres, em população caucasiana, 

adulta de 20 a 59 anos. 

Além da antropometria, as variáveis preditivas de força muscular e de 

funcionalidade também têm sido utilizadas para o diagnóstico de sarcopenia 
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visto que a redução da MM também indica redução na força muscular de 

idosos, prejudicando sua funcionalidade. A avaliação da força muscular pode 

ser feita através do teste de força de preensão manual, medido por 

dinamometria (HAIRI et al., 2010; JANSSEN, 2011; VISSER et al., 2003). 

Consensos internacionais recomendam diagnósticos diferentes para 

sarcopenia, por meio da junção de critérios determinados com auxílio de 

métodos que avaliam a massa muscular, força de preensão manual e 

desempenho motor de idosos (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

Com relação ao desempenho motor, os métodos mais utilizados 

pertencem à bateria curta de desempenho físico proposta por Guralnik et al. 

(1994) e ao teste “timed get-up and go” (MATHIAS et al., 1986). A bateria de 

Guralnik et al. (1994) é composta por testes de equilíbrio, de caminhada e de 

sentar e levantar cinco vezes de uma cadeira (SeL) sendo sugerida a utilização 

de escore indicativo de desempenho baixo, médio e alto. 

O teste de SeL tem apresentado relação com sarcopenia e baixa massa 

muscular em idosos (AUYEUNG et al., 2008; BOUCHARD; DIONNE; 

BROCHU, 2009) sendo sugerido também para diagnóstico de sarcopenia em 

idosos com obesidade. 

A maior parte dos estudos sobre obesidade sarcopênica foca na 

obesidade associada à redução da massa muscular (STENHOLM et al., 2008). 

As definições dessa condição de saúde utilizando dados de força muscular são 

mais recentes, apesar de ser uma medida mais fácil e barata comparada à 

medida de massa muscular (STENHOLM et al., 2008).  

Em estudo realizado por Baumgartner (2004) utilizando o DXA, a 

obesidade sarcopênica foi definida quando a massa muscular apendicular 

fosse menor que 7,26 kg/m² em homens e 5,45 kg/m² em mulheres e o 

percentual de gordura fosse 28% em homens e 40% em mulheres. Em outro 

estudo elaborado por Davison et al. (2002), o diagnóstico de obesidade 

sarcopênica foi realizado utilizando variáveis antropométricas e bioimpedância 

elétrica. 

A prevalência de OS varia entre 4 e 12% utilizando a massa muscular 

como indicadora de sarcopenia. Entretanto, utilizando o índice de massa 
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corporal (IMC) e medidas da força de preensão manual, essa prevalência pode 

ser estimada entre 4 a 9% (BAUMGARTNER, 2000; DAVISON et al., 2002; 

ZOICO et al., 2004). 

O desenvolvimento de estudos sobre o efeito associado da redução da 

massa muscular e obesidade é prejudicado pela escassez de uma definição 

amplamente aceita de obesidade sarcopênica, pois não há critério diagnóstico 

unânime para indicar sarcopenia e acúmulo excessivo de gordura corporal 

(STENHOLM et al, 2008; PRADO et al., 2012).  

 

1.3 OBESIDADE SARCOPÊNICA E RISCO PARA ÓBITO 

 

 

Alguns estudos realizados com idosos verificaram associação entre 

mortalidade e obesidade sarcopênica e sugere-se que idosos com obesidade 

sarcopênica tem maior risco de mortalidade. Porém, essa relação ainda não é 

clara devido os efeitos da obesidade e sarcopenia na mortalidade em idosos 

andarem em posições opostas (ATKINS et al., 2014;BATSIS et al., 2014). 

Idosos com força muscular reduzida apresentam maior risco de óbito 

visto que a força é relacionada com a quantidade absoluta de massa muscular 

que é diminuída com a idade (METTER et al., 2002; RANTANEN et al., 2000; 

RANTANEN et al., 2003). A diminuição na massa muscular contribui para 

limitações funcionais e incapacidade em idosos e pode parcialmente explicar a 

relação com a mortalidade. Além disso, a força muscular pode ser preditora da 

mortalidade pois ela é reduzida em situações de doença e descondicionamento 

físico (NEWMAN et al., 2006).  

Com relação ao excesso de peso em idosos, o aumento no índice de 

massa corporal (IMC) pode ser fator protetor contra a mortalidade. Estudos 

mostram que a relação do IMC com mortalidade em idosos apresenta-se como 

uma curva em formato de “U”ou “J” invertido, sugerindo que idosos com maior 

IMC tem menor risco de morte (CERVI; FRANCESCHINI; PRIORE, 2005). 

Porém, sabe-se que o IMC reflete tanto a quantidade de massa gorda quanto a 

de massa magra, não sendo um bom indicador para ser utilizado para 
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avaliação da adiposidade corporal (LAHMANN et al., 2002; CABRERA et al., 

2005; CORRADA et al., 2006; LIU et al., 2014). 

Deste modo, a circunferência de cintura aumentada é uma variável que 

pode ser utilizada como indicador de massa gorda, pois apresenta associação 

com a mortalidade. Essa descoberta indica que o excesso de gordura corporal 

pode estar relacionado ao maior risco de óbitos em idosos (JANSSEN et al., 

2002; LIU et al., 2014). 

Porém, poucos estudos investigaram o efeito associado da obesidade e 

da massa ou força musculares reduzidas na mortalidade de idosos 

Cesari et al. (2009) ao realizarem estudo com objetivo de avaliar se a 

baixa massa muscular e a alta massa de gordura corporal eram preditoras de 

mortalidade em idosos na Itália, encontraram maior proporção de óbitos entre 

homens mais velhos, porém, não encontraram associação significante entre 

composição corporal e mortalidade. 

Ao avaliarem a associação entre sarcopenia e mortalidade em idosos do 

Chile saudáveis, Bunout et al., (2011) encontraram que a baixa massa livre de 

gordura foi preditora de mortalidade em idosos com idade a partir de 74 anos 

enquanto que a massa gorda não teve associação. 

No estudo feito por Atkins et al. (2014) com idosos ingleses (≥60 anos), 

a OS identificada pela baixa CMB e CC (≥102cm) apresentou aumento de 55% 

no risco de mortalidade comparado com idosos não obesos sarcopênicos. 

Resultados similares foram encontrados por Wannamethe et al., (2007) em que 

o grupo com obesidade sarcopênica apresentou o maior risco de mortalidade 

comparado a indivíduos só obesos ou só sarcopênicos. 

Considerando o exposto, a influência da obesidade sarcopênica na 

morbidade e mortalidade de idosos ainda é pouco conhecida devido à 

dificuldade na definição dessa condição de saúde e à escassez de estudos. 

Dessa forma, são necessárias mais pesquisas sobre essa temática, no sentido 

de conhecer mais precocemente possível a presença da OS em idosos e suas 

consequências, para assim direcionar ações de saúde pública que possam 

garantir maior expectativa de vida e reduzir a demanda de cuidados de longa 

duração e óbito. 
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1.4 HIPÓTESE 

 

O risco para óbito em indivíduos idosos é maior naqueles com 

obesidade sarcopênica e seu efeito difere conforme sexo e grupo etário. 
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2 – OBJETIVO 

 

Verificar a associação entre obesidade sarcopênica e óbito em coorte de 

idosos domiciliados segundo sexo e grupo etário. 
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3 - CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 –DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

3.1.1 SABE 2000 

 

Trata-se de estudo de coorte, epidemiológico, de base domiciliar, de 

associação que utilizará dados do Estudo SABE: Saúde, Bem-Estar e 

Envelhecimento, realizado no município de São Paulo em 2000 e 2010. 

Em 2000, o estudo abrangeu 2.143 idosos (≥ 60 anos) de ambos os 

sexos, residentes na área urbana do município de São Paulo, selecionados por 

amostra probabilística, que foi ampliada para o grupo de 75 anos e mais e para 

o sexo masculino, devido à maior taxa de mortalidade desses grupos. 

A ampliação da amostra foi realizada pela localização desses indivíduos 

em moradias próximas ao primeiro segmento(NAZÁRIO, 2003). 

Para ajustar a distribuição da amostra à composição da população, 

foram calculados pesos para cada sexo e grupo etário. Para compensar 

probabilidades desiguais de sorteio do segundo estágio devido à atualização 

das listas de endereço pela PNAD de 1998 também foram calculados pesos 

para cada área de abrangência do estudo (SILVA, 2003). 

Todo o processo de amostragem já foi publicado anteriormente (SILVA, 

2003). 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas domiciliares 

realizadas por pessoas, devidamente treinadas pelos coordenadores do 

estudo, e registrados em questionário específico, traduzido e adaptado (Anexo 

I).A maior parte das entrevistas (88%) foi realizada diretamente com os idosos, 

porém, nos casos em que havia dificuldade ou impossibilidade de o idoso 

responder aos questionamentos, as perguntas eram respondidas por alguma 

pessoa mais próxima, denominada informante ou Proxy (NAZÁRIO, 2003). 

O questionário utilizado contém 11 seções, em ordem alfabética, que 

compreende diversos aspectos da vida do idoso, apresentados no Quadro 1, 
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no qual estão destacadas em negrito as seções que foram utilizadas neste 

estudo (LEBRÃO e DUARTE, 2008). 

 

Quadro 1– Seções do questionário utilizado no Estudo SABE em 2000. 

 

Número Seções 

1 A – Informações pessoais 

2 B – Avaliação cognitiva 

3 C – Estado de saúde 

4 D – Estado funcional 

5 E- Medicamentos 

6 F- Uso e acesso a serviços 

7 G - Rede de apoio familiar e social 

8 H - História de trabalho e fontes de receita 

9 J - Características de moradia 

10 K – Antropometria 

11 L – Flexibilidade, mobilidade e equilíbrio. 

Fonte: Lebrão e Duarte, 2008. 

 

 

3.1.2 - SABE 2010 

 

Dos2143 idosos entrevistados em 2000, 795 participaram do estudo 

SABE em 2010. A diminuição no número de idosos ocorreu devido a óbitos, 

institucionalização, mudança de domicílio e/ou recusa (Quadro 2). 
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Quadro2– Amostra de idosos do Estudo SABE, em 2000 e 2010, e razões para 

não participarem em 2010. 

 

Razões para não participação em 2010  Número de idosos 

Amostra em 2000 2143 

Óbitos 981 

Idosos não localizados 149 

Idosos localizados em outros municípios 98 

Idosos institucionalizados 21 

Recusas 99 

Amostra em 2010 795 

 

3.2. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Em 2000, a população de estudo foi composta por 2143 idosos com 

idade ≥ 60 anos, de ambos os sexos, porém, após seleção pelos critérios de 

exclusão (ausência de: valores antropométricos (peso, estatura e 

circunferência da cintura), força de preensão manual, desempenho físico, etnia 

e idade), permaneceram 1407 idosos (Figura 1). 

Figura 1 - Fluxograma descritivo da população do presente estudo. 

SABE 2000 

2143 idosos 

1407 idosos 

Ausência de dados necessários a este 
estudo 
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3.3 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

3.3.1 Variável dependente: Óbito 

 

A ocorrência de óbitos no período de 2000 a 2010 foi identificada pelos 

pesquisadores do Estudo SABE pelo Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) do município de São Paulo, SP.  

 

3.3.2 Variável explanatória de interesse: obesidade sarcopênica 

3.3.2.1 Sarcopenia 

 

A sarcopenia foi identificada segundo a proposta de CRUZ-JENTOFT 

(2010) pela análise de três variáveis: Força de Preensão Manual (FPM),Teste 

de Sentar e Levantar (SeL) da cadeira 5 vezes e Índice de Massa Muscular 

(IMM).CRUZ J 

Os dados do teste de FPM, que tem o objetivo de avaliar força muscular, 

foram obtidos da seção K do questionário SABE 2000.  

Esse teste foi executado, com dinamômetro da marca Takei Kiki Kogyio 

(modelo TK 1201, Japão), ajustado para cada idoso de acordo com o tamanho 

das mãos. Para os idosos que realizaram o teste, foi anotado o maior valor de 

FPM, em kg (LEBRÃO e DUARTE, 2008). 

Durante sua realização, os idosos permaneciam sentados e eram 

instruídos a pressionar o dinamômetro o mais forte possível, duas vezes, com 

intervalo de um minuto, entre cada tentativa, com o cotovelo do braço 

dominante apoiado em uma cadeira ou mesa, antebraço estendido à frente e a 

palma da mão para cima (LEBRÃO e DUARTE, 2008). 

Os dados do teste de sentar e levantar da cadeira para avaliação do 

desempenho físico foram retirados da bateria de testes Short Physical 

Performance Battery (SPPB) (GURALNIK et al., 1994) da seção L do 

questionário SABE 2000.  
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Os idosos ficavam com os braços cruzados sobre o peito, sentados em 

uma cadeira e eram instruídos a se levantarem o mais rápido possível, 5 vezes, 

sem fazer nenhuma pausa. O tempo da posição inicial até a final, em pé, na 

quinta repetição, foi registrado. Após o registro do tempo, os idosos foram 

classificados em ordem decrescente, sendo o valor do percentil 75, segundo 

sexo, utilizado para distinção de desempenho (<p75= normal; ≥p75 = baixo). 

O IMM, obtido a partir da razão entre massa muscular (MM), em kg, e 

altura, em metros ao quadrado (IMM = MM / altura²), foi utilizado como a 

medida de MM. Para tanto, a MM foi estimada por meio de equação preditiva 

(LEE et al., 2000), conforme descrito: 

 

MM (kg) = 0,244 x peso corporal (kg) + 7,8 x estatura (m) – 0,098 x 

idade (anos) + 6,6 x sexo + etnia – 3,3 

 

Em que, sexo = 1 para homens e 0 para mulheres; etnia = -1,2 para 

asiáticos, 0 para brancos e 1,4 para negros. 

 

Os valores de peso e estatura foram obtidos da seção K do questionário 

SABE 2000. O peso corporal foi medido em balança portátil, marca SECA 

(Alemanha) com capacidade de 150 kg e sensibilidade de 500g, sem calçado e 

com o mínimo de roupas e acessórios, com o idoso posicionado na balança, de 

forma a distribuir igualmente o peso nos pés (FRISANCHO, 1984). 

A estatura foi medida com antropômetro, marca Harpenden (Inglaterra), 

com extensão de 2m e sensibilidade de 1 mm, no domicilio do idoso em local 

adequado como parede ou batente de porta, sem rodapés, que formasse 

ângulo reto com o piso, o qual deveria ser firme, sem carpete ou tapete 

(FRISANCHO, 1984). 

O idoso era posicionado, descalço, com os pés unidos, posição ereta e 

olhando para frente (plano horizontal de Frankfurt). Durante a mensuração, o 

idoso deveria permanecer com a parte posterior da cabeça, os ombros, as 

nádegas, as panturrilhas e os calcanhares encostados na parede ou batente da 
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porta. Para realizar a medida, era colocado esquadro sobre o topo da cabeça 

do indivíduo, formando ângulo de 90ºC com a parede ou batente da porta. 

As técnicas para mensuração das variáveis antropométricas (peso e 

estatura) foram padronizadas, segundo Frisancho (1984), e as medidas 

realizadas em triplicata, sendo utilizada a média dos valores. 

Os valores de IMM foram distribuídos em percentis segundo sexo e 

grupo etário, adotando o percentil 20 como critério para distinção de MM: 

adequada ou baixa MM (<P20= baixo; ≥P20= normal) para identificação da 

sarcopenia.  

Assim, foram classificados como sarcopênicos conforme Gobbo (2012), 

idosos que:  

1) no teste SeL, despenderam tempo, em segundos, ≥ percentil 75, IMM, 

em kg.m-², inferior ao percentil 20, ou;  

2) no teste SeL, despenderam tempo, em segundos, inferior ao percentil 

75, mas apresentaram FPM igual ou inferior ao percentil 25 e MM igual ou 

inferior ao percentil 20, do IMM. 

3.3.2.2 Obesidade 

 

A obesidade foi identificada por meio da gordura abdominal, pelo valor 

da circunferência da cintura (CC), obtido da seção K (questão K8) do 

questionário SABE de 2000. 

A circunferência de cintura foi medida com fita métrica inelástica 

posicionada no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. As técnicas 

de mensuração da mesma seguiram a padronização de Callaway et al. (1998). 

Desta forma, foram classificados com gordura abdominal os idosos com 

CC ≥ 94 cm e ≥ 80 cm, para homens e mulheres, respectivamente, segundo 

valores propostos por Han et al.(1995). 
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3.3.2.3 Obesidade sarcopênica 

 

Foram classificados como obesos sarcopênicos, idosos que 

apresentaram sarcopenia e obesidade simultaneamente conforme os critérios 

adotados no presente estudo. 

 

3.3.3 Variáveis explanatórias de ajuste 

 

 Sexo: homem e mulher (seção C; questão 18). 

 Grupos etários: 60-74 e ≥ 75 (seção A; questão 1b). 

 Escolaridade: 0 anos de estudo, 1-7 anos e ≥ 8 anos (seção A, questão 6) 

 Estado nutricional: peso adequado, excesso de peso, obeso e subnutrido 

(seção K, questões K5 e K11). 

 Atividade básica de vida diária [ABVD]: sem dificuldades, 1-2 dificuldades e 

≥ 3 dificuldades (seção D). As ABVDs consideradas foram comer, andar, 

vestir-se, banhar-se, deitar ou levantar da cama e ir ao banheiro.  

 Atividades instrumentais de vida diária [AIVD]: sem dificuldades, 1-4 

dificuldades e 5-8 dificuldades (seção D). As AIVDs consideradas foram 

usar transporte, preparar a própria refeição, atender telefonemas, cuidar 

das finanças, tarefas domésticas leves (arrumar a cama, tirar pó), tarefas 

domésticas vigorosas (lavar roupa, limpar banheiro, chão), fazer compras e 

tomar remédios.  

 Número de doenças referidas: sem doenças, 1 doença e 2 ou mais 

doenças. 

 Ingestão de bebida alcoólica: não ingere, de 1 a 3 vezes/semana e ≥ 4 dias 

na semana (seção C; questão 23). 

 Tabagismo: nunca fumou, já fumou e fuma atualmente (seção C; questão 

24). 

 Atividade física: sedentário e ativo (seção C, questão 25) 

 Referência de saúde: muito boa, boa e ruim (seção C; questão 1) 

 Referência de estado nutricional: bem e mal nutrido (seção C; questão 22i). 
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3.4 – PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

Como a população de estudo resulta de amostras complexas, em todas 

as análises e testes estatísticos foi considerada a ponderação da amostra, 

utilizando-se o comando “survey” (svy).  

Para análise dos dados, foram calculadas estatísticas descritivas para a 

distribuição de idosos estudados e obesidade sarcopênica, segundo variáveis 

sóciodemográficas e clínicas, por meio de frequências de distribuição (absoluta 

e relativa).  

Para verificar a associação entre a variável dependente (óbito) com a 

variável explanatória (obesidade sarcopênica) foi utilizado o teste de qui-

quadrado Rao-Scott (RAO; SCOTT, 1984), indicado para análises com dados 

de amostra complexa, com nível de significância estabelecido em 5% (p< 0,05).  

Foram identificados todos os óbitos que ocorreram no período de 10 

anos (2000-2010). O método de Kaplan-Meier foi utilizado para comparar as 

curvas de sobrevida e o teste log-rank para verificar se havia diferenças entre o 

impacto da obesidade sarcopênica na sobrevivência.  

A magnitude da associação entre óbito e obesidade sarcopênica, 

segundo variáveis sóciodemográficas e clínicas foi verificada utilizando o 

modelo de regressão de Poisson, com nível de significância estabelecido em 

5% (p< 0,05).  

Para os cálculos estatísticos foi utilizado o programa: Stata/SE ® 10.0 for 

Windows.  

 

3.5 - QUESTÕES ÉTICAS 

 

O estudo SABE 2000 e 2010 foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da FSP (Anexo II) e os idosos que concordaram em participar 

do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE)(Anexo III) segundo as normas da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).  
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde 

Pública sob o parecer nº 773.289 (Anexo IV) e a utilização dos dados foi 

autorizada pela responsável do estudo SABE no Brasil (Anexo V). 
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4 - RESULTADOS 

 

4.1 – DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

4.1.1 Características gerais 

 

 

A amostra do estudo foi composta por 1407 idosos com idade média de 

72,8 anos (DP=8,13), sendo 57,1% (n=796) do sexo feminino (Tabela 1). 

Houve maior proporção de idosos (78,9%) no grupo etário de 60-74. A maioria 

da população (59,3%) referiu ter até 7 anos de estudo e 59,0% (n=763) dos 

idosos eram casados (Tabela 1). Houve maior proporção de idosos que 

referiram não consumir bebidas alcoólicas 67,4% (n=976) e mais de 50% dos 

idosos referiram nunca terem fumado (Tabela 1). Com relação à prática de 

atividades físicas, a minoria 27,6% (n=333) relatou realizar atividade física 

regularmente (Tabela 1). 

A maior proporção de idosos referiu sua saúde como ruim (53,0%), 

93,3% referiram ser bem nutridos, 54,4% apresentaram dificuldades na 

realização das atividades instrumentais de vida diária, 84,4% relataram não ter 

dificuldades para realizar atividades básicas da vida diária e 43,5% dos idosos 

estavam com estado nutricional adequado de acordo com o Nutrition Screening 

Initiative (1994) (Tabela 2).   
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Tabela 1 - Distribuição dos idosos, segundo características sóciodemográficas 

e de estilo de vida em 2000. Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil. 

Fonte: Estudo SABE, 2000. Nota: A frequência relativa (%) corresponde à frequência 

ponderada pelo peso amostral (amostra complexa). 

Variáveis N % 

Sóciodemográficas 

Sexo   

  Homens  611 42,9 

  Mulheres 796 57,1 

Grupo etário   

60-74 anos 756 78,9 

75 anos e mais 651 21,1 

Escolaridade (anos)   

Analfabeto 265 21,3 

   1-7 anos de estudo 814 59,3 

   ≥ 8 anos 323 19,4 

Estado civil   

Casado 763 59,0 

Não casado 164 13,0 

  Viúvo 480 28,0 

Estilo de vida 

Etilismo   

Não bebe 976 67,4 

1 -3 dias/ semana 339 25,7 

≥3 dias na semana 92 6,9 

Tabagismo   

Nunca fumou 753 52,3 

Ex-fumante 456 31,7 

Fumante 197 16,0 

Atividade física   

Ativo 333 27,6 

Sedentário 1074 72,4 



 

35 
 

Tabela 2– Distribuição dos idosos, segundo características clínicas em 2000. 

Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil. 

Fonte: Estudo SABE, 2000.Nota: A frequência relativa (%) corresponde à frequência 

ponderada pelo peso amostral (amostra complexa). 

  

Variáveis clínicas N % 

   

Referência de saúde 

Muito boa 144 10,3 

Boa 504 36,7 

Ruim 757 53,0 

Referência de estado nutricional 

  Bem nutrido 1298 93,3 

  Mal nutrido 90 6,7 

Doenças referidas   

Sem doenças 372 28,0 

1 doença 438 31,8 

≥ 2 doenças 597 40,2 

Dificuldades na realização de AIVD 

Sem dificuldades 417 36,2 

1-4 dificuldades 794 54,4 

5-8 dificuldades 196 9,4 

Dificuldades na realização de ABVD 

Sem dificuldades 1148 84,3 

1-2 dificuldades 208 13,5 

≥3 dificuldades 51 2,2 

Estado nutricional 

Peso adequado 599 43,5 

Excesso de peso 556 41,4 

Subnutrição 252 15,1 
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4.1.2 Obesidade sarcopênica e óbito 

 

No período de 2000 a 2010, dos 1407 idosos incluídos no estudo, 688 

morreram, correspondendo a uma proporção de 38,6%.  

A prevalência de obesidade sarcopênica nos idosos estudados em 2000 

foi de 3,3% (n=88) e a proporção de idosos com OS que morreram no período 

de 10 anos (2000 e 2010) foi de 2,4% (n=66) (Figura 1). 

 

 

 

Figura 2– Prevalência de idosos com e sem obesidade sarcopênica em 2000, 

segundo óbito em 2010. 

 

Verificou-se que a taxa de mortalidade de idosos foi maior (120,2/1000 

pessoa/ano) no grupo com obesidade sarcopênica, do sexo masculino 

(296,0/1000 pessoa/ano) e do grupo etário com 75 anos e mais (141,0/ 1000 

pessoa/ano).

60,6% 

36,1% 

0,8% 2,40% 

Sobreviventes Óbitos 

Prevalência de idosos com e sem 
obesidade sarcopênica, segundo óbito 

em 2010 

Sem obesidade sarcopênica Com obesidade sarcopênica 
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Tabela 3 – Taxa de mortalidade em 10 anos de estudo de idosos com e sem obesidade sarcopênica, segundo sexo e grupos 

etários. Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil, 2000-2010. 

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000-2010. Nota: Teste de Cox. 

Obesidade 

sarcopênica 

 Taxa de mortalidade em 10 anos  

População  

 

Total 

Sexo Grupos etários  

p* 

Homem Mulher 60-74 anos 75 anos e 

mais 

 

 

      

Taxa de 

mortalidade 

(IC 95%) 

Taxa de 

mortalidade 

(IC 95%) 

Taxa de 

mortalidade 

(IC 95%) 

Taxa de 

mortalidade 

 (IC 95%) 

Taxa de 

mortalidade 

(IC 95%) 

 

Não 43,6 

(39,6 – 48,1) 

57,9 

(50,5-66,6) 

33,7 

(29,4-38,7) 

33,2 

(29,1-38,1) 

100,7 

(91,5-110,9) 

0,0000 

Sim 120,2 

(93,0-155,3) 

296,0 

(191,0-466,8) 

109,1 

(82,9-143,9) 

63,4 

(24.8-202,7) 

141,0 

(112,1-177,4) 

0,0000 
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Verifica-se que as curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier diferiram 

estatisticamente (p <0,05) entre idosos com obesidade sarcopênica e sem 

obesidade sarcopênica (Figura 3). 

 

 

p<0,0001 

Figura 3– Proporção de idosos, segundo sobrevivência em 10 anos e obesidade 

sarcopênica. Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil, 2000-2010. 

 

Verificou-se que a obesidade sarcopênica esteve associada positivamente 

a maior risco para óbito mesmo após ajuste pelas variáveis (RR 1,63 IC 95%= 

1,35-1,97) (p<0,05) (escolaridade, estado civil, etilismo, tabagismo, prática de 

atividade física, referência de saúde, referência de estado nutricional, nº de 

doenças referidas, dificuldades em realizar AIVD e ABVD e IMC) (Tabela 4). 

Entre as mulheres com OS, o risco para óbito foi maior, porém, após ajuste 

estatístico pelas variáveis estudadas o risco para óbito entre os homens aumentou 

(RR=1,99; 1,54-2,56) (Tabela 4). 
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Com relação ao grupo etário, idosos com idade entre 60 e 74 anos 

apresentaram maior risco para óbito mesmo após ajuste pelas variáveis (RR= 

1,37; IC 95%=0,73-2,58) (Tabela 5). 
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Tabela 4– Associação entre óbito e obesidade sarcopênica em idosos, em 10 anos, segundo variáveis de ajuste e sexo. 

Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil, 2000-2010. 

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000-2010. Nota: Análise de regressão de Poisson. Ajustado por todas as variáveis 

tais como escolaridade, estado civil, etilismo, tabagismo, prática de atividade física, referência de saúde, referência de 

estado nutricional, nº de doenças referidas, dificuldades em realizar AIVD e ABVD e IMC. 

 

OS 

Óbito em 10 anos 

 
Sexo 

Homem Mulher 

 Sem ajuste  

(IC 95%) 

Com ajuste 

(IC 95%) 

Sem ajuste 

(IC 95%) 

Com ajuste 

(IC 95%) 

Sem ajuste 

(IC 95%) 

Com ajuste 

(IC 95%) 

Não - - - - - - 

Sim  2,00  

(1.69-2,36) 

1,63 

(1,35-1,97) 

2,07 

(1,80-2,37) 

1,99 

(1,54-2,56) 

2,36 

(1,92-2,90)  

1,70 

(1,34-2,15) 
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Tabela 5– Associação entre óbito e obesidade sarcopênica em idosos, em 10 anos, segundo variáveis de ajuste e grupos 

etários. Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil, 2000-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000-2010. Nota: Análise de regressão de Poisson. Ajustado por todas as variáveis 

tais como escolaridade, estado civil, etilismo, tabagismo, prática de atividade física, referência de saúde, referência de 

estado nutricional, nº de doenças referidas, dificuldades em realizar AIVD e ABVD e IMC.

Obesidade sarcopênica 

Óbito em 10 anos 

Grupos etários 

60-74 anos 75 anos e mais 

 Sem ajuste 

(IC 95%) 

Com ajuste 

(IC 95%) 

Sem ajustes 

(IC 95%) 

Com ajuste 

(IC 95%) 

Não - - - - 

Sim  1,71 

(0,80 – 3,65) 

1,37 

(0,73-2,58) 

1,16 

(1,02 – 1,32) 

1,02 

(0,89 – 1,17) 
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5- DISCUSSÃO 

 

Este é o primeiro estudo, para nosso conhecimento, com amostra 

domiciliar, de base populacional realizado com idosos brasileiros que verificou a 

associação entre obesidade sarcopênica e o risco de óbito. 

Os resultados encontrados no presente estudo mostraram que a 

prevalência de obesidade sarcopênica em 2000 (3,3%) foi inferior à encontrada 

em diversos estudos em que se verificam bastantes diferenças nas prevalências 

(DAVISON et al. 2002; BAUMGARTNER et al. 2004; ZOICO et al. 2004; KIM et al. 

2009; OLIVEIRA et al. 2011; MILEWSKA et al., 2015). 

Tal discrepância nos valores da prevalência de OS nos estudos pode ter 

ocorrido devido aos métodos de identificação da obesidade sarcopênica adotados 

e as características da população como nacionalidade, etnia, idade, sexo, 

composição corporal, condições de saúde e estado socioeconômico (WATERS; 

BAUMGARTNER, 2011).  

Um estudo que verificou a prevalência de obesidade sarcopênica em 

mulheres pós-menopausa na Polônia verificou que a prevalência de OS variou 

entre 21,9 e 84,4% dependendo do método utilizado para identificar a obesidade 

sarcopênica (MILEWSKA et al., 2015). 

No Brasil, os estudos para estimar a prevalência de OS foram feitos 

somente com idosas (≥ 60 anos) residentes no Distrito Federal, utilizando o 

método proposto por Newman et al., (2003) para identificação da OS, e a 

prevalência variou de 19,6% a 34% (OLIVEIRA et al., 2011; SILVA NETO et al., 

2012). Deste modo, é possível constatar que mesmo adotando critério igual para 

identificação da OS, a estimativa da prevalência pode variar bastante nos estudos, 

isso reforça a necessidade de mais estudos em diferentes populações para 

conhecer a magnitude dessa condição na população idosa. 

A obesidade sarcopênica afeta negativamente o processo de 

envelhecimento e há evidências de que essa condição pode estar associada a 
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quedas, diabetes melito tipo 2, síndrome metabólica e maior risco para óbito 

(CHOI, 2013; SILVA et al., 2013; WANNAMETHEE; ATKINS, 2015). 

Porém, o impacto da OS na mortalidade em idosos ainda não é claro, pois o 

número de estudos existentes ainda é limitado e não há unanimidade com relação 

aos métodos adotados para identificar a obesidade sarcopênica (LAHMANN et al., 

2002; CORRADA et al., 2006; ROLLAND et al., 2014). 

Verificou-se no presente estudo que a taxa de mortalidade nos idosos com 

OS foi maior do que no grupo sem obesidade sarcopênica (120,2/1000 

pessoa/ano; IC 95% 93-155,3/ 43,6/1000 pessoa/ano; IC 95% 39,6-48,1) e que a 

obesidade sarcopênica foi associada à mortalidade independentemente de 

características sóciodemográficas, clínicas e de estilo de vida em ambos os sexos 

(RR= 1,63; IC 95% 1,35-1,97).  

Tais resultados são similares aos encontrados por Rossi et al., (2015) em 

que idosos italianos com idade entre 66 e 78 anos de ambos os sexos com 

obesidade abdominal e força muscular reduzida apresentaram maior risco de 

mortalidade comparado aqueles com força muscular e circunferência de cintura 

adequadas mesmo após ajuste por idade e sexo (RR= 2,66; IC 95% 1,50-4,74/ 

RR= 1,63; IC 95% 1,22-2,18). 

Liu et al., (2014) ao verificarem o risco de mortalidade da sarcopenia e 

obesidade sarcopênica em homens com idade ≥ 75 anos em Taiwan, encontraram 

maior taxa de mortalidade (28,3%) e maior risco para óbito (RR = 2,64; IC 95% 

1,69 – 4,14) em idosos apenas com sarcopenia.   

Em estudo realizado por Batsis et al. (2014), utilizando dados do National 

Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) com idosos americanos (≥ 

60 anos) de ambos os sexos, observou-se que a obesidade sarcopênica também 

esteve associada ao maior risco de morte. 

Atkins et al., (2014), ao avaliarem a associação entre sarcopenia, 

obesidade e obesidade sarcopênica e o risco de doenças cardiovasculares e 

mortalidade em idosos ingleses, do sexo masculino, com idade entre 60 e 79 

anos, encontraram maior risco de mortalidade nos idosos com obesidade 

sarcopênica (RR= 1,72; IC 95% 1,35-2,18) comparado aqueles com somente 
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obesidade (RR= 1,21; IC 95% 1,03-1,42) ou apenas com sarcopenia (RR= 1,41; 

IC 95% 1,22-1,63).  

A associação de alto valor de CC com mortalidade é conhecida. JANSSEN, 

KATZMARZYK e ROSS (2005) analisando os dados do Cardiovascular Health 

Study population, observaram aumento de 13% na taxa de mortalidade para cada 

aumento de desvio padrão da CC em idosos. Vischer et al., (2001) verificaram que 

a CC (≥94 cm) é mais preditiva de risco de mortalidade do que o IMC. 

A relação fisiopatológica entre força e massa musculares reduzidas e a 

obesidade visceral pode explicar a associação entre OS e mortalidade, pois as 

mudanças na composição corporal que ocorrem no processo de envelhecimento 

como aumento na gordura abdominal e intermuscular estão associadas com 

aumento na secreção de citoquinas pró-inflamatórias como interleucina (IL-6) e 

fator de necrose tumoral, risco metabólico, força muscular reduzida, resistência à 

insulina e incapacidade (ROSSI et al., 2015). 

Indivíduos com força muscular reduzida não são fisicamente ativos sendo 

mais vulneráveis a quedas e outros eventos adversos e estão em maior risco de 

hospitalização. Além disso, a recuperação de doenças agudas lesões ou cirurgias 

pode ser prejudicada em idosos com massa muscular reduzida, com importantes 

consequências na saúde (CAWTHON et al., 2009; ROSSI et al., 2015). 

As mulheres apresentam maior quantidade de gordura corporal e menores 

valores de força muscular do que os homens, portanto, podem ser mais propensas 

a desenvolverem OS e terem consequências mais severas, porém, as diferenças 

entre os gêneros no desenvolvimento e consequências da OS ainda não são 

claras (STENHOLM et al., 2008). 

No estudo de Batsis et al., (2014), somente as mulheres com obesidade 

sarcopênica apresentaram maior risco de mortalidade diferentemente do 

encontrado nesse estudo em que os idosos do sexo masculino com OS 

apresentaram maior risco de mortalidade após ajuste pelas variáveis estudadas 

(RR= 1,99; IC 95% 1,54-2,56).  

Um estudo que avaliou o papel das variáveis da composição corporal na 

mortalidade em idosas (≥75 anos) verificou que o risco de mortalidade foi maior 
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naquelas com menor quantidade de gordura corporal e que nenhum indicador de 

massa muscular foi relacionado ao risco para óbito (ROLLAND et al., 2014). 

Segundo Baumgartner, Heymsfield e Roche (1995), o risco de mortalidade 

é aumentado quando há alta quantidade de gordura corporal e baixa massa 

muscular. Alguns estudos suportaram tal hipótese em homens (ALLISON et al., 

2002; OPPERT et al., 2002; WANNAMEETHE et al., 2007; ATKINS et al., 2014), 

porém, não em mulheres (ZHU et al., 2003). 

As diferenças encontradas sobre óbito e OS podem ser explicadas pelos 

diferentes métodos para identificar a OS, principalmente a localização da gordura 

corporal, questões estatísticas, além de características da população estudada 

como idade, etnia e ambiente (ROLLAND et al., 2014; GRAF et al., 2015). 

No presente estudo, maior risco para óbito após ajuste foi verificado no 

grupo etário de 60-74 (RR= 1,37; IC 95% 0,73-2,58). Há poucos estudos que 

verificaram o risco para óbito segundo grupo etário, Batsis et al., (2014) não 

encontraram diferenças significativas no risco de mortalidade dos grupos etários 

embora o risco fosse maior naqueles com idade ≥ 80 anos. 

Os estudos que avaliaram a associação entre mortalidade e OS utilizaram 

diferentes métodos para identificar a obesidade sarcopênica sendo que nenhum 

considerou desempenho físico, massa muscular e força muscular associados para 

identificar a sarcopenia diferentemente do critério adotado neste estudo. 

Batsis et al. (2014) utilizaram a bioimpedância para avaliar massa muscular 

e gordura corporal, Atkins et al. (2014) utilizaram o valor da circunferência de 

cintura ≥102 cm para identificar a obesidade em homens, e a estimativa da massa 

muscular, pelo cálculo da área muscular do braço, e Liu et al. (2014) utilizaram a 

CC ≥ 90 cm e a força de preensão manual ≤ 22,5 kg associadas para identificar a 

OS em homens. 

Utilizar o algoritmo que inclui velocidade de marcha, massa e força 

musculares é importante para diagnosticar sarcopenia em idosos, pois inclui tanto 

a quantidade como qualidade do músculo assim como seu impacto no 

desempenho físico (SILVA et al., 2014). 
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Porém, um fator limitante do presente estudo que pode ter influenciado na 

prevalência de OS encontrada foi a utilização da equação de Lee et al., (2010) que 

não é indicada para idosos com obesidade. 

O presente estudo apresenta dados que podem ser utilizados para 

comparação com outros estudos. A utilização da circunferência de cintura 

associada ao algoritmo do EWGSOP foram métodos úteis na identificação da 

obesidade sarcopênica em idosos residentes no município de São Paulo e podem 

ser utilizados na Saúde Pública para diagnóstico de OS por não serem invasivos e 

terem custo baixo. 
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6- CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo com diferença 

significativa, conclui-se que: 

 

 a taxa de mortalidade foi maior em idosos com obesidade sarcopênica; 

 o risco para óbito foi maior em idosos com obesidade sarcopênica; 

 o risco para óbito foi maior em idosos do sexo masculino;  

 o risco para óbito foi maior em idosos com obesidade sarcopênica no grupo de 

60 a 74 anos. 
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