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CRISOSTOMO, LAHK. Prevalência e incidência de obesidade sarcopênica em 
coorte de idosos domiciliados no município de São Paulo. [Dissertação de 
Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 
2016. 
 
RESUMO 
Introdução: Evidências epidemiológicas mostram que a obesidade sarcopênica 
(OS) em idosos está associada a um acelerado declínio funcional e alto risco de 
morbimortalidade, sendo que seu impacto tem se tornado grande preocupação dos 
profissionais de saúde. Objetivo: Estimar a prevalência e a incidência de obesidade 
sarcopênica, em coorte de idosos domiciliados no município de São Paulo/Brasil – 
2000 e 2010. Casuística e Métodos: Foram utilizados dados do Estudo SABE 
(Saúde, Bem-estar e Envelhecimento), realizado no município de São Paulo em 
2000 (2.143 idosos), e em 2010 (795 idosos). A população deste estudo foi 
constituída por idosos (≥ 70 anos), de ambos os sexos, que apresentaram todos os 
dados necessários para este estudo e que concordaram em participar, totalizando 
871 idosos analisados em 2000 e 656 idosos em 2010. As variáveis de estudo 
foram: 1. Dependente - obesidade sarcopênica, identificada segundo:  obesidade, 
diagnosticada pelo valor da circunferência da cintura (CC ≥ 94 cm e CC ≥ 80 cm 
para homens e mulheres, respectivamente); sarcopenia, identificada por: 1- força 
muscular, pelo teste de preensão manual (FPM - kg) (baixa ≤ P25; normal > P25, 
da mesma população), 2- massa muscular (MM), obtida pelo índice de massa 
muscular (IMM=MM/altura²) (baixa ≤ P20; normal > P20, da mesma população) e 3- 
desempenho físico, identificado pelo teste (tempo dependente – segundos) de 
sentar e levantar 5 vezes de uma cadeira (SeL) , com os braços cruzados sobre o 
peito (baixo ≥ P75; normal < P75); 2. Explanatórias -  sexo e grupos etários (70 – 
79 e ≥ 80). Foram classificados com OS idosos que apresentaram, simultaneamente, 
valores de CC adotados e baixo desempenho e baixa MM, ou então, desempenho 
normal, mas baixas FPM e MM. A prevalência de obesidade sarcopênica em 2000 e 
em 2010 foi estimada pelo número de casos de OS identificados nos dois 
momentos, onde foram realizadas comparações entre os intervalos de confiança, 
para verificar diferença estatística em idosos (%) com OS, segundo variáveis 
explanatórias, com nível de significância de 5%. Para o cálculo do coeficiente de 
incidência de OS, em 2010, foi considerado o tempo de observação de cada 
indivíduo, determinado de maneira específica para cada caso. Para os cálculos foi 
utilizado o programa: Stata/SE ® 10.0 for Windows. Resultados: Dos 871 idosos 
analisados em 2000, 85 (7,4%) foram identificados com OS [6,5% mulheres (IC 5,0-
8,4) e 4,8% ≥ 80 anos (IC 3,6-6,4)] (p ≤ 5%), e, em 2010, (n=656), 73 (9,2%) foram 
identificados com OS [7,2% mulheres (IC 5,5-9,4) e 5,3% ≥ 80 anos (IC 4,0-7,0)] (p ≤ 
5%). Em 10 anos, foram identificados 43 novos casos de OS. O coeficiente de 
incidência foi 15,29/1000 pessoas/ano entre 2000 e 2010. Conclusões: A 
prevalência de OS em 2000 e 2010 foi maior nas mulheres e nos idosos mais 
longevos, sendo que, em ambos os casos, foi maior em 2010, quando comparada a 
2000. Não houve diferença significativa entre os coeficientes de incidência, segundo 
as variáveis explanatórias. 

 
Descritores: obesidade sarcopênica, sarcopenia, obesidade, força muscular, 
idosos. 
 
 

 



 
 

CRISOSTOMO, LAHK. Prevalence and incidence of sarcopenic obesity in the elderly 
people cohort in community-dwelling in São Paulo. [Masters dissertation]. São Paulo: 
School of Public Health, University of São Paulo; 2015. 
 
ABSTRACT 
Background: Epidemiological evidence shows that sarcopenic obesity (SO) is 
associated with accelerated functional decline and high risk of morbidity and 
mortality, and its impact has become major concern of health professionals. 
Objective: To estimate the prevalence and incidence of sarcopenic obesity in the 
elderly cohort domiciled in São Paulo / Brazil - 2000 and 2010. Methods: We used 
data from the SABE Survey (Health, Well-being and Aging), held in São Paulo in 
2000 (2.143) and 2010 (795). The study population consisted of elderly (≥ 70 years) 
of both sexes, who had all the necessary data for this study and who agreed to 
participate, totaling 871 elderly analyzed in 2000 and 656 elderly in 2010. The 
variables of study were: 1.Dependent – sarcopenic obesity, identified according to: 
obesity, diagnosed by the value of the waist circumference (WC ≥ 94 cm and WC ≥ 
80 cm for men and women, respectively); sarcopenia, identified by: 1-muscle 
strength, by handgrip test (kg) (low ≤ P25; normal > P25, of  the same population), 
2-muscle mass (MM), obtained by muscle mass index (MMI = MM/height ²) (low ≤ 
P20; normal > P20, of the same population) and 3-physical performance, identified 
by the test (time-dependent seconds) to sit down and get up 5 times a chair (S&L), 
with their arms crossed on the chest (low ≥ P75; normal < P75); 2. Explanatory: sex 
and age groups (70-79 and ≥ 80).They were classified with SO elderly who 
presented, simultaneously, WC values adopted and low performance and low MM, 
or, normal performance but low muscle strength and MM. The prevalence of obesity 
sarcopênica in 2000 and in 2010 was estimated by the number of the cases identified 
in two moments, where comparisons were made between confidence intervals, to 
check statistical difference in the elderly (%) with the second explanatory variables, 
with a significance level of 5%. For the calculation of the incidence coefficient, in 
2010, it was considered the each individual observation time, determined specifically 
for each case. For the calculations we used the program: Stata / SE ® 10.0 for 
Windows. Results: Of the 871 analyzed elderly in 2000, 85 (7.4%) were diagnosed 
with SO [6.5% women (CI 5.0-8.4) and 4.8% ≥ 80 years (CI 3,6-6.4) ] (p ≤ 5%), and, 
in 2010 (656), 73 (9.2%) were identified with SO [7.2% women (CI 5.5- 9.4) and 5.3% 
≥ 80 years (CI 4.0-7, 0) ] (p ≤ 5%). In 10 years, were identified 43 new cases of SO. 
Incidence coefficient of SO was 15.29/1000 people/year between 2000 and 2010. 
Conclusion: The prevalence of SO in 2000 and 2010 was higher in women and the 
oldest old, and, in both cases, was higher in 2010, compared to 2000. There was no 
significant difference between the incidence coefficient, according to the explanatory 
variables. 
 
Keywords: sarcopenic obesity, sarcopenia, obesity, muscle strength, elderly people. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1  OBESIDADE SARCOPÊNICA EM IDOSOS – CONCEITO E 

CONSEQUÊNCIAS  

 

O cenário mundial atual mostra que a expectativa de vida tem-se elevado em 

diversos países, e a taxa de fecundidade tem diminuído, aumentando a proporção 

de idosos e, contribuindo para o envelhecimento da população. Porém, a 

longevidade não está necessariamente associada ao envelhecimento saudável 

(MALAFAIA, 2008).    

Com o processo de envelhecimento ocorrem modificações dos diversos 

sistemas fisiológicos, com progressiva redução do peso e da estatura, diminuição da 

massa muscular e da água corporal e alteração na localização da gordura corporal, 

com acúmulo na região abdominal (ENZI et al., 1986; ZAMBONI et al., 1997; CERVI; 

FRANCESCHINI; PRIORE, 2005; SANTOS; SICHIERI, 2005; STENHOLM et al., 

2008), acarretando redução da capacidade funcional, desenvolvimento de doenças e 

agravos crônicos não transmissíveis, com repercussão na qualidade de vida dos 

idosos (ROSA et al., 2003; NÓBREGA et al., 1999). Dentre os sistemas afetados, o 

musculoesquelético apresenta redução de massa muscular com o avançar da idade 

e concomitante redução de força (IANNUZZI-SUCICH et al., 2002; GOODPASTER 

et al., 2008) distúrbio denominado sarcopenia (ROSENBERG,1997). 

Adicionalmente, a redução da massa e da força musculares, pode ser 

acompanhada, durante o processo de envelhecimento, pela obesidade que afeta 

negativamente a saúde, estando diretamente associada ao risco para 

desenvolvimento de doenças e agravos crônicos não transmissíveis, piora da 
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qualidade de vida, depressão, incontinência urinária e redução da função cognitiva, 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS, 1998; LI; HEBER, 2012; SILVA et al., 

2013).  

A alteração na localização da gordura corporal que ocorre com o avançar da 

idade eleva o risco para desenvolvimento de depósito na região intra-abdominal e no 

interior do músculo esquelético e do fígado (DOMINGUEZ; BARBAGALLO, 2007). A 

gordura visceral tem sido mais fortemente associada ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e diabete melito tipo 2 (DM2), quando comparada à 

obesidade global (CASTANEDA; JANSSEN, 2005; STEPHEN; JANSSEN, 2009). 

A prevalência da obesidade tem aumentado na população idosa 

mundialmente (CABRERA; JACOB, 2001; HAN; TAJAR; LEAN, 2011; MATHUS-

VLIEGEN et al., 2012). No Brasil, dados obtidos pela Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF), realizada entre 2002 e 2003 mostraram que a prevalência de 

obesidade na população brasileira adulta, analisada a partir do Índice de Massa 

Corporal (IMC) ≥ 30 kg/m² foi de 8,9% e 13,1%, em homens e mulheres 

respectivamente (IBGE, 2004). Os dados obtidos pela POF realizada em 2008 e 

2009, mostraram que a prevalência de obesidade foi maior na população brasileira 

adulta, sendo de 12,4% e 16,9%, em homens e mulheres respectivamente (IBGE, 

2010).  

A coexistência da baixa quantidade de massa e de força musculares e da 

obesidade é denominada obesidade sarcopênica [OS] (HEBER et al.,1996). Essa 

redução da massa e força musculares relacionadas à idade é, muitas vezes, 

independente da massa corporal (CRUZ–JENTOFT et al., 2010). A gordura visceral 

e a gordura intramuscular tendem a aumentar, enquanto a gordura subcutânea 

tende a diminuir (ENZI et al., 1986; ZAMBONI et al., 1997; STENHOLM et al., 2008).  
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A infiltração lipídica no músculo está associada à menor força muscular e menor 

capacidade de desempenho físico (GOODPASTER et al., 2001; STENHOLM et al., 

2008), conduzindo à inflamação (CESARI et al., 2005). Em estado inflamatório, o 

organismo mobiliza, preferencialmente massa muscular para produção de energia, e 

não gordura, o que representa um dos principais fatores para redução muscular 

(CESARI et al., 2005; SCHAAP et al., 2006).   

Assim, as alterações corporais que ocorrem com o envelhecimento 

constituem grandes contribuintes para o desenvolvimento da sarcopenia e 

obesidade sarcopênica, condição caracterizada por redução massa muscular 

corporal associada à obesidade, ligada ao aumento da produção de adipocinas 

inflamatórias, que podem alterar a sensibilidade à insulina, a massa e força 

musculares (DOMINGUEZ; BARBAGALLO, 2007). Idosos com OS apresentam 

maior risco para incapacidade funcional, doenças metabólicas e cardiovasculares, e 

mortalidade (STENHOLM et al., 2008; ZAMBONI et al., 2008). 

A OS tem assumido destaque devido a dupla carga metabólica derivada da 

sarcopenia e da obesidade (PRADO et al., 2012), sendo associada à maior taxa de 

morbidade e de mortalidade e, consequentemente, constituindo um problema de 

saúde pública (STENHOLM et al., 2008; SILVA et al., 2013). 

 

 

1.2  PREVALÊNCIA DE OBESIDADE SARCOPÊNICA  

 

A OS tem despertado o interesse de pesquisadores em diversos países dos 

diferentes continentes, devido às consequências deletérias à saúde. 
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No Novo México (EUA), foi realizado um dos primeiros estudos sobre OS com 

dados do New Mexico Elder Health Survey – NMEHS. A amostra foi composta por 

426 homens e 382 mulheres (≥ 60 anos, latinos e não latinos), utilizando a massa 

muscular apendicular (MMA em kg - referente aos membros superiores e inferiores), 

identificada por absorciometria de duplo feixe de raio X (DXA), ajustado para a altura 

ao quadrado (m), constituindo o índice de massa muscular relativo (IMMR). Os 

autores propuseram como critério para diagnóstico da sarcopenia, IMMR inferior a 

dois desvios-padrão da média (DP < 7,26 kg/m² para homens, e < 5,45 kg/m² para 

mulheres) de um grupo referencial de jovens (18 e 40 anos), e obesidade, como 

percentual de gordura corporal maior que 27% nos homens e 38% nas mulheres. 

Eles constataram que a prevalência de obesidade sarcopênica foi maior em 

indivíduos mais velhos, de ambos os sexos [2% no grupo de 60 a 69 anos, e 10% no 

grupo ≥ 80 anos] (BAUMGARTNER et al., 1998; 2000). 

Em 2002, também nos EUA, Davison et al. realizaram estudo transversal com 

1.391 homens e 1.526 mulheres (≥ 70 anos) americanos não institucionalizados, 

utilizando dados do National Health and Nutrition Examination Survey - NHANES III 

(1988-1994), e estimaram prevalência de OS em 9,6% dos homens e 7,4% das 

mulheres. O percentual de gordura corporal (% GC) foi estimado por meio de 

equação preditiva desenvolvida por Baumgartner et al. (1998), e a massa muscular 

(MM) por equação preditiva desenvolvida por Janssen et al. (2000), utilizando 

variáveis antropométricas para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) [altura e 

peso], GC pela circunferência da cintura, dobras cutâneas e bioimpedância (BIA) e 

% de MM (BIA). Foram considerados obesos sarcopênicos indivíduos que 

apresentaram percentual (%) de GC nos 4º e 5º quintis [mulheres – (4º): 40,02–

43,48; (5º): 43,48–67,07; homens – (4º): 37,17–40,13; (5º): 40,15–57,15] e % de 

 



20 
 

MM, no 1º e 2º quintis [mulheres - (1º) 3,73–5,96; (2º) 5,97–6,52; homens - (1º) 

5,88–8,46; (2º) 8,47–9,11]. 

No ano seguinte, Newman et al., (2003) estudaram idosos (70-79 anos, n = 

2.984, 52 % mulheres e 48% homens) usando dados do Health Aging and 

Composition Study. Os autores utilizaram o valor da altura e da gordura corporal, 

identificada por DXA, para obter MMA, calculada a partir de resíduos de análise de 

regressão linear, e constataram prevalência de sarcopenia de 15,4% nos homens e 

21,7% nas mulheres, em idosos com risco para obesidade [IMC entre 25 - 29 kg/m²], 

e de 11,5% nos homens e 14,4% nas mulheres, em idosos obesos [IMC ≥ 30 kg/m²] 

(NEWMAN et al., 2003). 

Na Coreia do Sul, foram realizados dois estudos para verificar a prevalência 

de OS em idosos, utilizando métodos e critérios semelhantes para o diagnóstico.  

Lim et al.(2010) estudaram 565 idosos (≥ 65 anos) segundo dados do Korean 

Longitudinal Study on Health and Aging (KLoSHA). Sarcopenia foi definida pelo 

IMMR = MMA/altura² (BAUMGARTNER et al., 1998; 2000) e pela MMA como 

percentual do peso corporal resultando o índice de massa muscular [IMM = (MMA / 

peso) x 100] (JANSSEN et al., 2002). Obesidade foi definida pela área de gordura 

visceral > 100 cm², segundo tomografia computadorizada abdominal. Foi verificada 

prevalência de OS em 11% dos participantes, utilizando IMMR e em 41% com IMM. 

Kim et al. (2012) investigaram a prevalência de OS em 4.486 homens e 5999 

mulheres (≥ 20 anos) sendo 962 idosos e 1.370 idosas (≥ 65 anos) [Fourth Korean 

National Health and Nutritional Examination Surveys - KNHANES IV]. A sarcopenia 

também foi identificada por IMMR (BAUMGARTNER et al., 1998) e por IMM 

(JANSSEN et al., 2002). A obesidade foi identificada pela circunferência da cintura 

(CC) ≥ 90 centímetros (cm) para homens, e ≥ 85 cm para as mulheres (LEE et al., 
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2007). A prevalência de OS foi de 7,6% nos homens e 9,1% nas mulheres quando a 

MMA foi ajustada ao peso, mas não foi identificada quando MMA foi ajustada pela 

altura. 

No Brasil foram realizados três estudos para verificar a prevalência de OS em 

idosas, todos no Distrito Federal.  

Oliveira et al. (2011) estudaram 247 idosas fisicamente ativas [idade = 66,8  

(5,6 anos)]. Eles investigaram a OS adotando o método proposto por Newman et al. 

(2003), tendo como valores de referência para definir baixa MM, dados de mulheres 

jovens brasileiras (18-40 anos) utilizados para comparação com os dados das idosas 

estudadas. Foi adotado como critério para OS valores ≤ 2 DP (≤ - 3,4) da distribuição 

dos resíduos, sendo a prevalência relatada de 19,8%. 

Em 2013 os outros dois estudos brasileiros foram realizados, utilizando os 

mesmos métodos e critérios adotados por Oliveira et al. (2011). SILVA et al. (2013) 

estudaram idosas sedentárias (n = 272; idade ≥ 60 anos), encontrando prevalência 

superior de OS (34%). Dutra (2013) realizou estudo com 130 idosas (entre 60 e 80 

anos, 86% fisicamente ativas), sendo a prevalência estimada de  20,77%, resultado 

semelhante ao encontrado por Oliveira et al. (2011). 

De acordo com os trabalhos citados, pode-se observar diferentes 

prevalências de obesidade sarcopênica nos idosos de diversos países. Contudo, o 

caráter transversal desses estudos não permite estabelecer relação de causa e 

efeito, o que só seria possível com estudos longitudinais. Os trabalhos no Brasil 

foram realizados apenas idosas e de uma mesma cidade (Distrito Federal), não 

podendo os resultados serem extrapolados, pois a população estudada não 

constituia amostra representativa. 
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No entanto, como pode ser observado no quadro 1, ainda não existe 

consenso universal para o diagnóstico dessa “doença”, e, segundo a literatura 

científica consultada e referida, é possível detectar a utilização de vários métodos e 

critérios, que são adotados pelos pesquisadores nacionais e internacionais, incluindo 

antropometria, DXA, BIA e TC como diferentes critérios. 

O quadro 1 mostra a descrição dos estudos referidos, delineamento, 

características da população, critérios diagnósticos para identificação de obesidade 

e de sarcopenia e prevalência de OS. 

 



23 
 

Quadro 1 – Descrição de estudos (nacionais e internacionais) e respectivos  

autores, característcas da população, métodos e critérios para o diagnóstico de 

obesidade e de sarcopenia e prevalência de obesidade sarcopênica em idosos. 

 

Autores População de estudo 
Métodos e critérios 
para diagnóstico da 

obesidade 

Métodos e critérios para 
diagnóstico da 

sarcopenia 
Prevalência de OS 

Baumgartner et al. 
(1998, 2000) 

EUA 

Latinos e não latinos (≥ 
60 anos) 

426 homens 

382 mulheres 

(NMEHS) 

 Grupo referencial de 18 
- 40 anos. 

DXA 

% de GC 

> 27% nos homens 

> 38% nas mulheres 

IMMR = MMA/altura² 

< 2 DP da média 

 

2% - 60 - 69 anos 
 

10%  ≥ 80 anos  

Davison et al. (2002) 

EUA 

Americanos (≥70 anos) 

1.391 homens 

1.526 mulheres 

(NHANES III) 

BIA e antropometria 

% de GC 

4º e 5º quintis 

% de MM 

BIA e antropometria 

1º e 2º quintis 

9,6% em homens 

7,4% em mulheres 

Newman et al. (2003) 

EUA 

Americanos (70 - 79 
anos) 

2.984 idosos (total) 

52% mulheres 

 (HACS) 

. 

- Risco para obesidade 

IMC = 25 - 29 kg/m² 

- Obesidade 

IMC ≥ 30 kg/m² 

Cálculo dos resíduos de 
MMA/altura e GC 

≤ percentil 20 da 
distribuição dos resíduos, 

da própria população 

- Risco para obesidade 

15,4% - homens 

21,7% - mulheres 

- Obesidade 

11,5% - homens 

14,4% - mulheres 

Lim et al. (2010) 

Coreia do Sul 

Coreanos (≥ 65 anos) 

565 idosos 

(KLoSHA) 

 

Tomografia 
computadorizada 

abdominal 

Área de gordura visceral 
> 100 cm² 

 

DXA 

IMMR = MMA/altura²  

<1DP - Média grupo 
referencial de jovens (7,09 
kg/m² para os homens e 

5,27 kg/m² para mulheres)  

IMM = (MMA/peso) x 100   

29,9% para os homens e 
25,1% nas mulheres. 

 

11% - IMMR 

41% - IMM 

 

Kim et al. (2012) 
Coreia do Sul 

Coreanos (≥ 20 anos) 

Antropometria (CC) 

CC ≥ 90 cm - homens 

DXA 

IMMR = MMA/altura²  

7,6% - homens  9,1% - 
mulheres 

(Quando MMA  ajustada 
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4.486 homens 

5999 mulheres 

(KNHANES IV) 

CC ≥ 85 cm - mulheres 

 

IMM = (MMA/peso) x 100  

Para ambas as 
definições definido 

como Classe I: IMMR 
entre 1 e 2 DP de acordo 
com de gênero e grupo 
referencial de jovens e 

adultos. Classe II: 
abaixo de 2 DP. 

pelo peso) 
 

Não identificada 
(Quando MMA  ajustada 

pela altura) 
 

 

Oliveira et al. (2011) 

Brasil (Distrito Federal) 

Brasileiras fisicamente 
ativas [66,8 (5,6) anos)] 

247 idosas 

Grupo referencial 
(mulheres brasileiras de 

18-40 anos) 

Antropometria (peso e 
estatura) 

IMC médio 

= 28 kg/m² 

DXA 

Cálculo dos resíduos de 
MMA/altura e GC 

(NEWMAN et al., 2003) 
valores de referência para 
definir baixa MM [≤ 2 DP 
(≤ - 3,4) da distribuição 

dos resíduos] 

 

19,8% 

Silva et al. (2013) 

Brasil (Distrito Federal) 

Brasileiras sedentárias 
(≥ 60 anos) 

272 idosas 

Grupo referencial 
(mulheres brasileiras de 

18-40 anos) 

 

DXA 

% de GC ≥ 32% 

Antropometria  

IMC ≥ 27 kg/m² 

DXA 

Cálculo dos resíduos de 
MMA/altura e % GC  

≤ 2 DP (≤ - 3,4) da 
distribuição dos resíduos 

 

 

34% 

Dutra  (2013) 

Brasil (Distrito Federal) 

Brasileiras (60 - 80 
anos) 

130 idosas 

(86% fisicamente ativas) 

Grupo referencial 
(mulheres brasileiras de 

18-40 anos) 

Antropometria 

- Risco para obesidade 

IMC = 25 - 29 kg/m² 

- Obesidade 

IMC ≥ 30 kg/m² 

DXA 

Cálculo dos resíduos de 
MMA/altura e % GC  

≤ 2 DP (≤ - 3,4) da 
distribuição dos resíduos 

 

20,77% 

OS = obesidade sarcopênica; NMEHS = New Mexico Elder Health Survey; GC= gordura corporal; DXA = absorciometria de duplo feixe de 
raio X; IMMR = índice de massa muscular relativo; MMA = massa muscular apendicular; DP = desvio-padrão; NHANES = National Health 
and Nutrition Examination Survey III; BIA = bioimpedância elétrica; MM = massa muscular; HACS = Health Aging and Composition Study; 
IMC = índice de massa corporal; KLoSHA – Korean Longitudinal Study on Health and Aging; IMM = índice de massa muscular; CC = 
circunferência da cintura; KNHANES IV - Fourth Korean National Health and Nutritional Examination Surveys. 
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    1.3 MÉTODOS PARA O DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE SARCOPÊNICA 

 

A OS já é considerada um problema de saúde pública, que tem merecido a 

atenção de pesquisadores, principalmente, com o envelhecimento populacional em 

nível mundial. No entanto, ainda não existe consenso para o seu diagnóstico.  

As variáveis utilizadas para a avaliação da composição corporal são a gordura 

corporal e a massa muscular que caracterizam o diagnóstico. O Índice de Massa 

Corporal (IMC) é frequentemente utilizado nos estudos (MANDA, 2013), contudo não 

permite diferenciar os compartimentos corporais (massa gordurosa e/ou massa 

muscular esquelética) (MULLER e col., 2012). Dessa forma, para identificar a 

gordura corporal (%), tem-se utilizado outros métodos (BIA, DXA, TC) e para a 

gordura visceral/abdominal, utilizada a circunferência da cintura (CC) (PRADO et al., 

2012). (DOMINGUEZ; BARBAGALLO, 2007). 

Estudos mostram que a deposição de gordura abdominal e a perda relativa de 

massa magra são mais importantes do que o IMC para determinar o risco para a 

saúde associados à obesidade em idosos (SNIJDER et al.,2003; 

WANNAMETHEE SG; SHAPER AG; LENNON L, WHINCUP PH, 2007). Análises 

secundárias realizadas do Scottish Health Surveys ilustram o aumento 

desproporcional na CC em idosos comparada ao IMC, o que indica ganho de 

gordura, mas a perda de massa muscular (HAN; TAJAR; LEAN, 2011). 

A CC permite melhor identificação de adiposidade e da obesidade 

sarcopênica em idosos, visto que com o avançar da idade, geralmente, ocorre 

diminuição da estatura e da massa muscular, o que dificulta a interpretação dos 

dados de IMC. Além disso, a CC pode ser um melhor preditor de risco para a saúde, 
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em particular, para doenças cardiovasculares do que o IMC (HAN; TAJAR; LEAN, 

2011). 

 Ainda não existem valores de CC específicos para a população idosa. Dessa 

forma, também se utilizam os valores obtidos por Han et al. (1995) que verificaram a 

associação de valores de CC e risco para o desenvolvimento de doenças 

metabólicas associadas à obesidade, principalmente DCV e DM2, quando CC ≥ 94 

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

de 20 a 59 anos. 

O diagnóstico da sarcopenia apresenta como característica limitante a 

quantificação da massa muscular esquelética. Diversos métodos podem ser 

empregados. Dentre eles: absorciometria de dupla emissão de raios-X (DXA), a 

bioimpedância (BIA) e tomografia computadorizada (TC), contudo, existem 

limitações para a escolha desses métodos, tendo em vista o custo elevado, a 

acessibilidade da população e necessidade de mão de obra especializada para 

manuseio do equipamento (LANDI et al., 2010; MALAFARINA et al., 2012). 

A antropometria tem sido de grande valia para avaliação do estado 

nutricional, porque apresenta confiabilidade nos resultados, e também, porque 

possibilita a identificação da composição corporal (massa muscular e gordurosa), 

sendo de fácil execução, rápida e de baixo custo (ENOKI et al., 2007). A MM pode 

ser estimada pela área muscular do braço (AMB) e pela circunferência muscular do 

braço (CMB), calculados a partir de variáveis antropométricas (BARBOSA et al., 

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

Evidências epidemiológicas mostram que OS está associada a um acelerado 

declínio funcional e alto risco de morbimortalidade (STENHOLM et al., 2008). Nesse 

sentido, pesquisas mostram a importância em se considerar tanto a quantidade de 
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massa e de força musculares no diagnóstico de sarcopenia e obesidade sarcopênica 

(BAUMGARTNER et al., 1999; VILLAREAL et al., 2004; BOUCHARD e JANSSEN, 

2010; HAIRI et al., 2010; JANSSEN, 2011; OLIVEIRA et al., 2011; SILVA NETO et 

al., 2012). A avaliação da força muscular pode ser feita pelo teste de força de 

preensão manual, medido por dinamometria (HAIRI et al., 2010; JANSSEN, 2011; 

VISSER et al., 2003). Visser et al., (2003) foram os primeiros a proporem o 

diagnóstico da sarcopenia a partir da mensuração da força muscular pelo teste de 

força de preensão manual (FPM).  

Alguns estudos mostram que maior força muscular é capaz de diminuir a 

associação existente entre quantidade de massa muscular e declínio funcional e 

morte, sugerindo que a associação desses desfechos se daria com a força muscular 

e não com a massa muscular (VISSER et al., 2005; NEWMAN et al., 2006).  

O European Working Group on Sarcopenia in Older – EWGSOP (CRUZ–

JENTOFT et al., 2010) definiu OS como a baixa quantidade de massa muscular e 

reduzida força muscular (em relação à população de estudo), combinada com 

excesso de gordura corporal (IMC ≥ 30 kg/m²). Segundo o EWGSOP, para o 

diagnóstico de sarcopenia devem estar presentes tanto a baixa quantidade de 

massa muscular quanto a baixa força muscular. O EWGSOP propôs que a força 

muscular fosse medida pelo teste de preensão manual, além de testes de 

desempenho motor (equilíbrio, marcha e força muscular). 

O método de desempenho motor mais utilizado é o teste “timed get-up and 

go” (MATHIAS et al., 1986) e a bateria curta de desempenho físico proposta por 

Guralnik et al. (1994), que 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. 
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O teste de SeL tem apresentado relação com sarcopenia e baixa quantidade 

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

BROCHU, 2009). Além disso, grande parte dos estudos relacionados à OS utilizam 

para o diagnóstico, a obesidade associada à reduzida massa muscular, sendo mais 

recente a utilização de dados relacionados à força muscular (STENHOLM et al., 

2008).  

Pode-se concluir que o diagnóstico da OS pode ajudar a esclarecer as 

maiores taxas de morbidade em idosos, pois tem sido associada à síndrome da 

fragilidade (BAUMGARTNER, 2000; VANITALLIE, 2003; VILLAREAL et al., 2004; 

BLAUM et al., 2005; ZAMBONI et al., 2008; WATERS e BAUMGARTNER, 2011) 

que, por sua vez, está associada a limitações funcionais, redução significativa da 

qualidade de vida e ao aumento da taxa de mortalidade (STENHOLM et al., 2008; 

SHAH & VILLAREAL, 2012).  

O impacto negativo da OS sobre a qualidade de vida tem se tornado a 

principal preocupação dos profissionais de saúde (BAUMGARTNER et al., 2004; 

BOUCHARD et al., 2009; ROLLAND et al., 2009). 

Por todo o exposto, identificar a prevalência e incidência da obesidade 

sarcopênica é de suma importância, pois tal conhecimento é crucial para o 

desenvolvimento de programas de saúde pública para pessoas idosas. 
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2. OBJETIVO 

 

Estimar a prevalência (em 2000 e 2010) e a incidência (entre 2000 e 2010) de 

obesidade sarcopênica, em coorte de idosos domiciliados no município de São 

Paulo/Brasil, segundo sexo e grupos etários.  
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3.  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

      3.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

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

realizado na área urbana do município de São Paulo em 2000 e 2010, que utilizou 

dados do Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento), aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da 

Universidade de São Paulo (USP) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) (Anexos I e II). A utilização dos dados foi autorizada pela responsável do 

estudo SABE no Brasil (Anexo III).  

 

3.1.1. SABE 2000 

 

O Estudo SABE 2000, coordenado pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS, 2001), caracterizou-se como estudo multicêntrico, epidemiológico e 

de base domiciliar e teve como objetivo conhecer as condições de vida e saúde de 

idosos (≥ 60 anos) da América Latina e Caribe, visando atender às demandas dessa 

população, que se tornou rapidamente idosa. O estudo foi realizado na zona urbana 

de sete cidades de diferentes países da América Latina e Caribe - Bridgetown, 

Barbados; Buenos Aires, Argentina; Havana, Cuba; Cidade do México, México, 

Montevidéu, Uruguai; Santiago, Chile e São Paulo, Brasil (PELÁEZ et al., 2000; 

LEBRÃO e DUARTE, 2003). 

No Brasil, o estudo foi realizado no município de São Paulo e coordenado por 

docentes da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo 
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(USP) e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) e Ministério da Saúde (LEBRÃO e DUARTE, 2003). 

No município de São Paulo, a população do estudo foi composta por 2143 

idosos (≥ 60 anos) de ambos os sexos que residiam na área urbana do município. A 

amostra foi ampliada para o sexo masculino e para o grupo de 75 anos e mais, 

devido à maior taxa de mortalidade, desse sexo e grupo (NAZÁRIO, 2003). 

Os procedimentos de amostragem do Estudo SABE foram realizados a partir 

do sorteio dos domicílios, utilizando a amostragem por conglomerados, baseada no 

cadastro de 72 setores censitários, disponibilizados para a FSP, segundo o critério 

de probabilidade proporcional ao número de domicílios registrados pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 1995 (SILVA, 2003).  

Os dados do Estudo SABE foram obtidos por meio de entrevistas 

domiciliares, por pessoas treinadas, e registrados em questionário específico, 

elaborado pela OPAS, traduzido e adaptado para o Brasil, sendo submetido a pré-

testes, até a versão final que apresenta onze seções, em ordem alfabética (Quadro 

2) (LEBRÃO e DUARTE, 2003). 
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Quadro 2- Seções do questionário - Estudo SABE, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Fonte: Lebrão e Duarte, 2003. 

 

 

Para este estudo foram utilizadas as seções destacadas em negrito, no 

quadro 2.   

 

Seções 
A  Informações pessoais 
B  Avaliação cognitiva 

C  Estado de saúde 
D  Estado funcional 

E  Medicamentos 

F  Uso e acesso a serviços 

G  Rede de apoio familiar e social 

H  História de trabalho e fontes de receita 

J  Características da moradia 

K  Antropometria 
L  Flexibilidade, mobilidade e equilíbrio 
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3.1.2. SABE 2010 

 

O Estudo SABE em 2010 ocorreu somente no Brasil, sendo financiado 

também pela FAPESP.  Os procedimentos para coleta de dados foram os mesmos 

realizados em 2000 (LEBRÃO e DUARTE, 2003).   

Os idosos sobreviventes do Estudo SABE de 2000, que foram localizados e 

reentrevistados em 2010, totalizaram 795 indivíduos. A diferença entre o número de 

idosos em 2000 e 2010, foi devido aos óbitos (981), não localizações (149), recusas 

(99), mudanças para outros municípios (98) e institucionalizações (21).  

 

     3.2. POPULAÇÃO DESTE ESTUDO 

 

Para este estudo, foram analisados idosos com idade igual ou superior a 70 

anos, que apresentaram todas as variáveis necessárias (peso, altura, circunferência 

de cintura, força de preensão manual e teste de sentar e levantar 5 vezes de uma 

cadeira, com os braços cruzados no peito – SeL), e que participaram do Estudo 

SABE, em 2000 e em 2010, totalizando 871 e 656 idosos, respectivamente. A 

amostra do estudo pode ser observada na figura 1.  
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Figura 1 – Fluxograma para descrição da amostra deste estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Exclusão de indivíduos < 70 anos (N= 810) ou sem dados das variáveis de estudo (N = 462)  

** Exclusão de indivíduos sem dados das variáveis de estudo 

 

    

SABE 2000 
2143 entrevistados 

786 idosos 
sem OS 

85 idosos 
com OS  

981 óbitos 
149 não localizados 

99 recusas 
98 mudanças (outros 

municípios) 
21 institucionalizações 

 
 

SABE 2010 
795 entrevistados 

43 novos casos de 
OS 

 

Exclusão*(1272) 

Amostra em 2000 
871 entrevistados ≥ 70 

anos  

Amostra em 2010 
656 entrevistados ≥ 70 

anos  

Exclusão**(139) 

583 idosos 
sem OS 

73 idosos 
com OS  
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  3.3 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

3.3.1  Variável dependente 

 

• Obesidade sarcopênica - foi definida, de acordo com as variáveis: 

1. Gordura abdominal: identificada pelo valor (em cm) da circunferência da 

cintura (CC), obtido da questão k8, da seção K (antropometria). 

A CC foi medida com fita métrica inelástica, posicionada no ponto médio entre 

a última costela e a crista ilíaca, ou na cintura natural, ao final da expiração, com o 

idoso em pé e com os pés afastados cerca de 20 cm. As técnicas de mensuração da 

CC foram adotadas de Callaway et al. (1988).   

A gordura abdominal foi identificada nos idosos, quando a CC foi ≥ 94 cm e ≥ 

80 cm, para homens e mulheres, respectivamente, segundo valores obtidos por Han 

et al. (1995) em população caucasiana, adulta de 20 a 59 anos. As medidas foram 

realizadas em triplicata, sendo utilizada a média dos valores. 

 

2. Sarcopenia - considerando três componentes:  

- Força muscular: identificada pelo teste de força de preensão manual 

(palmar) (FPM), registrada em quilograma (kg), utilizando dinamômetro da marca 

Takei Kiki Kogyio (modelo TK 1201, Japão), o qual deveria ser apertado, pelo idoso, 

o mais fortemente possível, com o braço dominante, apoiado em mesa ou apoio de 

cadeira. O teste foi realizado duas vezes, com intervalo de um minuto, registrando-

se o maior valor, obtido da questão k15, da seção K (antropometria). 

Os idosos foram classificados com desempenho normal (> P 25), ou baixo (≤ 

P 25), segundo sexo e distribuição da própria população, e categorias de índice de 
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massa corporal (IMC, em kg.m-2), conforme classificação proposta por Fried et al. 

(2001) e sugerida pelo EWGSOP (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

Foram excluídos idosos que não apresentaram os dados de FPM, porque não 

conseguiram realizar o teste, devido à amputação de membros superiores, cirurgia 

dos braços ou das mãos, nos últimos três meses, ou os que não realizaram o teste 

por achar arriscado, ou por incapacidade física ou recusa. 

- Massa muscular corporal: estimada pelo índice de massa muscular (IMM), 

obtido a partir da razão entre massa muscular (MM), em kg, e estatura, em metro 

(m), ao quadrado (IMM = MM / altura²), sendo a MM calculada pela equação 

preditiva (LEE et al., 2000), descrita abaixo: 

 

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 da estatura e do peso corporais foram obtidos das questões k5 e 

k11, da seção K (antropometria). O peso corporal foi medido com balança portátil 

marca SECA (Alemanha), com capacidade de 150 kg e sensibilidade de 200 g, até 

100 kg, e de 500 g, a partir de 100 kg, com o indivíduo descalço e com o mínimo de 

roupa e acessórios. A estatura foi medida com antropômetro de 2 m e sensibilidade 

de 1 mm, marca Harpender (Inglaterra), localizando, na casa do examinado, local 

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

com o piso, o qual deveria ser firme, sem tapete ou carpete. As técnicas para 
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mensuração das variáveis antropométricas (estatura e peso corporais) foram 

padronizadas segundo Frisancho (1984), e as medidas foram realizadas em 

triplicata, sendo utilizada a média dos valores. 

Os idosos foram classificados de acordo com os valores de IMM obtidos, 

distribuídos em percentis, segundo sexo, para determinar baixa MM (≤ P 20) ou 

adequada MM (> P 20), para identificação da sarcopenia (BAUMGARTNER et al., 

1998). 

- Desempenho físico: pelo teste de sentar e levantar 5 vezes de uma cadeira 

(SeL), com os braços cruzados sobre o peito, (GURALNIK et al., 1994), obtido das 

questões L.5, L.6 e L.7, da seção L (Anexo IV). Os idosos foram instruídos a se 

levantarem o mais rapidamente possível, 5 vezes, sem fazer nenhuma pausa. O 

tempo despendido para realizar o teste foi medido em segundos, com um 

cronômetro. Foram excluídos da amostra, idosos que se recusaram a realizar o 

teste, ou, nem quiseram tentar, por acharem arriscado. 

Foi registrado o tempo da posição inicial (sentado) até a posição final, em pé, 

ao final da quinta repetição. Após o registro do tempo, os idosos foram classificados 

com desempenho adequado, segundo sexo, quando o tempo foi menor que o P 75, 

e baixo, quando o tempo foi ≥ P 75, da própria população. 

Desta forma, foram classificados como sarcopênicos, idosos que:  

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

kg.m-2, ≤ P 20, ou;  

2) no teste SeL, despenderam tempo, em segundos, < P 75, mas 

apresentaram FPM ≤ P 25 e IMM ≤ P 20. 
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Assim, foram classificados como obesos sarcopênicos idosos identificados, 

simultaneamente, com excesso de gordura abdominal e sarcopenia, segundo 

métodos e critérios de diagnóstico adotados.  

 

3.3.2 Variáveis explanatórias 

- Sexo: masculino e feminino (seção C; questão 18).  

- Grupos etários: 70-79; maior ou igual a 80 (seção A; questão 1b). 

Foram analisados idosos com 70 anos ou mais, para que pudesse ser 

realizada a comparação da prevalência de obesidade sarcopênica em 2000 e 

2010. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

Considerando o tipo de estudo (survey) e a complexidade da amostra, foram 

utilizadas análises estatísticas específicas, considerando o peso atribuído à cada 

indivíduo relativo à sua representatividade na população. Este peso foi utilizado nas 

análises estatísticas. 

. A descrição da população, segundo as variáveis de estudo, foi apresentada 

por meio de frequências absolutas e relativas.  

A prevalência de obesidade sarcopênica em 2000 e em 2010 foi estimada 

pelo número de casos identificados nos idosos nos dois momentos, em que foram 

realizadas comparações entre os intervalos de confiança, para verificar diferença 

estatística entre idosos (%) com obesidade sarcopênica, segundo variáveis 

explanatórias (sexo, grupos etários), com nível de significância de 5%. 

 



39 
 

Para calcular o coeficiente de incidência de obesidade sarcopênica, em 2010, 

foi considerado o tempo de observação de cada indivíduo (tempo total de estudo = 

10,5 anos) determinado de maneira específica para cada caso, uma vez que houve 

perdas e óbitos no período de estudo e cada idoso foi entrevistado em 2000 e 2010. 

Para estimar o coeficiente de incidência, foram considerados: 

• Sobreviventes de 2000, que foram reentrevistados em 2010 e que tinham 

todas as variáveis necessárias (N= 656): tempo decorrido entre a primeira 

entrevista, em 2000, e a última, em 2010. 

• Óbitos, ocorridos até a conclusão da coleta de dados do SABE em 2010 (N= 

981). Tempo entre a data da primeira entrevista em 2000 e a data do óbito. 

 

Coeficiente de Incidência =  

= (nº de casos novos de OS no período) / (anos pessoas observados)   

 

 

Para os cálculos, foi utilizado o programa: Stata/SE ® 10.0 for Windows. 
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4. RESULTADOS 

     4.1 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

4.1.1 Características da população segundo sexo, grupos etários e 

prevalência de OS em 2000 

 

Em 2000, foram analisados 871 idosos, com média de idade de 78 anos 

(DP=5,34, mínimo de 70 e máximo de 98 anos), sendo 58,9% mulheres e 76,5% do 

grupo de 70-79 anos (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Distribuição dos idosos, segundo sexo e grupos etários, em 2000. 

Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil. 

Variáveis  
SABE (2000) 

 N  % 

Sexo   

   Homens 400 41,1 

   Mulheres 471 58,9 

Grupos etários   

   70-79  555 76,5 

  ≥ 80  316 23,5 

 

Fonte: Estudo SABE, 2000. 

Nota: A frequência relativa (%) corresponde à frequência ponderada pelo peso amostral (amostra 

complexa). 
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Em 2000, 85 idosos (7,4%) foram identificados com obesidade sarcopênica, 

sendo 6,5% mulheres e 4,8% do grupo ≥ 80 anos, ambos com diferença significativa 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Prevalência de obesidade sarcopênica em idosos, segundo sexo e 

grupos etários, em 2000. Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil. 

Variáveis  

Obesidade Sarcopênica 
 

    Sim               Não 
 (IC 95%)  (IC 95%)            p* 

Sexo    

   Homens 
0,9 

(0,5-1,7) 

40,1 

(36,4-44,0) 

 

0,001 

   Mulheres 
6,5 

(5,0-8,4) 

52,5 

(48,6-56,3) 

Grupos etários    

      70-79  2,6 

(1,6-4,1) 

73,9 

(70,8-76,8) 

 

0,001 

   ≥ 80  
4,8 

(3,6-6,4) 

18,7 

(16,3-21,4) 

 

Fonte: Estudo SABE, 2000.  

Notas: IC= intervalo de confiança; p* ≤ 0,05.  
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4.1.2 Características da população segundo sexo, grupos etários e 

prevalência de OS em 2010 

 

Em 2010, foram analisados 656 idosos, com média de idade de 79,5 anos 

(DP=6,59, mínimo de 70 e máximo de 99 anos), sendo 62,9% mulheres e 67,7% do 

grupo etário de 70-79. (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Distribuição dos idosos, segundo sexo e grupos etários, em 2010. 

Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil. 

Variáveis  
SABE (2010) 

N % 

Sexo   

   Homens 231 37,1 

   Mulheres 425 62,9 

Grupos etários   

   70-79  347 67,7 

   ≥ 80 309 32,3 

 

Fonte: Estudo SABE, 2010.  

Nota: A frequência relativa (%) corresponde à frequência ponderada pelo peso amostral (amostra 

complexa). 
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Em 2010, 73 idosos (9,2%) foram identificados com obesidade sarcopênica, 

sendo 7,2% mulheres e 5,3% do grupo de 80 anos e mais, ambos com diferença 

estatística (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Prevalência de obesidade sarcopênica em idosos, segundo sexo e 

grupos etários, em 2010. Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil. 

Variáveis  

Obesidade Sarcopênica 
 

Sim       Não 
(IC 95%) (IC 95%) p* 

Sexo    

   Homens 
2,0 

(1,1-3,5) 

35,1 

(31,1-39,3) 

 

 

0,014 
   Mulheres 

7,2 

(5,5-9,4) 

55,7 

(51,5-59,8) 

Grupos etários    

   70-79 
3,9 

(2,5-6,0) 

63,8 

(60,0-67,5) 

 

 

0,001 
  ≥ 80  

5,3 

(4,0-7,0) 

27,0 

(23,8-30,3) 

 

Fonte: Estudo SABE, 2010. 

Notas: IC= intervalo de confiança; p* ≤ 0,05.  
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 4.1.3 Coeficiente de incidência de OS em 2010 

 

Dentre os 656 idosos analisados em 2010, constataram 43 novos casos de OS 

em 10 anos. O coeficiente de incidência (CI) de OS foi 15,29/1000/pessoa-ano entre 

2000 e 2010. Não se observou diferença significativa entre os coeficientes de 

incidência, segundo as variáveis analisadas (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Coeficientes de incidência de OS nos idosos, segundo sexo e grupos 

etários, no período de 2000 a 2010. Estudo SABE, São Paulo, SP/Brasil. 

Variáveis  

SABE (2010) 

CI (n/1000 

pessoa/ano) 

 
IC 95% 

 
p* 

Sexo    

   Homens 20,2 12,6 - 34,2  

0,144    Mulheres 11,9% 7,4 - 20,3 

Grupos etários    

   70-79 15,8% 10,9 - 23,8  

  0,580    ≥ 80  12,7% 5,8 - 32,5 

 

Fonte: Estudo SABE, 2010.  

Notas: CI= coeficiente de incidência; IC= intervalo de confiança; p* ≤ 0,05.  
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5. DISCUSSÃO 

O presente trabalho é um estudo populacional, de base domiciliar, realizado 

em coorte de idosos brasileiros do município de São Paulo, com o intuito de verificar 

a prevalência e a incidência de obesidade sarcopênica dessa população. A maioria 

dos estudos realizados sobre o tema abordam somente a prevalência de OS. Até o 

momento, não foi encontrada na literatura científica trabalho que abordasse a 

incidência de OS na população idosa. 

Neste estudo, os dados de prevalência de OS da mesma coorte foram 

maiores em 2010 (9,2%), do que em 2000 (7,4%).  

Pesquisas nacionais (OLIVEIRA et al., 2011; SILVA et al., 2013; DUTRA, 

2013) e internacionais (LIM et al., 2010) apresentaram valores de prevalência de OS 

superiores a este estudo, variando bastante os resultados. A explicação para isso 

pode ser devido aos diferentes métodos de identificação de obesidade, sarcopenia e 

OS adotados e as características da população, tais como sexo, idade, 

nacionalidade, etnia, condição socioeconômica e de saúde e composição corporal, 

havendo evidências que ela está aumentando na população brasileira e mundial 

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

2009; GOMEZ- CABELLO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011). 

Em estudo realizado na Coreia do Sul por Lim et al. (2010) com idosos (≥ 65 

anos), a prevalência da OS variou de acordo com o método escolhido para 

diagnosticar a sarcopenia. Esses pesquisadores verificaram que a prevalência de 

OS foi de 11%, quando adotaram o método proposto por Baumgartner et al. (1998; 

2000), por meio da massa muscular apendicular (MMA) ajustada pela altura ao 

quadrado e, 41%, de acordo com o critério de Janssen et al. (2002), por meio da 

MMA como percentual do peso corporal resultando o índice de massa muscular 
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(IMM). 

No Brasil foram encontrados 3 estudos, todos realizados com idosas do 

Distrito Federal e adotando o método proposto por Newman et al. (2003), tendo 

como valores de referência para definir baixa MM, dados de mulheres jovens 

brasileiras (18-40 anos) utilizados para comparação com os dados das idosas 

estudadas. Oliveira et al. (2011) e Dutra (2013), estudaram idosas fisicamente ativas 

e encontraram prevalências similares (19,8% e 20,77%, respectivamente). Silva et 

al. (2013) estudou idosas sedentárias, encontrando prevalência de 34%. Pode-se 

observar que mesmo adotando critérios iguais, a estimativa de prevalência de OS 

difere bastante nos estudos, o que pode estar relacionado às caraterísticas da 

população estudada.  

Ao analisar a prevalência de OS por sexo, verificou-se, neste estudo, que 

houve maior prevalência em mulheres (6,5 e 7,2% em 2000 e 2010) do que nos 

homens (0,9% e 2,0%, em 2000 e 2010). Na literatura científica, os dados existentes 

não são homogêneos, visto que em alguns estudos os homens apresentam maior 

prevalência de OS (BAUMGARTNER 2000; DAVISON et al., 2002; GOMEZ-

CABELLO et al., 2011) e, em outros, as mulheres (KIM et al., 2012). O estudo de 

Hwang et al. (2012) corrobora os resultados do presente estudo, no qual foram 

analisados idosos coreanos com idade a partir de 60 anos e encontraram 

prevalências de OS de 7,3%, em mulheres e de 6,1%, em homens, bem como no 

estudo de Kim et al. (2012) avaliando 2.332 idosos coreanos (≥ 65 anos), verificaram 

prevalência de OS em 9,1% das mulheres e 7,6% dos homens.  

Dentre as razões que poderiam explicar tais resultados estão o fato de que as 

mulheres apresentam menor força muscular e menor gasto energético de repouso 

do que homens, em todo grupo etário, devido à menor quantidade de massa 
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muscular esquelética (BENTON et al., 2011). Além disso, as mulheres tendem a 

apresentar maiores valores de IMC, ou seja, estão mais obesas e, 

consequentemente, apresentam maior quantidade de massa gordurosa, condições 

essas que estão estreitamente relacionadas à OS, contribuindo para maior 

prevalência nesse grupo (STENHOLM et al., 2008).  

Pode-se constatar também, nesta pesquisa, que os dados de prevalência da 

OS foram maiores nos idosos mais longevos (idade ≥80 anos), assim como 

verificado no estudo realizado por Baumgartner et al. (1998; 2000), no Novo México 

(EUA), onde constataram que a prevalência de obesidade sarcopênica foi maior em 

indivíduos de 80 anos e mais, de ambos os sexos, sendo de 2% no grupo de 60 a 69 

anos, e 10% no grupo ≥ 80 anos. 

O presente estudo teve o coeficiente de incidência de OS de 

15,29/1000/pessoa-ano (correspondente a 43 casos novos no período de 10 anos). 

Informações relativas ao desenvolvimento de OS referem‐se apenas a estudos 

transversais. Não há pesquisas referentes à incidência de OS, havendo apenas 

dados sobre a prevalência. Assim, não foi possível comparar as informações obtidas 

no presente trabalho. 

Os estudos realizados até o momento utilizaram diferentes métodos para 

identificar a obesidade sarcopênica, sendo que nenhum considerou desempenho 

físico, massa e força musculares associados para identificar a sarcopenia, 

diferentemente do critério adotado neste estudo, onde foi utilizado o algoritmo 

proposto pelo EWGCOP. Nesse algoritmo, os idosos são avaliados em relação ao 

desempenho motor, à força e à MM (CRUZ-JENTOFT, 2010). Para avaliação do 

desempenho motor sugere-se o teste de caminhada de quatro metros. Contudo, na 

falta de todos os testes da bateria SPPB (GURALNIK et al., 1994), neste estudo, a 
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variável utilizada foi o teste SeL, retirado da mesma bateria, pois o mesmo tem sido 

aceito na avaliação física de idosos (ABELLAN VAN KAN et al., 2009; CRUZ-

JENTOFT, 2010), sendo ainda sugerido para o diagnóstico de OS, em idosos 

(WATERS e BAUMGARTNER, 2011) 

A utilização do algoritmo é importante para diagnosticar sarcopenia em 

idosos, pois inclui tanto a quantidade como qualidade do músculo, assim como seu 

impacto no desempenho físico (SILVA AT, et al., 2014). 

No presente estudo a utilização da circunferência de cintura associada ao 

algoritmo do EWGSOP foram métodos viáveis para a identificação da obesidade 

sarcopênica e podem ser utilizados na população por serem de baixo custo e não 

invasivos. Além disso, este estudo aborda a incidência de OS na população idosa e 

seus resultados podem ser utilizados como comparativo para futuras pesquisas.  

O conhecimento da prevalência e da incidência de OS requer mais estudos 

em todo o mundo, em especial no Brasil, incluindo associação com variáveis 

sociodemográficas (estado civil, ocupação, renda, escolaridade), clínicas (percepção 

de saúde, estado nutricional), de estilo de vida (tabagismo, etilismo e atividade 

física) e capacidade funcional (atividades básicas de vida diária e atividades 

instrumentais de vida diária), visto que a população de idosos vem aumentando 

progressivamente e, com ela, o número de idosos obesos e sarcopênicos. Assim, o 

impacto da OS nessa população deverá ser elevado nos próximos anos, 

contribuindo para o aumento da morbidade e pior qualidade de vida desses 

indivíduos. Dessa forma é necessário a realização de mais estudos sobre o tema, 

visto que maior conhecimento pode contribuir para o desenvolvimento de programas 

de saúde pública para pessoas idosas. 
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Dada a escassez de informações sobre a OS e determinantes associados em 

idosos no mundo e no Brasil, este estudo poderá contribuir para ampliar o 

conhecimento da OS na população idosa, bem como auxiliar o desenvolvimento de 

programas de saúde pública de intervenção clínica e nutricional, contando, 

principalmente, com profissionais de nutrição e atividade física, visando trabalhar a 

prevenção da obesidade e a manutenção da massa e força musculares, com intuito  

de prevenir o aumento da prevalência e da incidência da OS na crescente população 

idosa brasileira. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste estudo pode-se verificar, a partir de uma proposta diagnóstica de OS que 

considera a avaliação do excesso de gordura abdominal associada a avaliação da 

massa muscular, da força e da funcionalidade que a prevalência de obesidade 

sarcopênica foi maior nas mulheres e nos idosos mais longevos, em ambas as 

coortes estudadas. Verificou-se ainda o coeficiente de incidência (CI) de OS, dado 

relevante visto a carência de informações desta estimativa na população idosa 

mundial.  
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