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RESUMO   

 

A sarcopenia é um importante fator a ser controlado para promover qualidade de vida e 

capacidade funcional em idosos, principalmente em caso de institucionalização. Objetivo: 

Avaliar a prevalência de sarcopenia e os fatores associados em idosos institucionalizados. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado com 216 idosos (60 anos ou mais), de 

ambos os sexos, residentes em 29 instituições de longa permanência, na cidade de Salvador- BA, 

Brasil. O índice de massa corporal foi utilizado para avaliar o estado nutricional e o índice de 

músculo esquelético para avaliação da sarcopenia. Capacidade funcional foi avaliada segundo 

escala de Barthel. Informações sobre sexo, idade, tempo de institucionalização e tipo de 

instituição foram obtidas por meio de questionário estruturado. Foi utilizada regressão de 

Poisson com variância robusta para examinar fatores relacionados à sarcopenia. Resultados: A 

Sarcopenia acometeu 72,2% dos idosos e no modelo final associou-se com o sexo masculino 

(RP=1,34; IC95%=1,10-1,65), à condição nutricional de magreza (RP=1,38; IC95%=1,19-1,60) 

e de obesidade (RP=0,38; IC95%=0,20-0,73). Conclusão: A prevalência de sarcopenia foi 

elevada entre os idosos residentes em instituições de longa permanência, especialmente entre 

residentes do sexo masculino.  A sarcopenia esteve associada ao estado nutricional e ao sexo. 

Idosos com magreza apresentaram maior comprometimento da reserva muscular, enquanto que o 

estado de obesidade foi protetor. 
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ABSTRACT  

 

Sarcopenia is an important factor to be controlled to promote quality of life and functional 

capacity in the elderly, especially in cases of institutionalization.  Objective: To evaluate the 

prevalence of sarcopenia and associated factors in institutionalized elderly. Materials and 

methods: Cross-sectional study with 216 elderly (60 years or older), of both sexes, living in 29 

long-term care facilities in the city of Salvador- Bahia, Brazil. Body mass index was used to 

assess nutritional status and skeletal muscle index for evaluation of sarcopenia. Functional 

capacity was assessed by Barthel scale. Information about gender, age, time in the institution and 

type of institution were obtained through a structured questionnaire. Results: Sarcopenia reached 

72.2% of the elderly and the final model was associated with male gender (PR = 1, 34; 95% CI 

1,10 to 1,65), the nutritional status of underweight (PR = 1 , 38; 95% CI 1,19 to 1,60) and 

obesity (PR = 0,38; 95% CI 0,20 to 0,73). Conclusion: The prevalence of sarcopenia was high 

among elderly residents in long term care facilities, especially among male residents. Sarcopenia 

was associated with nutritional status and sex. Elderly with thinness showed greater impairment 

of muscle reserves, while the state of obesity was protective. 
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FATORES ASSOCIADOS À SARCOPENIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

Sarcopenia in institutionalized elderly 

 

 

RESUMO  

 

Introdução: A sarcopenia é um importante fator a ser controlado, pois compromete a qualidade 

de vida e a capacidade funcional em idosos, principalmente em caso de institucionalização. 

Objetivo: Identificar a prevalência e fatores associados à sarcopenia em idosos 

institucionalizados. Métodos: Estudo transversal, realizado com 216 idosos (60 anos ou mais), 

de ambos os sexos, residentes em 29 instituições de longa permanência, na cidade de Salvador- 

BA, Brasil. O índice de massa corporalfoi utilizado para avaliar o estado nutricional e o índice de 

músculo esquelético para avaliação da sarcopenia. Capacidade funcional foi avaliada segundo 

escala de Barthel. Informações sobre sexo, idade, tempo de institucionalização e tipo de 

instituição foram obtidas por meio de questionário estruturado. Foi utilizada regressão de 

Poisson com variância robusta para examinar fatores relacionados à sarcopenia. Resultados: A 

Sarcopenia acometeu 72,2% dos idosos e no modelo final associou-se com o sexo masculino 

(RP=1,34; IC95%=1,10-1,65), à condição nutricional de magreza (RP=1,38; IC95%=1,19-1,60) 

e de obesidade (RP=0,38; IC95%=0,20-0,73). Conclusão: A prevalência de sarcopenia foi 

elevada entre os idosos residentes em instituições de longa permanência para idosos, 

especialmente entre residentes do sexo masculino.  A sarcopenia esteve associada ao estado 

nutricional e ao sexo. Idosos com magreza apresentaram maior comprometimento da reserva 

muscular, enquanto que o estado de obesidade foi protetor. 

 

Palavras-chave: sarcopenia, idoso, Instituição de Longa Permanência para Idosos. 
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ABSTRACT  

 

Sarcopenia is an important factor to be controlled, because it compromiss the quality of life and 

the ability in the elderly, especially in cases of institutionalization.  Objective: To evaluate the 

prevalence of sarcopenia and associated factors in institutionalized elderly. Materials and 

methods: Cross-sectional study with 216 elderly (60 years or older), of both sexes, living in 29 

long-term care facilities in the city of Salvador Bahia, Brazil. Body mass index was used to 

assess nutritional status and skeletal muscle index for evaluation of sarcopenia. Functional 

capacity was assessed by Barthel Scale. Information about gender, age, time in the institution 

and type of institution were obtained through a structured questionnaire. Results: Sarcopenia 

reached 72.2% of the elderly and the final model was associated with male gender (PR = 1,34;  

95% CI 1,10 to 1,65), the nutritional status of underweight (PR = 1 , 38; 95% CI 1,19 to 1,60) 

and obesity (PR = 0,38; 95% CI 0,20 to 0,73). Conclusion: The prevalence of sarcopenia was 

high among elderly residents in long term care facilities, especially among male residents. 

Sarcopenia was associated with nutritional status and sex. Elderly with thinness showed greater 

impairment of muscle reserves, while the state of obesity was protective. 

Keywords: sarcopenia, aged, homes for the aged. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fisiologia do envelhecimento engloba alterações nos compartimentos corporais, dentre 

elas a perda de massa corporal magra, especialmente a massa muscular esquelética (MME)1. 

Diversos fatores coexistem ao processo de envelhecimento influenciando na reserva de MME, os 

hormonais, nutricionais, metabólicos, imunológicos, os psicossociais e as doenças existentes2. 

Esta perda de MME, conhecida como “sarcopenia”3, atualmente pode ser diagnosticada 

levando-se em consideração a redução da massa e função muscular, incluindo nessa última a 

avaliação da forca e aptidão física4. No entanto, alguns estudos 5-8 demonstraram o uso isolado da 

avaliação da MME como parâmetro apropriado na identificação da sarcopenia, em meio aos 

instrumentos utilizados destaca-se o índice de músculo esquelético (IME) sugerido por Janssen 

et al.6 .  

A avaliação da MME pode ser realizada através de métodos como a tomografia 

computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e absortometria radiológica de dupla 

energia (DEXA)9. Entretanto, o alto custo e uso de radiação (TC e DEXA) têm limitado sua 

aplicabilidade na prática clínica10, tornando a impedância bioelétrica (BIA) uma alternativa para 

avaliação da sarcopenia devido ao seu baixo custo, facilidade de uso e não emissão de radiação, 

além de ser um método já validado para diagnóstico dessa síndrome11. 

A sarcopenia é uma síndrome geriátrica complexa e impactante na vida de idosos, 

desencadeia prejuízo funcional, eleva o risco de quedas, fraturas e dependência, reduz a 

qualidade de vida, gera maiores gastos com a saúde e aumento da mortalidade4,9. Sua prevalência 

pode atingir 5 a 13% em idosos entre 60-70 anos e 11 a 50% naqueles com mais de 80 anos, a 

depender do critério adotado para seu diagnostico4.  No Brasil, foi encontrada uma prevalencia 

de 15,4%  para a população idosa residente na cidade de São Paulo em 200612.  

Estudos evidenciam uma maior prevalência de sarcopenia entre os idosos 

institucionalizados13-15.  Esta situação é preocupante em virtude da crescente demanda por 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), resultante das intensas mudanças no 

contexto histórico e social da humanidade que refletem significativamente nos vínculos 

familiares, e consequentemente no cuidado e atenção dispensada aos idosos16. 

Assim, pelas importantes consequências da sarcopenia e devido à escassez de pesquisas 

na população brasileira, especialmente a institucionalizada, este estudo teve como objetivo 

avaliar a prevalência e os fatores associados à sarcopenia em idosos residentes em ILPIs na 

cidade de Salvador-BA.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Trata de um estudo transversal inserido na pesquisa intitulada “Avaliação 

Multidimensional dos Idosos Residentes em Instituições de Longa Permanência na Cidade de 

Salvador-BA”, desenvolvida pelo Centro de Estudos e Intervenção na Área de Envelhecimento 

(CEIAE), da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. 

O cálculo da amostra foi realizado em três estágios sucessivos. Inicialmente foi 

considerado o número de ILPIs identificadas na zona urbana da cidade (29 ILPIs), estas foram 

estratificadas em 12 distritos sanitários (DS), sendo que apenas dez desses possuíam ILPIs.  

Posteriormente, determinou-se o número de idosos por DS que iriam fazer parte do estudo, sendo 

este proporcional à população total de idosos residentes em cada DS, o que garantiu um poder de 

80% para representar os idosos institucionalizados da cidade considerando um nível de 

significância de 5%, totalizando 412 idosos de ambos os sexos.  

Foram considerados elegíveis a participar do estudo idosos (≥ 60 anos), de ambos os 

sexos, residentes em ILPIs (publicas, filantrópicas ou privadas) situadas na área urbana da cidade 

de Salvador-Ba. Quanto aos critérios de não elegibilidade, o exame de BIA não foi realizado nos 

idosos que apresentaram membro(s) amputado(s), uso de desfibrilador cardíaco ou marca-passo 

e impossibilidade de aferição do peso17. Assim considerando o objetivo deste estudo, as variáveis 

selecionadas estavam contempladas em 216 indivíduos, que constituiu a amostra final.  

A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2012 e outubro de 2013, com o auxílio de 

uma equipe multidisciplinar previamente treinada. Foi aplicado um questionário pré-codificado 

contendo informações sócio demográficas e de saúde, bem como, realizada avaliação nutricional 

e da capacidade funcional.  Quando o idoso estava impossibilitado de responder aos 

questionamentos as informações foram obtidas dos cuidadores.  

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição da 

Universidade Federal da Bahia (nº11/2012). A direção e/ou responsáveis administrativos das 

ILPIs forneceram autorização prévia nos termos da Resolução Nº466/2012, e todos os idosos 

assinaram ou registraram suas digitais no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

 

Variáveis de estudo 

 

A MME de corpo inteiro foi estimada por meio da equação proposta por Janssen11 onde a 

MME (kg) = [(altura em centímetros²/ resistência da BIA em ohms × 0,401) + (sexo × 3,825) + 
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(-0,071 × idade em anos)] + 5,102. Para este cálculo, considerou-se os valores de 1 e 0 para os 

sexos masculino e feminino, respectivamente. 

A medida de resistência foi obtida por um analisador de composição corporal tetrapolar 

Biodinamics (modelo BF-450). Os cuidados pré-teste adotados foram os propostos por Kyle et 

al.17 : jejum de no mínimo quatro horas, esvaziamento prévio da bexiga, abstenção de bebida 

alcoólica 48 horas antes do exame e de atividade física intensa nas últimas oito horas. 

Para normalização da MME para altura foi calculado o IME (massa muscular (kg) / altura 

(m2))6 , sendo classificado pelos seguintes pontos de corte propostos por Janssen et al.6: 

sarcopenia severa ≤8.5 kg/ m², sarcopenia moderada 8.51- 10.75 kg/ m², músculo normal ≥ 10.76 

kg/ m² para homens e sarcopenia severa   ≤ 5.75kg/ m², sarcopenia moderada 5.76- 6.75 kg/ m², 

músculo normal ≥ 6,76 kg/m² para mulheres.  

As variáveis preditoras analisadas foram: sexo, idade, tempo de institucionalização, tipo 

de instituição, índice de massa corporal (IMC) e capacidade funcional. 

O IMC foi calculado conforme a fórmula proposta pela Organização Mundial da Saúde18 

e classificado segundo o Nutrition Screening Initiative 19. O peso foi obtido utilizando-se uma 

balança digital portátil marca Plenna (modelo Sport) com capacidade para 150 kg e sensibilidade 

de 0,1kg, segundo as normas preconizadas por Jellife20.  A altura foi estimada segundo as 

equações propostas por Chumlea et al.21. Para essa estimativa foi realizada a medida da altura do 

joelho com um antropômetro, de acordo com a técnica de Chumlea et al.21. 

Para a avaliação da capacidade funcional foi utilizada a Escala de Atividades de Vida 

Diária proposta por Mahoney e Barthel22, sendo adotados os pontos de corte propostos por 

Azeredo e Matos23.  

 

Análise Estatística  

 

O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para analisar a normalidade dos dados. A 

estatística descritiva (média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartil e valores de 

percentis) também foi usada para caracterizar a amostra de acordo com o sexo e faixa etária. As 

diferenças de medianas e médias entre os sexos foram analisadas, respectivamente, pelos Testes 

de Mann-Whitney e t de student. Analisou-se a associação entre variáveis categóricas por meio 

do teste Qui Quadrado de Pearson.  

Para investigar a relação entre sarcopenia e variáveis preditoras, foi utilizado o modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta, estimando a razão de prevalência, e seus respectivos 

intervalos de confiança a 95%. Optou-se pela modelagem multinível devido ao possível efeito de 
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cluster referente à agregação dos indivíduos em instituições. Os modelos de regressão foram 

construídos por meio do procedimento por eliminação, partindo-se de uma equação completa 

para o modelo final reduzido – stepwise backward.  

Foi adotado nível de significância de 5% para todas as análises, sendo estas realizadas 

com o auxílio do software Stata versão 10.0 (Stata Corp, College Station, TX). 

 

RESULTADOS  

 

Dos idosos avaliados 73,6% eram mulheres, as quais apresentaram menores valores 

medianos de peso e altura, e médias de IME e MME. A média de idade e tempo de 

institucionalização também foi superior quando comparadas aos homens. As outras variáveis não 

foram diferentes entre os sexos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características dos idosos institucionalizados, de acordo com sexo. Salvador-BA. 

Nota: IME- índice de músculo esquelético; MME- massa muscular esquelética; IMC- índice de 

massa corporal. Peso (Kg), Altura (m), IME ((kg/m²) e Pontuação na Escala de Barthel são 

expressos em mediana (intervalo interquartil). As demais variáveis são expressas em média 

(desvio-padrão). a Teste de Mann-Whitney e Teste t de student. 

 

Observa-se na tabela 2 que os valores médios de MME e IME foram superiores para o 

sexo masculino em todas as faixas etárias. Ao comparar por sexo e faixa etária, os valores 

médios do IME e MME foram menores em mulheres com 80 anos ou mais de idade e nos 

homens com faixa etária entre 70 e 79 anos. Quando as mulheres da faixa etário mais jovem (60-

Variáveis 
Feminino 

 (n=159) 

Masculino  

(n=57) 
p-valora 

Idade (anos) 81,68 (8,40) 72,35 (8,86) <0,0001 

Peso (kg) 54,7 (45,8-64,9) 61,5 (54,2-73,9) 0,0001 

Altura (m) 1,53 (1,49-1,57) 1,67 (1,63-1,70) <0,0001 

Tempo de institucionalização 

(anos) 

6,42 (8,85) 4,23 (8,76) 0,1197 

IME (kg/m²) 6,24 (5,59-7,04) 8,64 (8,09-9,73) <0,0001 

MME (kg) 15,16 (3,33)  25, 19 (4,65) <0,0001 

IMC (kg/m²) 23,78 (5,19) 22,82 (4,06) 0,2108 

Pontuação na Escala de Barthel 95 (70-100) 95 (85-100) 0,5719 
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69 anos) foram comparadas com a faixa etário mais velha (≥ 80 anos), as reduções nos valores 

do 2o quartil foram de 14,32% (2,35 kg) e 5,41% (0,35 kg / m²) para a MME e IME, 

respectivamente. Ao analisar esse mesmo quartil, conclui-se que 50 % das idosas dessas faixas 

etárias apresentavam comprometimento da reserva de MME (IME< 6,76 kg/m²). 

Comportamento diferente foi encontrado nos homens ao se observar os valores de MME 

e IME do 2o quartil, os quais apresentaram reduções nos valores de MME (1,93%: 0,47 kg) e 

IME (1,15%: 0,1 kg / m²) apenas quando comparada as faixas etárias de 60-69 anos com a de 70 

à 79 anos. Porém, ressalta-se que 75% dos idosos do sexo masculino de todas as faixas etárias 

analisadas já apresentavam algum grau de sarcopenia (IME< 10,76 kg / m²) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Valores médios, desvios-padrão, percentis da MME e do IME de idosos 

institucionalizados, de acordo com sexo e faixa etária, Salvador- BA. 

 

Variáveis 

 Percentil 

Média DP      n 10 25 50 75 90 

MME (kg)         

Sexo Feminino         

60-69 anos 16,68 3,39    18 12,95 14,67 16,41 18,60 20,97 

70-79 anos 16,82 2,86    34 13,69 14,54 16,32 18,88 20,68 

≥ 80 anos 14,39 3,21  107 11,03 12,15 14,06 15,93 18,21 

Sexo Masculino         

60-69 anos 25,49 5,42    26 20,57 21,31 24,31 26,63 32,24 

70-79 anos 24,71 4,17    17 20,32 21,34 23,84 25,58 30,99 

≥ 80 anos 25,23 3,84    14 20,57 21,29 25,01 28,77 39,61 

IME (kg/m2)         

Sexo Feminino         

60-69 anos 6,65 1,11    18 5,38 5,84 6,47 7,21 8,17 

70-79 anos 6,95 1,03    34 5,77 6.12 6,81 7,75 8,05 

≥ 80 anos 6,24 1,18  107 4,88 5,43 6,12 6,86 7,77 

Sexo Masculino         

60-69 anos 8,91 1,44    26 7,62 8,09 8,66 9,05 10,41 

70-79 anos 8,83 1,23    17 7,62 7,86 8,56 9,70 10,91 

≥ 80 anos 9,07 1,40    14 7,30 8,25 8,78 10,09 10,99 

DP- desvio padrão; MME- massa muscular esquelética; IME- índice de musculo esquelético. 
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A sarcopenia acometeu a maior parte dos idosos (72,2%), sendo os maiores percentuais 

observados entre os homens (87,7%), em idosos de 60 a 69 anos (77,3%), naqueles que tinham 

de um a cinco anos de institucionalização (75,8%), que residiam em ILPIs filantrópicas (76,4%), 

apresentaram magreza (92,4%) e com dependência moderada (89%). A sarcopenia associou-se 

apenas ao sexo (p=0,006) e IMC (p<0,001) (Tabela 3). 

Ao avaliar-se a razão de prevalência bruta verificou-se associação estatisticamente 

significante também entre sarcopenia e o IMC, com prevalência de sarcopenia 28% maior entre 

idosos com magreza (RP=1,28; IC95%=1,14-1,43) em relação aos eutróficos e 31% maior nos 

homens (RP=1,31; IC95%=1,08-1,60) quando comparados às mulheres. Para estes idosos, o 

sobrepeso e a obesidade configuraram-se como fatores de proteção à sarcopenia (Tabela 3).  

 

Tabela 3.  Prevalência, razão de prevalência bruta e respectivos intervalos de confiança a 95% 

para associação entre sarcopenia e co-variáveis em idosos institucionalizados de Salvador-Ba. 

Variáveis n /N % RP2 IC95% p-valor 

Sexo¹   

Feminino 106/159 66,7 1 - - 

Masculino 50/57 87,7 1,31 1,08-1,60 0,006 

Faixa etária      

60-69 anos 34/44 77,3 1 - - 

70-79 anos 31/51 60,8 0,78 0,60-1,02 0,076 

≥80 anos 91/121 75,2 0,97 0,82-1,15 0,756 

Tempo de  

Institucionalização 

<1,0 ano 36/52 69,2 1 - - 

1,0 - 5,0 ano (s) 72/95 75,8 1,09 0,87-1,36 0,421 

5,1 - 10,0 anos 21/28 75 1,08 0,81-1,44 0,589 

>10,0 anos 21/33 63,6 0,91 0,76-1,11 0,385 

Tipo de Instituição      

Privada 81/115 70,4 1 - - 

Pública 20/29 69 0,97 0,87-1,09 0,703 

Filantrópica 55/72 76,4 1,08 0,89-1,31 0,409 

IMC¹      

Eutrofia 58/80 72,5 1 - - 

Magreza  79/85 92,4 1,28 1,14-1,43 0,000 

Sobrepeso 13/28 46,4 0,64 0,41-0,99 0,049 

Obesidade 6/23 26,1 0,35 0,22-0,56 0,000 

Capacidade Funcional 

dfvwdkjnqkjh(Barthel 

     

Independência  40/58 69 1 - - 
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Dependência leve  36/45 80 1,16 0,96-1,39 0,118 

Dependência moderada  40/52 89 1,11 0,84-1,46 0,432 

Dependência severa  21/31 67,7 0,98 0,72-1,33 0,908 

Dependência total  7/10 70 1,01 0,60-1,70 0,955 

RP- razão de prevalência; IC- intervalo de confiança; IMC- índice de massa corporal. 

1Associação estatisticamente significante pelo Teste Qui-Quadrado (sexo: p-valor= 0,002; IMC: 

p-valor= 0,001). 2 Modelo de regressão de Poisson com razão de prevalência bruta para 

associação entre sarcopenia e demais variáveis. 

 

Na Tabela 4 pode ser visualizado o modelo multivariado de Poisson, que considerou o 

possível efeito de cluster devido à agregação dos idosos em ILPIs. No modelo 1, ajustado para 

todas as variáveis, apenas o sexo masculino (RP=1,34; IC95%=1,10-1,65), as condições 

nutricionais de magreza (RP=1,38; IC95%=1,19-1,60) e  obesidade (RP=0,38; IC95%=0,20-

0,73) apresentaram  associação estatisticamente significante com sarcopenia.  

No modelo 2, as mesmas variáveis supracitadas permaneceram significativamente 

associadas com sarcopenia, ajustadas pelas demais variáveis do modelo, com prevalências 33% e 

29% maiores de sarcopenia, respectivamente, nos idosos do sexo masculino (RP=1,33; 

IC95%=1,08-1,65) comparados com o sexo feminino, e com magreza (RP=1,29; IC95%=1,16-

143) comparados aos eutróficos. Por outro lado, idosos com obesidade apresentaram 63% 

(RP=0,37; IC95% 0,23-0,61) menor prevalência de sarcopenia em comparação àqueles com 

estado nutricional adequado, revelando a obesidade como um fator protetor à sarcopenia. 

 

Tabela 4. Modelo de regressão de Poisson com razão de prevalência ajustada para associação 

entre sarcopenia e co-variáveis em idosos institucionalizados, Salvador- Ba. 

 Modelo 1 Modelo 2 

Variáveis Preditoras RPaj 95% IC RPaj 95% IC 

Sexo     

Feminino 1 - - - 

Masculino 1,34 1,10-1,65 1,33 1,08-1,65 

Faixa etária     

60-69 anos 1 - - - 

70-79 anos 0,99 0,80-1,23 0,91 0,75-1,11 

≥80 anos 1,19 0,99-1,42 1,17 0,98-1,40 

Tempo  

de institucionalização 

    

    

<1,0 ano 1 - - - 

1,0 – 5,0 ano (s) 1,10 0,89-1,36 - - 
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5,1 ‒ 10,0 anos 0.95 0,79-1,13 - - 

>10,0 anos 1.10 0,92-1,31 - - 

Tipo de Instituição     

Privada 1 - - - 

Pública 0,94 0,82-1,09 - - 

Filantrópica 1,02 0,90-1,15 - - 

IMC      

Eutrofia 1 - 1 - 

Magreza  1,38 1,19-1,60 1,29 1,16-1,43 

Sobrepeso 0,72 0,50-1,03 0,67 0,45-1,00 

Obesidade 0,38 0,20-0,73 0,37 0,23-0,61 

Capacidade Funcional     

Independência 1 - - - 

Dependência leve 1,02 0,86-1,20 - - 

Dependência moderada 1,00 0,77-1,30 - - 

Dependência severa 0,84 0,60-1,19 - - 

Dependência total 0,89 0,59-1,33 - - 

RPaj- razão de prevalênci ajustada; IC- intervalo de confiança; IMC- índice de massa 

corporal.Modelo 1: Ajustado pelas variáveis sexo, faixa etária, tempo de institucionalização, tipo 

de instituição, IMC e capacidade funcional.Modelo 2: Ajustado pelas variáveis sexo, faixa etária 

e IMC. 

 

DISCUSSÃO  

 

A sarcopenia é uma síndrome complexa4, inerente ao processo de envelhecimento9 e que 

reflete negativamente na qualidade de vida dos idosos principalmente nos institucionalizados14. 

Embora nos últimos anos tenha se tornado um tema cientificamente mais explorado24 dados 

sobre sua prevalência em ILPIs ainda são escassos.  O presente estudo agrega conhecimentos 

sobre essa população, pois foi realizado com uma amostra representativa de idosos que vivem 

sob essas condições. 

A prevalência de sarcopenia nesta população foi elevada (72,2%) e superior ao 

encontrado em estudos realizados com idosos institucionalizados em outros países13, 14. Essa 

condição evidencia a vulnerabilidade desses idosos, haja vista a interferência da sarcopenia sobre 

a qualidade de vida, capacidade funcional, saúde e morbidade dessa população9. 

Foram encontrados no presente estudo valores médios superiores de MME e IME nos 

homens em comparação às mulheres, corroborando com os achados de Janssen et al. 25 e Gobbo 

et al.26 . O perfil hormonal pode contribuir para o predomínio do tecido muscular no sexo 
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masculino, considerando-se que os esteroides androgênicos favorecem a síntese proteica 

muscular2. 

Mais da metade dos idosos do sexo masculino de todas as faixas etárias apresentou 

valores de IME abaixo do recomendado6, ou seja, tinha algum grau de sarcopenia. Os achados de 

maiores prevalências de sarcopenia em homens (87,7%), corroboram com os de outros estudos 

realizados com idosos institucionalizados13,14 . Bahat et al.15 ao investigarem idosos do sexo 

masculino em  ILPI na Turquia,  relataram uma prevalência  próxima ao encontrado neste estudo 

(85%).  

Apesar de o presente estudo não ter encontrado associação entre sarcopenia e tipo da 

instituição, a alta prevalência de sarcopenia encontrada em instituições filantrópicas justifica 

melhores investigações acerca do impacto das características dessas ILPIs sobre o estado 

nutricional de idosos. Dados da pesquisa de Camarano et al.27 revelam que a maior parte das 

despesas das ILPIs brasileiras são oriundas de gastos com funcionários (52.5%), e somente 

14,1% com alimentação. Talvez esta seja uma das razões para o comprometimento do estado 

nutricional desses idosos. 

A desnutrição implica em perda corporal de tecido muscular e adiposo, sendo um 

problema relevante na população idosa institucionalizada28 e que pode justificar a maior 

prevalência de sarcopenia encontrada nos idosos com magreza no presente estudo, resultados 

semelhantes aos de outros autores13,14,29. Por outro lado, observou-se efeito protetor da obesidade 

para a sarcopenia, que embora seja considerada fator de risco para comorbidades, em se tratando 

de população idosa tem sido associada a menor risco de morte, complicações durante 

internamentos e desenvolvimento de sarcopenia30,8 . 

A inatividade física, resistência à insulina, doenças crônicas, alterações hormonais, 

processos inflamatórios e as deficiências nutricionais (proteínas, calorias e vitamina D) 

destacam-se como causas importantes de sarcopenia em idosos24. Portanto, uma melhor 

investigação sobre esses fatores pode auxiliar na compreensão dessa realidade. 

A gravidade no quadro clínico e nutricional, assim como o comprometimento funcional 

impossibilitaram a aferição do peso de grande parte dos idosos que viviam nas ILPIs 

investigadas, o que pode ter ocasionado uma subestimação da prevalência de sarcopenia 

encontrada.  

Embora o IME tenha sido utilizado para o diagnóstico da sarcopenia nesse estudo, torna-

se ainda necessária uma maior investigação sobre a sensibilidade do uso isolado desse índice 

para este fim. 
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A diversidade tanto na conceituação da sarcopenia quanto nos métodos usados para seu 

diagnóstico limitou a comparação dos resultados obtidos, principalmente nas populações 

institucionalizadas de países em desenvolvimento. 

 

CONCLUSÕES 

A prevalência de sarcopenia foi elevada entre os idosos residentes em ILPIs, 

especialmente entre os do sexo masculino. Independente da faixa etária, mais da metade dos 

homens apresentou valores de IME abaixo do recomendado. A sarcopenia associou-se ao estado 

nutricional e sexo. O idoso com magreza exibiu maior comprometimento da reserva muscular, a 

obesidade foi um fator protetor.  
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PARTE II- PROJETO DE PESQUISA 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento envolve mudanças dinâmicas e progressivas que repercutem em todas 

as dimensões sistêmicas do organismo, com comprometimento morfológico, funcional, 

bioquímico e psicológico (NETTO, 2006). Consequentemente são observadas diversas alterações 

na composição corporal, como redução do teor de água, elevação da adiposidade e perda 

progressiva da massa muscular esquelética (MME) (SILVA et al., 2006). 

Em adultos jovens a MME representa cerca de 35% do peso total, ocorrendo uma perda 

de até 40% desse compartimento com o envelhecimento (GOBBO et al., 2012). As mudanças na 

composição muscular iniciam-se na quarta década de vida (NAIR, 2005), com uma perda 

estimada de 5% de massa muscular a cada década e uma aceleração dessa redução após os 65 

anos (SILVA et al., 2006). 

Tendo em vista que o tecido muscular é o principal reservatório de aminoácidos, um 

componente orgânico essencial para sustentação do corpo, gliconeogênese hepática e oxidação 

dos substratos energéticos (ARROYO et al. , 2007),  alterações no sistema musculoesquelético 

aumentam o risco para incapacidade funcional (LACOURT; MARINI, 2006) e doenças 

metabólicas como as cardiovasculares, obesidade e diabetes (LIMA; RECH; PETROSKI, 2008). 

Rosenberg em 1989 foi o primeiro autor a falar sobre essa perda de massa muscular 

decorrente do processo de envelhecimento, e baseado na origem grega da palavra (“sarx” ou 

carne + “penia” ou perda) propôs o termo sarcopenia para sua definição (MALAFARINA et al., 

2012).  No contexto atual, a sarcopenia é considerada uma síndrome complexa, caracterizada não 

somente pela perda de massa muscular como também da função (CRUZ-JENTOFT et al.,  

2010), entretanto, alguns estudos (BUNOUT et al., 2011; JANSSEN et al., 2004 ; JANSSEN et 

al., 2002; BAUMGARTNER et al., 1998) demonstraram o uso isolado da avaliação da MME 

como parâmetro apropriado na sua  identificação.  

Segundo Fielding  et al. (2011)  a  sarcopenia possui etiologia multifatorial, e dentre os 

principais fatores envolvido citam-se: a hereditariedade,  o estado nutricional,  a atividade 

física,  mudanças  hormonais (redução níveis séricos de testosterona e hormônio do 

crescimento),  resistência à insulina,  aterosclerose e alterações nas citocinas pró-inflamatórias.  

A prevalência da sarcopenia varia de acordo com a definição e métodos de diagnostico 

utilizado, acometendo 13 a 24% de indivíduos na faixa etária de 65 a 70 anos, e mais de 50% 

daqueles com idade superior a 80 anos (LEITE et al., 2012). Janssen et al. (2004) constataram na 
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população idosa americana uma prevalência em torno de 45% , Alexandre et al. (2013) relataram  

15,4% na população idosa residente na cidade de São Paulo (Brasil) no ano de 2006.  

Estudos evidenciam uma maior prevalência de sarcopenia entre os idosos 

institucionalizados (LANDI et al., 2012; RAHMAN et.al., 2014; BAHAT et al., 2010).  Esta 

situação é preocupante em virtude da crescente demanda por Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPIs), resultante das intensas mudanças no contexto histórico e social da 

humanidade que refletem significativamente nos vínculos familiares, e consequentemente no 

cuidado e atenção dispensada aos indivíduos idosos (POLLO; ASSIS, 2008). 

Assim, pelo importante impacto da sarcopenia e devido à escassez de pesquisas na 

população brasileira longeva, especialmente a institucionalizada, este estudo teve como objetivo 

examinar a prevalência e os fatores associados a essa condição nesses indivíduos. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Importância do Tecido Muscular Esquelético 

 

A MME constitui aproximadamente 40% da composição corporal humana, sendo que um 

quarto de toda a síntese proteica corporal ocorre no tecido muscular (LEITE et al., 2012). 

Metabolicamente também participa no controle glicêmico, retenção do oxigênio a nível tecidual, 

oxidação lipídica e gasto energético basal (PIERINI; NICOLA; OLIVEIRA, 2009). 

O tecido muscular é representado pelo somatório dos seguintes compartimentos 

corporais: pele, tecido subcutâneo, massa muscular esquelética apendicular (massa magra dos 

braços (g) + massa magra das pernas (g)/altura2 (m)) e a massa muscular do tronco e cabeça 

(SILVA et al., 2006). Segundo Pierine, Nicola e Oliveira (2009) o motoneurônio é responsável 

pela coordenação nervosa do tecido muscular, respondendo pela aptidão (locomoção, força, 

movimentação, etc.), capacidade funcional e física do ser humano aos esforços.  

  A MME é essencialmente constituída por duas proteínas miofibrilares, a actina e a 

miosina, responsáveis pela força e potência do trabalho muscular; a aerobiose e a resistência ao 

esforço ficam a cargo das proteínas sarcoplasmáticas. Nesses dois componentes do desempenho 

(força e potência) os tipos miofibrilares envolvidos são: FG ou IIB (branco, glicolítico ou de 

contração rápida) e o ST ou I (vermelho, oxidativo ou de contração lenta) (PIERINE; NICOLA; 

OLIVEIRA, 2009; LEITE et al., 2012). Até os 70 anos, possivelmente as fibras musculares do 

tipo ST ou I são preservadas, enquanto as do tipo FG ou IIB reduzem entre 20 a 50% com o 

envelhecimento (SILVA et al., 2006). 
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 Independente da faixa etária, indivíduos com MME preservada apresentam melhor 

aptidão física e menor risco para doenças metabólicas (obesidade, diabetes, doenças 

cardiovasculares) (LIMA; RECH; PETROSKI, 2008). 

 

2.2. Massa Muscular e Envelhecimento 

 

Ainda que mudanças corporais e biológicas tais como a redução da quantidade de 

líquidos corpóreos, a diminuição no tamanho de vários órgãos (como rins, fígado, pulmões), o 

aumento na quantidade e a redistribuição do tecido gorduroso, inerentes ao processo de 

envelhecimento, repercutam na saúde e nutrição do idoso, pode-se dizer que a alteração na 

composição corporal que confere maior risco é a grande perda progressiva de músculos 

esqueléticos que ocorre, mesmo em indivíduos saudáveis (VISSER; HARRIS, 2012; SILVA et 

al., 2006; NAJAS; NEBULONI, 2005).  

Fatores hormonais, nutricionais, metabólicos e imunológicos estão envolvidos na origem 

da sarcopenia em idosos. Estes resultam na atrofia muscular, redução das unidades motoras e das 

fibras musculares com consequente perda de massa e força muscular (SILVA et al., 2006). 

A MME em indivíduos adultos jovens representa em média 35% da massa corporal total, 

e pode apresentar uma redução de até 40% em decorrência do processo de envelhecimento 

(GOBBO et al., 2012).  Métodos como analise excreção de creatinina, tomografia 

computadorizada ou analises histológicas estimam uma perda muscular de 50% dos 20 aos 90 

anos ou 40% dos 30 aos 80 anos, sendo que, alterações endócrinas, no metabolismo muscular, 

aspectos nutricionais, mitocondriais e genéticos fazem parte da gênese desse complexo evento 

denominado sarcopenia (ROSSI; SADER, 2006). 

Indivíduos sarcopênicos possuem maior risco de quedas e fraturas, apresentam redução 

da capacidade para realizar as atividades da vida diária, maior dependência e aumento no risco 

de morte (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; MERRIWETHER; HOST; SINACORE, 2012; SAYER 

et al., 2008). 

 

2.3. Métodos de Avaliação da Reserva de Massa Muscular e da Sarcopenia 

 

2.3.1. Métodos Avançados: Tomografia computadorizada (TC), Ressonância 

magnética (RM) e Absortometria radiológica de dupla energia (DEXA) 
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A TC, RM e DEXA são métodos atualmente utilizados para aferir a MM ou massa magra 

(MALAFARINA et al., 2012; HAIRI et al., 2012). Tanto a TC quanto a RM são precisos em 

separar a adiposidade dos demais tecidos corporais moles, sendo por isso, considerados como 

padrões ouro para essa análise. Entretanto o elevado custo desses equipamentos e a exposição à 

radiação durante o procedimento restringem sua utilização clinica (CRUZ-JENTOFT et al., 

2010). 

Em contrapartida indivíduos que realizam a DEXA são expostos a uma pequena 

quantidade de radiação e têm uma melhor definição da sua composição corporal quanto a 

adiposidade, massa mineral óssea e tecidos magros. O fato do equipamento não ser portátil, 

dificulta sua utilização em larga escala em estudos epidemiológicos (CRUZ-JENTOFT et al., 

2010; HAIRI et al., 2012; MALAFARINA et al., 2012).  

 

2.3.2. Antropometria 

 

Foi no final do século XIX que antropologistas desenvolveram a técnica da 

antropometria, objetivando mensurar diferenças existentes no corpo humano.  Durante a primeira 

guerra mundial, em decorrência do interesse suscitado pela eficiência física dos soldados a 

antropometria se modernizou (ACUNÃ; CRUZ, 2004). Atualmente tem sido utilizada em 

estudos realizados na população idosa (MENEZES; MARUCCI, 2010; LIMA; MORAES; 

SOUZA, 2012), pois o custo reduzido, a facilidade de aplicação, a ausência de procedimentos 

invasivos e a acurácia favorecem sua escolha e aceitação (SANTOS; MACHADO; LEITE, 

2010). 

Obter um diagnóstico nutricional fidedigno nessa população é uma tarefa complexa, haja 

vista as diversas alterações da composição corporal decorrentes do envelhecimento e da 

associação de processos patológicos coexistentes (SAMPAIO et al., 2012). A interpretação 

precisa dos dados antropométricos é fundamental no diagnostico precoce de deficiências ou 

excessos que desequilibrem a saúde, influenciem na qualidade de vida ou atrapalhem na 

recuperação do idoso, principalmente nos institucionalizado, devido a maior situação de risco 

que se encontram (MENEZES; MARUCCI, 2010).  

As medidas antropométricas comumente empregadas na avaliação dos idosos incluem a 

altura, o peso, a circunferência do braço (CB) e da panturrilha (CP), e a prega cutânea do tríceps 

(PCT), quanto aos indicadores destacam-se a circunferência muscular do braço (CMB), a área 

muscular do braço corrigida (AMBc) e o índice massa corporal (IMC) (CORTEZ; MARTINS, 

2012; SAMPAIO, 2004). Baseada nessas medidas é possível avaliar a reserva de massa proteica 
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do músculo esquelético (CP, CMB e AMBc) ou energética do organismo (CB, PCT), o IMC tem 

sido amplamente utilizado para avaliação do estado nutricional global de idoso (CORTEZ; 

MARTINS, 2012). 

Cortez e Martins (2012) realizaram uma revisão sistemática dos artigos publicados a 

partir de 1990 nos idiomas inglês, português e espanhol, sobre indicadores antropométricos 

adequados para a avaliação do estado nutricional de idosos. Dos 180 artigos iniciais apenas 30 

artigos originais permaneceram na pesquisa, sendo que os indicadores mais utilizados foram: 

IMC (100%), CMB (43,3%), AMBc (40%) e a mini- avaliação nutricional (30%).    

Em se tratando da população idosa residente em ILPIs, estudo como o realizado por 

Menezes e Marucci (2010) na cidade de Fortaleza-CE com 305 idosos (ambos os sexos), 

constataram uma elevada depleção de massa muscular em homens (91,7%) e mulheres (77,2%), 

utilizando a CMB como parâmetro de avaliação, sendo a faixa etária dos 70 aos 79 a mais 

atingida (84,7%).    

Também Volpini e Frangella (2013) em estudo descritivo do tipo transversal, com 196 

idosos (ambos os sexos) residentes em uma ILPI no bairro do Butantã-SP constataram depleção 

da massa muscular utilizando os indicadores CMB e de AMBc (homens e mulheres), sendo mais 

prevalentes em idosos com idade superior a 90 anos. Em 60% dos idosos (n=59) ocorreu 

adequação pela medida da CP. 

Fica evidente que a CMB, AMBc e a CP são parâmetros antropométricos capazes de 

auxiliar no diagnostico de indivíduos acometidos de depleção de massa muscular  ou da massa 

proteica do músculo esquelético  (CORTEZ; MARTINS, 2012). 

 

2.3.3. Bioimpedância Elétrica 

 

Conforme discutido anteriormente, atualmente diversos métodos avançados são utilizados 

para mensurar a MM (TC, RM, DEXA) (HAIRI et al., 2012). No entanto, o alto custo desses 

equipamentos e os procedimentos necessários á realização do exame limitam sua utilização 

(LIMA; RECH; PETROSKI, 2008). 

A BIA é uma excelente alternativa portátil para DEXA, é um método mais barato, prático 

e capaz de avaliar adequadamente o volume corporal de tecido adiposo e muscular, podendo ser 

aplicado a nível ambulatorial ou em casos de restrição ao leito (LANDI et al., 2012). Janssen et 

al. (2000) demonstraram que a medida de resistência (obtida pela BIA) ajustada pela altura ao 

quadrado, podia ser utilizada para  estimativa da MME em adultos e idosos, desde que ajustada 

por sexo e idade. Nos últimos anos, a BIA vem se destacando como método válido para 
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estimativa da MME em idosos de ambos os sexos (LIMA; RECH; PETROSKI, 2008; RECH et 

al., 2010).  

Posteriormente Janssen et al. (2004) propuseram a utilização do índice de músculo 

esquelético (IME= MME (kg)/ altura (m 2)), neste mesmo trabalho pontos de corte  para 

diagnosticar indivíduos com sarcopenia foram estabelecidos.  

 

2.4. Consequências da Sarcopenia 

 

Haja vista as diversas funções exercidas pelo tecido muscular (ARROYO et al. , 2007), é 

evidente que a sarcopenia impacta negativamente na condição de saúdee na capacidade funcional 

do idoso, elevando o risco  para fragilidade, deficiência física, imobilidade, dependência, pior 

qualidade de vida  e maiores gastos com a saúde (HAIRI et al., 2012; LEITE et al., 2012). 

Volkert (2011) relata que uma redução exacerbada de massa e força muscular apresentam 

como consequência uma deficiência física, de massa muscular  e necessidade de auxilio de 

outras pessoas. Dessa forma, a preservação do músculo esquelético saudável  é de suma 

importância para a independência, autonomia nas atividades de vida diária, saúde e bem-estar. 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, discorre sobre a 

funcionalidade e a incapacidade sob uma perspectiva das condições de saúde, verificando o que 

um indivíduo está apto ou não a realizar na sua vida diária, considerando as funções dos órgãos 

ou sistemas e constituição corporal, tanto quanto restrições de atividades e da cooperação social 

no seu habitat (FARIAS; BUCHALLA, 2005). 

A funcionalidade pode ser aplicada sob dois aspectos, o positivo ou o negativo, este 

último equivalendo à incapacidade (FARIAS; BUCHALLA, 2005). Sendo assim, a capacidade 

funcional (CF) pode ser entendida como uma forma autônoma do idoso gerenciar atividades 

inerentes ao seu cotidiano (ABVD), sendo assim interferências nessa CF repercute em diversas 

esferas do seu contexto social (família, comunidade, saúde e individual), pois a incapacidade 

aumenta a vulnerabilidade e a necessidade de auxilio, reduzindo a sensação de bem estar e 

qualidade de vida (GALLON; GOMES, 2011).  

O Índice de Barthel vem sendo utilizado como instrumento que avalia a independência 

funcional no auto cuidado, mobilidade, deslocamento e eliminações, através de dez tarefas 

cotidianas: alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais e vesicais, uso 

do vaso sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação e escadas (MINOSSO et al., 2010).  

Santos et al. (2007), foram   pioneiros  na realização de um estudo transversal de base 

populacional no Brasil utilizando o Índice de Barthel para avaliar a CF em uma amostra 



36 

 

composta por 352 idosos. Posteriormente, Minosso et al.(2010) validaram sua utilização para 

idoso em acompanhamento ambulatorial, afirmando ser um instrumento confiável para a 

realidade brasileira. 

A CF além de sofrer interferência do processo de envelhecimento também esta associada 

com integridade da função muscular, ou seja, uma perda dessa função interfere de forma 

significativamente na realização das ABVD (LACOURT; MARINI, 2006). Segundo Janssen 

(2006), mais de 25% de indivíduos idosos apresenta dificuldade ou são incapazes de 

desempenhar as ABVD, sendo aceito a hipótese de que a sarcopenia explica parcialmente a alta 

taxa de incapacidade nessa população.  

 

2.5. Institucionalização e Sarcopenia 

 

A segunda metade do século XX foi um período de intensas mudanças no contexto 

histórico e social da humanidade, essas refletiram também no cuidado ao idoso em decorrência 

das alterações sofridas, principalmente nos vínculos familiares (perda modelo nuclear, 

separações, recasamentos, etc.) e da maior participação da mulher no mercado profissional.  É 

nesse contexto desencadeado pela modernização da sociedade que cresce a demanda por ILPIs 

(POLLO; ASSIS, 2008). 

No Brasil a população idosa nacional passou de 4,0 para 10,8% em setenta anos (1940 a 

2010) (IBGE, 2010), e estima-se aproximadamente 30,9 milhões de indivíduos com mais de 60 

anos para 2020 (CAMARANO, 2004). Ressalta-se um importante aumento no número de 

indivíduos com 80 anos ou mais, caracterizando uma situação de envelhecimento dentro da 

população longeva (CAMARANO, 2004). 

Dados do censo brasileiro de 2000 indicaram que 113 mil idosos moravam em domicílios 

coletivos (ILPIs, conventos, hotéis e presídios), destes 107 mil residiam em ILPIs, o que 

representa 0,8% da população idosa. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do 

Sul e Goiás são os estados com mais idosos institucionalizados, cita-se que a União financiou 

1.146 instituições para 24.859 idosos no ano de 2005 (POLLO; ASSIS, 2008).  

O tempo médio de institucionalização é bastante variado, desde meses a anos. Observa-se 

que grandes partes de idosos institucionalizados apresentam dependência, e geralmente os 

problemas de saúde ou as doenças mentais foram os motivos da institucionalização (GUEDES; 

SILVEIRA, 2004).  

A desnutrição em idosos institucionalizados é um tema de grande relevância na saúde 

(VOLPINI, 2013), e sua prevalência varia entre 15 a 20%, podendo chegar a 60% em alguns 



37 

 

estudos (WACHHOLZ; RODRIGUES; YAMANE, 2011). Bahat e colaboradores encontram 

uma prevalência de sarcopenia em torno de 85%, em idosos institucionalizados do sexo 

masculino na Turquia por meio da análise de impedância bioelétrica.  (LANDI et al., 2012).   

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A sarcopenia é uma síndrome de difícil compreensão e envolve diversos fatores como: 

perda da capacidade funcional e da massa magra, doenças crônicas e déficits nutricionais 

(BEASLEY, 2013). Estudo ressaltou a associação entre sarcopenia e a mortalidade, 

independentemente da idade e de outras variáveis clínicas e funcionais (LANDI et al.,2013). 

Custos econômicos e sociais são decorrentes da redução da massa magra e da força 

muscular, pois ocorre perda da mobilidade, da capacidade funcional e dependência (SILVA et 

al., 2006). Identificar idosos sarcopenicos é fundamental no processo de elaboração de 

intervenções que busquem reverter essa situação, favorecendo uma melhor qualidade de vida aos 

idosos (GOBBO et al., 2012). 

Nesse contexto, sendo a sarcopenia um evento comum ao processo de envelhecimento 

com elevada prevalência na população longeva e com poucos dados sobre os residentes em 

ILPIs, justifica-se esta investigação.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar a prevalência de sarcopenia e os fatores associados em idosos residentes em 

ILPIs, da cidade de Salvador, Bahia.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Apresentar a distribuição por percentis da massa muscular esquelética (MME) e o do 

índice de musculo esquelético (IME) segundo características sociodemográficas. 

 Verificar a existência de associação entre sarcopenia e as seguintes variáveis: sexo, idade, 

tempo de institucionalização, tipo de instituição, estado nutricional e capacidade funcional.  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Desenho do Estudo 

 

O presente estudo de corte transversal foi baseado em dados coletados como parte do 

projeto “Avaliação Multidimensional dos Idosos Residentes em Instituições de Longa 

Permanência na Cidade de Salvador-Ba”, desenvolvido pelo Centro de Estudos e Intervenção na 

Área de Envelhecimento (CEIAE), da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. 

 

5.2. Amostra  

 

O cálculo da amostra foi realizado em três estágios sucessivos. Inicialmente foi 

considerado o número de ILPIs identificadas na zona urbana da cidade (29 ILPIs), que foram 

estratificadas em 12 distritos sanitários (DS), sendo que apenas dez desses possuíam ILPIs. 

Posteriormente, determinou-se o número de idosos por DS que iriam fazer parte do estudo, sendo 

este proporcional à população total de idosos residentes em cada DS, o que garantiu um poder de 

80% para representar os idosos institucionalizados da cidade considerando um nível de 

significância de 5%, totalizando 412 idosos de ambos os sexos. Por último, as ILPIs foram 

selecionadas por amostragem aleatória simples, quando o número de idosos na ILPI era inferior à 

amostra calculada paro o DS, procedia-se sorteio de uma segunda ILPI, assim sucessivamente 

até atingir o número de idosos definido. Considerando o objetivo deste estudo, as variáveis 

selecionadas estavam contempladas em 216 indivíduos, que constituiu a amostra final.  
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Figura 1. Localização espacial dos 12 Distritos Sanitários da cidade de Salvador, Bahia, 2012. 

 

 

 

 

Tabela 1. Distribuição amostral por Distritos Sanitários de Salvador-BA. 

Distritos Sanitários (DS) Número de idosos por DS Amostra Calculada 

Itapagipe 235 78 

Liberdade 15 5 

Centro Histórico 220 73 

Cabula/Beiru 29 10 

Boca do Rio 10 3 

Pau da Lima 95 32 

 Brotas 325 108 

Subúrbio Ferroviário 177 59 

Itapuã 93 31 

Barra/Rio Vermelho 40 13 

Total 1239 412 
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5.3. Critérios de Inclusão 

 

Foram considerados elegíveis a participar do estudo idosos (≥ 60 anos), de ambos os 

sexos, residentes em ILPIs (publicas, filantrópicas ou privadas) situadas na área urbana da cidade 

de Salvador-Ba. Quanto aos critérios de não elegibilidade, o exame de BIA não foi realizado nos 

idosos que apresentaram membro(s) amputado(s), uso de desfibrilador cardíaco ou marca-passo 

e impossibilidade de aferição do peso (KYLE et al., 2004). Assim considerando o objetivo deste 

estudo, as variáveis selecionadas estavam contempladas em 216 indivíduos, que constituiu a 

amostra final.  

 

5.4. Aspectos Éticos 

 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição da 

Universidade Federal da Bahia (nº11/2012). A direção e/ou responsáveis administrativos das 

ILPIs forneceram autorização prévia e todos os idosos foram informados sobre os objetivos da 

pesquisa e a confidencialidade dos dados, nos termos da Resolução Nº466/2012, e assinaram ou 

registraram suas digitais no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

 

5.5. Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2012 e outubro de 2013, com o auxílio de 

uma equipe multidisciplinar previamente treinada.  

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 01), o 

idoso respondeu a um questionário pré-codificado contendo informações sócio demográficas e 

de saúde, bem como, realizada avaliação nutricional e da capacidade funcional. (Apêndice 02). 

Quando o idoso estava impossibilitado de responder aos questionamentos as informações foram 

obtidas dos cuidadores. 

 

5.6. Definição das variáveis 

 

5.6.1. Variável Dependente 
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5.6.1.1. Reserva de Massa Muscular Corporal 

 

A avaliação da massa muscular foi realizada através do Índice de Músculo Esquelético 

(IME). 

 

Índice de Músculo Esquelético 

 

A MME de corpo inteiro foi estimada por meio da equação proposta por Janssen et al. 

(2000) onde a MME (kg) = [(altura em centímetros²/ resistência da BIA em ohms × 0,401) + 

(sexo × 3,825) + (-0,071 × idade em anos)] + 5,102. Para este cálculo, considerou-se os valores 

de 1 e 0 para os sexos masculino e feminino, respectivamente. 

A medida de resistência foi obtida por um analisador de composição corporal tetrapolar 

Biodinamics (modelo BF-450). Os cuidados pré-teste adotados foram os propostos por Kyle et al 

.(2004): jejum de no mínimo quatro horas, esvaziamento prévio da bexiga, abstenção de bebida 

alcoólica 48 horas antes do exame e de atividade física intensa nas últimas oito horas. 

Para normalização da MME para altura foi calculado o IME (massa muscular (kg) / altura 

(m2))6, sendo classificado pelos seguintes pontos de corte propostos por Janssen et al.(2004): 

sarcopenia severa ≤8.5 kg/ m², sarcopenia moderada 8.51- 10.75 kg/ m², músculo normal ≥ 10.76 

kg/ m² para homens e sarcopenia severa   ≤ 5.75kg/ m², sarcopenia moderada 5.76- 6.75 kg/ m², 

músculo normal ≥ 6,76 kg/m² para mulheres.  

 

5.6.2. Variáveis Preditoras 

 

5.6.2.1.  Índice de Massa Corporal 

 

Para estimar a altura dos idosos foi utilizado a altura do joelho (AJ) em centímetros, a 

medida foi realizada com o idoso com a perna flexionada formando um ângulo de 90º com o 

joelho.  Utilizou-se um infantômetro, que teve sua parte fixa posicionada embaixo do calcanhar 

do idoso e a haste móvel na rótula do joelho, com a régua paralela a toda extensão da tíbia 

realizou-se a leitura no milímetro mais próximo (CHUMLEA et al., 1985).  

Em seguida foram aplicadas as equações propostas por Chumlea et al. (1985) para 

estimativa da altura.  
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Mulheres: A (cm) = [1,83 x AJ (cm)]-[0,24 x I (anos)]+ 84,88 

 

Homens: A (cm) = [2,02 x AJ (cm)] - [0,04 x I (anos)]+ 64,19 

 

Para mensuração do peso utilizou-se uma balança digital portátil marca Plenna (Modelo 

Sport) com capacidade para 150 kg e sensibilidade de 100 g. O idoso foi avaliado trajando o 

mínimo de vestimentas possível e descalço posicionou-se ereto e imóvel no centro da balança, 

com o olhar fixo no horizonte e braços estendidos ao longo do corpo (JELLIFE, 1966). 

O IMC foi calculado a partir das variáveis peso e estatura, onde o peso (kg) foi dividido 

pela estatura (m) elevada ao quadrado (WHO, 1995). Empregou-se a classificação proposta pela 

Nutrition Screening Initiative (NSI) (2002) para avaliação do estado nutricional: baixo peso < 22; 

eutrofia de22 a < 27; sobrepeso de 27 a < 30; obesidade  ≥30. 

 

5.6.2.2.  Capacidade Funcional  

 

Para a avaliação da capacidade funcional foi utilizada a Escala de Atividades de Vida 

Diária (AVDs), proposta por Mahoney e Barthel (1965) (Anexo 02), este instrumento avalia o 

nível de independência do indivíduo para a realização de dez atividades básicas da vida diária.  A 

escala é composta de 10 itens e o seu total pode variar de 0 a 100, sendo que um total de 0-20 

indica dependência total; 21-60 grave dependência; 61-90 moderada dependência; 91-99 muito 

leve dependência e 100 independência (AZEREDO; MATOS, 2003). 

 

5.6.2.3.  Tempo de Institucionalização 

 

Para analise dos dados o tempo de institucionalização foi categorizado do seguinte modo: 

menor que 1 ano; entre 1 e  5anos;  de 5 a 10 anos ; maior  que  10 e menor do que 20 e mais de 

20 anos.  

 

5.6.2.4.  Tipo de Instituição 

 

As instituições avaliadas foram classificadas como públicas, filantrópicas ou privadas, as 

informações foram coletadas diretamente no questionário pré- codificado.  

 

5.6.2.5. Características Demográficas 
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As variáveis demográficas estudadas foram sexo e idade. Para definição da idade, foi 

utilizada a diferença entre a data de entrevista e a data de nascimento identificada mediante 

consulta do documento de identidade. A idade foi categorizada em três intervalos: 60 à 69 anos, 

70 à 79 anos e ≥ 80 anos. 

 

6.0. PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS.  

 

O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para analisar a normalidade dos dados. 

Estatística descritiva (média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartil e valores de 

percentis) foi usada para caracterizar a amostra de acordo com o sexo e faixa etária. As 

diferenças de medianas e médias entre os sexos foram analisadas, respectivamente, pelos Testes 

de Mann-Whitney e t de student. Analisou-se a associação entre variáveis categóricas por meio 

do teste Qui Quadrado de Pearson.  

Para investigar a relação entre sarcopenia e variáveis preditoras, foi utilizado o modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta, estimando a razão de prevalência, e seus respectivos 

intervalos de confiança a 95%. Optou-se pela modelagem multinível devido ao possível efeito de 

cluster referente à agregação dos indivíduos em instituições. Os modelos de regressão foram 

construídos por meio do procedimento por eliminação, partindo-se de uma equação completa 

para o modelo final reduzido – stepwise backward.  

Foi adotado nível de significância de 5% para todas as análises, sendo estas realizadas 

com o auxílio do software Stata versão 10.0 (Stata Corp, College Station, TX). 

Estatística descritiva (média, desvio padrão e valores de percentil - P5, P10, P25, P50, 

P75, P90 e P95) foi utilizada para caracterizar a amostra de acordo ao sexo e faixa etária (60-69 

anos, 70-79 anos, ≥80 anos) para as variáveis MME e IME.  

A presença/ausência de sarcopenia foi considerada como variável dependente. Foram 

consideradas variáveis preditoras, o sexo, idade, estado nutricional, capacidade funcional, tipo de 

instituição e tempo de institucionalização.  

 

7.0. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e a 

confidencialidade dos dados, nos termos da Resolução Nº466/2012, e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 01). Este projeto foi submetido e aprovado pela 
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Comissão de Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição da UFBA (Parecer nº11/2012), bem como 

pela direção e/ou responsáveis administrativos das ILPIs.   

 

8. INFRAESTRUTURA E APOIO TÉCNICO DISPONÍVEL. 

 

O projeto foi desenvolvido pelo Núcleo de pesquisa CEIAE (Centro de Estudo e 

Intervençãona Área do Envelhecimento) da Escola de Nutrição da UFBA, contando com 

profissionais e estudantes de Nutrição, Medicina da UFBA e Fisioterapia da UNEB, além de 

uma enfermeira e um educador físico. Obteve-se ainda o apoio da Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia (SBGG), seção Bahia.   

A Escola de Nutrição disponibilizou computadores, impressoras, equipamentos para 

avaliação nutricional (aparelho de Bioimpedância, plicometro, fita inelástica, infantômetro, 

balança portátil), espaço físico e telefone colaborando com a operacionalização do trabalho. 

 

9.0. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Quadro 1: Cronograma de execução do projeto. 

ATIVIDADES 2012 2013 

 2º 

trimestre 

3º 

trimestre 

4º 

trimestre 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

3º 

trimestre 

4º 

trimestre 

Levantamento 

bibliográfico 
x x x x x x x 

Treinamento, 

padronização 

de técnicas e 

estudo piloto 

x       

Coleta de 

dados 
x x x x x x x 

ATIVIDADES 2014 2015 

 1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

3º 

trimestre 

4º 

trimestre 
1º trimestre 

Levantamento 

bibliográfico 
x x x x x 

Tratamento 

dos dados 
x x    
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Análise e 

interpretação 

dos dados 

 x    

Produção de 

artigo 

científico 

 x x x  

Elaboração do 

Relatório 

Final 

   x x 

Revisão do 

texto 
    x 

Defesa oral     x 
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

 

 Apresentação de Trabalho na modalidade pôster: 

 

“Massa Corporal, Reserva de Massa Muscular e Capacidade Funcional em Idosos 

Institucionalizados”.  

Congresso Brasileiro de Nutrição e Envelhecimento, XV Jornada de Inverno da SBGG- 

RS e I Encontro de Fonogerontologia, ocorrido de 05 a 07 de setembro, no Centro de 

Eventos do Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre/ RS. 2013.  

 

“Espessura do Musculo Adutor do Polegar: Distribuição por Percentis.” 

VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia, no período de 06 a 08 de 

junho de 2013. Fortaleza- CE, 08 de junho de 2013. 

 

 Co-Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

Coorientação Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) - Universidade 

Federal da Bahia. Renata Seixas Silva Ribeiro. Massa corporal total e reserva de 

massa muscular em idosos institucionalizados na cidade de Salvador - BA. 2014.  

 

Coorientação Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) - Universidade 

Federal da Bahia. Laís Ramos Soares. Reserva muscular e capacidade funcional de 

idosos institucionalizados na cidade de Salvador - BA. 2014.  

 

 Participação de Banca de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 Participação em banca de Larissa Araújo dos Santos Costa Moreira. Diagnóstico 

nutricional antropométrico de idosos residentes em Instituições de Longa 

Permanência no município de Salvador-Ba. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Nutrição) - Universidade Federal da Bahia. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

 

Um segundo artigo está em desenvolvimento e incluíra variáveis antropométricas, não 

abordadas neste trabalho. O artigo terá o objetivo de avaliar a reserva de massa muscular por 

parâmetros antropométricos (CMB, AMBc e CP) em idosos institucionalizados da cidade de 

Salvador-BA, contribuindo dessa maneira para um melhor entendimento dessa realidade. 

 

 Outra perspectiva é dar continuidade a escrita do capítulo do livro intitulado “Nutrição do 

Adulto”, que faz parte do segundo livro de avaliação nutricionalda Coleção Sala de Aula sob 

autoria da Profa Dra Lilian Barbosa Ramos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE NUTRIÇÃO 

PROJETO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DOS IDOSOS RESIDENTES EM 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALVADOR-BA. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,...........................................................................................................,fui informado(a) sobre o 

objetivo da pesquisa, sob a coordenação da professora Drª Lílian Ramos Sampaio, com o titulo 

acima citado. O objetivo principal desta pesquisa é o de avaliar como está a minha saúde, estilo 

de vida e alimentação e isto será verificado por diferentes equipes de profissionais de saúde. Foi 

colocada a importância deste estudo uma vez que pretende avaliar as condições de vida, saúde e 

nutrição dos moradores de casa de longa permanência na cidade de Salvador- BA. Foi explicado 

que, para a realização das medidas antropométricas, eu terei que vestir roupas finas e leves e que 

uma das equipes irá acompanhar toda a minha alimentação. A pesquisadora deixou claro que 

caso eu desista de participar em qualquer fase da pesquisa, não terei prejuízo e que, caso eu 

necessite de algum tratamento, serei encaminhado (a) para acompanhamento.  

Segundo as informações prestadas, a pesquisa consta de levantamento de meus dados pessoais, 

demográficos, avaliação clínica, antropométrica (peso, circunferências da cintura e panturrilha, 

comprimento da perna, pregas cutâneas tricipital, subescapular, bicipital e suprailíaca e o 

diâmetro do abdômen), bioquímica, no qual ficarei em jejum de 12 horas para realização da 

coleta de sangue (Glicemia, Colesterol total e frações, Triglicerídeos, Creatinina sérica, 

Hemoglobina, Hematócrito, Vitamina B12 e Ferritina), avaliação da alimentação, do nível de 

dependência e da atividade física. Foi garantido que receberei os resultados de todos os exames 

realizados durante a pesquisa para acompanhamento e/ou tratamento, além de receber assistência 

médica e nutricional prestada por um dos ambulatórios de Nutrição do anexo Profº José 

Francisco Magalhães Netto do HUPES/UFBA. Foi dito também que a pesquisa não acarretará 

danos, prejuízos, desconfortos ou lesões que possam por em risco a minha integridade física e 

psíquica e que todas as informações sobre a minha pessoa serão mantidas em sigilo, e não 

poderei ser identificado como participante da pesquisa. Também fiquei ciente de que caso tenha 
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alguma reclamação a fazer deverei procurar a professora Lilian Ramos Sampaio ou o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição da UFBA (Rua Araújo Pinho, 32, Canela CEP: 40.110-

150 Salvador, Bahia, Brasil Tel: 71-3283-7700/7704. Fax: 71-3283-7705) Assim, considero-me 

satisfeito (a) com as explicações da pesquisadora e concordo em participar como voluntário (a) 

deste estudo. 

 

COMO TENHO DIFICULDADE PARA LER (SIM........  NÃO .......), O ESCRITO ACIMA. 

ATESTO TAMBÉM QUE A(O) ________________________________________________ 

(OU UM MEMBRO DA SUA EQUIPE) LEU PAUSADAMENTE ESSE DOCUMENTO E 

ESCLARECEU AS MINHAS DÚVIDAS, E COMO TEM A MINHA CONCORDÂNCIA 

PARA PARTICIPAR DO ESTUDO, COLOQUEI ABAIXO A MINHA ASSINATURA (OU 

IMPRESSÃO DIGITAL). 

SALVADOR,  _______ DE ____________________DE  20___ 

PESQUISADO: 

 

NOME.................................................................................................... 

 

ASSINATURA: .................................................................................... 

IMPRESSÃO DATILOSCÓPICA (Quando se aplicar) 

 

TESTEMUNHAS: 

1. NOME:................................................................................................. 

ASSINATURA: ......................................................................................... 

2. NOME:................................................................................................. 

ASSINATURA: .......................................................................................... 

 

   ASSINATURA PESQUISADOR 

*DOCUMENTO EM DUAS VIAS, UMA PARA SER ENTREGUE AO PESQUISADO. 
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APÊNDICE II - Questionário padronizado 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE NUTRIÇÃO 

CENTRO DE ESTUDO E INTERVENÇÃO NA ÁREA DO ENVELHECIMENTO - 

CEIAE 

 

PESQUISA: AVALIAÇAO MULTIDIMENSIONAL DOS IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE 

LONGA PERMANÊNCIA DE SALVADOR-BA 

 

COORDENAÇÃO: LÍLIAN RAMOS SAMPAIO  E ADRIANA LIMA MELLO 

 

As informações contidas neste questionário permanecerão confidenciais. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

     Número do questionário: _______________ 

Nome do Entrevistado: ______________________________________________ 

Nome do Cuidador: _________________________________________________ 

Nome da Instituição: ________________________________________________ 

Bairro: ________________________Telefone: ___________________________ 

Nome do entrevistador: _____________________________________________ 

Data da entrevista: _________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Sexo 

Masculino (1) Feminino (2) 

 

2. Raça/cor 

Branca (1) Negra (2) Amarela (3) Indígena (4) Parda/mulata (5) 

Outros (10) Qual?______________________ 

 

3. Quantos anos o (a) Sr (a) tem? (Idade em anos)____________ 

 

4. Data de nascimento: _____/______/_______ 
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5.  Naturalidade: (cidade, estado)________________________ 

 

6. Qual a sua escolaridade máxima completa? 

 

Não alfabetizado (1)    Alfabetizado (2)    Estudo doméstico (3)     

Primeiro grau incompleto – primário (4) Primeiro grau completo – primário (5) 

Primeiro grau incompleto – ginásio (6) Primeiro grau completo – ginásio (7) 

Segundo grau incompleto (8) Segundo grau completo (9) 

Superior incompleto (11) Superior completo (12) 

Não sabe (77) Sem informação (99) 

 

7. Qual o seu estado civil atual? 

Solteiro (1) Casado/união estável (2) Viúvo (3) Desquitado/separado/divorciado  

(4) Sem informação (99) 

 

8. Qual é sua religião? 

Católica (1)      Protestante/evangélica (2)      Espírita (3)       Judaica (4)   

Afro-brasileira (5)          Não tem religião (6) 

Outros (10) Qual? _________________ 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

9. É praticante da religião? 

Sim (1) Não (2) Não se aplica (88) 

 

10. Qual a atividade atual do (a) Sr (a)? 

Trabalho doméstico (1)       Trabalho eventual/biscate (2) 

Trabalho voluntário/atividade associativa (3) 

Trabalho remunerado com carteira profissional (4) 

Trabalho remunerado sem carteira profissional (5) Empregador (6)      

Autônomo (7)      Desempregado (8) Em benefícios/LOAS (9) Aposentado (11)      

Vive de renda ou pensão (12) Outros (10) Qual?____________________  

Sem informação (99) 
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11. Se aposentado, qual foi o motivo da aposentadoria? 

Tempo de serviço (1) Idade (2) Problema de saúde (3)     Acidente (4) 

Aposentadoria especial (5) Não está aposentado (6) 

Outros (10) Qual?______________ 

Não sabe (77)     Não se aplica (88)     Sem informação (99) 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES FAMILIARES 

 

12. Há quanto tempo (em meses) o (a) Sr (a) mora na instituição? __________________ 

(SABER PELA INSTITUIÇÃO) 

 

13. O (a) Sr (a) recebe visitas?  

Sim (1)      Não (2)     Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

14. Se sim, de quem?  

Cônjuge/companheiro (1)     Filho (a)/ filhos(as) (2)     Neto(a)/netos(as) (3) 

Parentes (4)     Amigos (5)     Vizinhos (6) Outros (10) Qual?_________________ 

Não sabe (77)     Não se aplica (88)      Sem informação (99) 

 

RECURSOS DE SAÚDE 

 

15. Havendo a necessidade de serviços de saúde, que tipo de serviço procura em 1º lugar: 

Unidade básica do SUS (1)     Hospital público (2)     Hospital particular (3)  

Hospital/convênio (4)   Médico particular (5)     Farmacêutico (6)      

Balconista da farmácia (7)      Automedicação (8)  

Outros (10) Qual?____________________ 

Não sabe (77)      Sem informação (99) 

DADOS DE ESTILO DE VIDA 

 

16. O (a) Sr(a) fuma? 

Sim (1) Não (2) 

 

17. Com que frequência (a) Sr(a)fuma? 

Final de semana (1)     Esporadicamente (2)       Diariamente (3) 
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Outros (10) Qual? ________________  Não se aplica (88)     Sem informação (99) 

 

18. Se não fuma, é ex-fumante? 

Sim (1)      Não (2) Não se aplica (88)     Sem informação (99) 

 

19. Se ex-fumante, por quanto tempo o (a) Sr(a)fumou? 

Menos de 5 anos (1)    5-10 anos (2)      10-20 anos (3)      20-30 anos (4) 

Mais de 30 anos (5)     Não sabe (77)       Não se aplica (88)     Sem informação (99) 

 

20. O(a) Sr(a) consome bebida alcoólica? 

Sim (1)     Não (2) 

 

21. Com que frequência  

Final de semana (1)     Esporadicamente (2)       Diariamente (3) 

Outros (10) Qual? _________________  Não se aplica (88)     Sem informação (99) 

 

22. Se não bebe, já bebeu anteriormente? 

Sim (1)     Não (2) Não se aplica (88)      Sem informação (99) 

 

23. A instituição oferece alguma atividade física? 

Sim (1)     Não (2)      Não se aplica (88)      Sem informação (99) 

 

24. Se sim, qual? __________________________________ 

 

25. Com que frequência? 

1 vez/semana (1)       2 vezes/semana (2)       3 vezes/semana (3)    

4 vezes/semana (4)     5 vezes ou mais/semana (5)      

 Não sabe (77) Sem informação (99) 

 

SAÚDE FÍSICA 

 

26. Em geral, como o (a) Sr (a)acredita que está a sua saúde? 

Ótima (1) Boa (2)     Ruim (3)     Péssima (4)      

Não sabe (77)     Sem informação (99) 
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27. Em comparação com os últimos cinco anos, como é a sua saúde hoje? 

Melhor (1)     Mesma coisa (2)     Pior (3)     Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

 

28. O(a) Sr(a)realizou alguma consulta médica no último ano? 

Sim (1)     Não (2) Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

29. O(a) Sr(a)ficou internado no último ano? 

Sim, uma vez (1) Sim, duas vezes (2)    Sim, três vezes (3)      

Sim, mais de três vezes (4) Não (5)     

 Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

30. Se ficou internado, qual o motivo de internamento? 

Doença (1)     Acidente (2) Outros (10) Qual? ___________________ 

Não sabe (77)     Não se aplica (88)     Sem informação (99) 

 

31. a) PARA MULHERES: Realizou consulta com ginecologista no último ano? 

Sim (1) Não (2)     Não sabe (77)     Não se aplica (88)     Sem informação (99) 

 

b) PARA HOMENS: Realizou consulta com urologista no último ano? 

Sim (1) Não (2)     Não sabe (77)     Não se aplica (88)     Sem informação (99) 

 

32. O(a) Sr(a)usa medicação diariamente? 

Sim (1)     Não (2)        Sem informação (99) 

 

33. Quantos remédios o  (a) Sr(a)toma por dia? 

Um (1)     Dois (2)     3-5 (3)       Mais de 5 (4)        

Não sabe (77)     Não se aplica (88)      Sem informação (99)  

 

34. Quais?(SABER DA INSTITUIÇÃO) 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Anti-hipertensivo (1)      Hipoglicemiante (2)      Hipolipemiante (3)  
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Antidepressivo (4)      Anticoagulante (5)       Anti-inflamatório (6) 

Outros (10)  

 

PROBLEMAS DE SAÚDE 

(SABER DA INSTITUIÇÃO) 

 

35. O (a) Sr(a) tem Hipertensão Arterial? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

36. O (a) Sr(a) teve AVC com sequelas? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

37. O (a) Sr (a)teve AVC sem sequelas? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

38. O (a) Sr (a) tem Angina (dor no peito)? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

39. O (a) Sr (a) teve Infarto do miocárdio? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

40. O (a) Sr (a) tem Arritmia? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

41. O (a) Sr(a)tem Insuficiência cardíaca? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 
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42. O (a) Sr (a) tem Diabetes Melitus?  

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

43. O (a) Sr (a) tem Dislipidemia (colesterol ou triglicérides elevado)? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

44. O (a) Sr (a) tem Osteoporose? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

45. O (a) Sr (a) tem Problema na coluna? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

46. O (a) Sr (a) tem algum problema nos joelhos? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

47. O (a) Sr (a) tem algum outro problema nas articulações? __________________ 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

48. O (a) Sr (a) tem ou teve Tuberculose? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

49. O (a) Sr (a) tem Gastrite ou úlcera? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

50. O (a) Sr (a) tem Obstipação (intestino lento)? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 
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Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

51. O (a) Sr (a) tem Incontinência fecal? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

52. O (a) Sr (a) tem Incontinência Urinária? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

53. O (a) Sr (a) tem ou teve Câncer? 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

54. O (a) Sr (a) tem ou teve outras doenças? _____________________ 

Sim, com tratamento (1)      Sim, sem tratamento (2)      Não (3) 

Não sabe (77)     Sem informação (99) 

 

RISCO DE QUEDA 

 

55. O (a) Sr (a) sofreu alguma queda (tombo) nos últimos 3 meses? 

Sim (1)     Não (2)      Não sabe (77)      Sem informação (99) 

 

56. O (a) Sr (a) pôde se levantar sozinho do chão?  

Sim (1)     Não (2)      Não sabe (77)      Não se aplica (88)      Sem informação (99) 

 

57. Em que local o senhor caiu?  

Na Instituição (1)           Fora da Instituição (2) Onde? _______________________   

Não se aplica (88)      Sem informação (99) 

 

58. Teve necessidade de ser hospitalizado depois dessa queda? 

Sim (1)     Não (2)      Não sabe (77)      Não se aplica (88)      Sem informação (99) 

 

59. Depois dessa queda o(a) Sr(a)deixou de realizar alguma atividade? 
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Sim (1)     Não (2)      Não sabe (77)      Não se aplica (88)      Sem informação (99) 

 

CONSUMO ALIMENTAR 

 

60. Como está o seu apetite atual? 

Diminuído (1)        Normal (2)     Aumentado (3)      

Não sabe (77) Sem informação (99) 

 

61. Você tem alguma dificuldade para mastigar os alimentos?   

Sim, qualquer alimento (1)      Sim, alimentos mais firmes (2)      Não (3)         

Sem informação (99)  

 

62. Você tem alguma dificuldade para engolir os alimentos? 

Sim (1)      Não (2)  

 

63. Quais as refeições realizadas na Instituição?  

Café da manhã (1)      Lanche da manhã (2) Almoço (3) Lanche da tarde (4)         

Jantar (5)      Ceia (6) Não realiza refeições na instituição (7)         

Sem informação (99) 

 

64. Faz alguma refeição fora da Instituição, regularmente?   

Sim, Café da manhã (1)       Sim, Lanche da manhã (2)        Sim, Almoço (3)            

Sim, Lanche da tarde (4)         Sim, Jantar (5)         Sim, Ceia (6)     

Não realiza refeições fora da instituição (7)         Sem informação (99) 

 

65. O(a) Sr(a)compra alimentos fora para consumo regular na Instituição?  

Sim (1)       Não (2)          Sem informação (99) 

 

66. Como você avalia o cardápio da Instituição em relação a:   

a) Temperatura       

Ótimo (1)         Bom (2)        Regular (3)            Péssimo (4) 

Não sabe (77)        Sem informação (99) 
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b) Sabor    

Ótimo (1)         Bom (2)        Regular (3)            Péssimo (4) 

Não sabe (77)        Sem informação (99) 

 

c) Aparência      

Ótimo (1)         Bom (2)        Regular (3)            Péssimo (4) 

Não sabe (77)        Sem informação (99) 

 

d) Textura 

Ótimo (1)         Bom (2)        Regular (3)            Péssimo (4) 

Não sabe (77)        Sem informação (99) 

 

e) Diversidade      

Ótimo (1)         Bom (2)        Regular (3)            Péssimo (4) 

Não sabe (77)        Sem informação (99) 

 

67. O (a) Sr (a) utiliza adoçante?    

Sim (1)       Não (2) 

 

68.   Se sim, qual o tipo e quanto tempo começou a usar? ____________________ 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Morbidade diagnosticada: 

 

68. Hipertensão Sim (1)      Não (2) 

69. Diabetes          Sim (1)      Não (2) 

70. Hipercolesterolemia Sim (1)      Não (2) 

71. Dislipidemia mista          Sim (1)      Não (2) 

72. Outros: _______________________________________________________ 

  

 

 

 



66 

 

 

 

 

73. Apresentou Hipotensão postural? 

Sim (1)      Não (2)       Sem informação (99) 

 

EXAMES BIOQUÍMICOS 

 

1. Glicose:   

2. Colesterol total:   

3. HDL:   

4. LDL:   

5. VLDL:   

6. Triglicerídeos:   

7. Sódio sérico:  

7. Potássio:   

8. Uréia:  

9. Hemograma:  

10. Proteínas totais:  

11. Albumina:   

12. TSH  

13. TGO  

14. TGP  

 

PRIMEIRA MEDIDA DA PA Posição 1  

PAS  pas1 [_____] 

PAD  pad1 [_____] 

SEGUNDA MEDIDA DA PA Posição 2  

PAS  pas1 [_____] 

PAD  pad1 [_____] 
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ANTROPOMETRIA 

1. Peso (Kg)  

2. Altura  (cm)  

3. Cintura  (cm)  

4. Altura do Joelho  (cm)  

5. Diâmetro abdominal  (cm)  

6. Circunferência da Panturrilha (cm)  

7. PCT  

8. PCSE  

9. PCSI  

10. PCB  

11. Circunferência do Braço (cm)  

 

74. Falta algum braço, mão, perna, pé (OBSERVAR)? 

Sim (1)      Não (2)      Não sabe (77)      Sem informação (99) 

 

BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O idoso avaliado necessidade de encaminhamento para: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Gordura corporal total (%)  

2. Massa corporal magra  (kg)  

3. Percentual de Hidratação  

4. Resistência  

5. Reactância  

6. Ângulo de fase  
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ANEXOS 

 

ANEXO I- Protocolo de procedimento para Bioimpedância Elétrica (BIA) 

 

Procedimento para paciente: 

 

 Utilizar roupas leves, de preferência roupas de ginástica; 

 Não comer ou beber a menos de 4 horas do teste; 

 Não fazer exercício/sauna a menos de 12 horas do teste; 

 Urinar a menos de 30 minutos do teste; 

 Não consumir álcool a menos de 48 horas do teste; 

 Não tomar medicamentos diuréticos a menos de 7 dias; 

 Mulheres com retenção de líquidos não devem realizar o teste. 
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ANEXO II - Escala de Barthel 

 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

ALIMENTAÇÃO 

0= incapacitado 

5= precisa de ajuda para cortar, passar manteiga, etc, ou dieta 

modificada 

10= independente 

 

BANHO 

0= dependente 

5= independente (ou no chuveiro) 

 

ATIVIDADES ROTINEIRAS 

0= precisa de ajuda com a higiene pessoal 

5= indepentente rosto/cabelo/ dentes/ barbear 

 

VESTIR-SE 

0=dependente 

5= precisa de ajuda, mas consegue fazer uma parte sozinho 

10= independente (incluindo botões, zipers, laços, etc.) 

 

INTESTINO 

0= incontinente (necessita de enemas) 

5= acidente ocasional 

10= continente 

 

SISTEMA UTINÁRIO 

0= incontinente, ou cateterizado e incapaz de manejo 

5= acidente ocasional 

10= continente 

 

USO DO TOILET 

0= dependente 

5= precisa de alguma ajuda parcial 

10= independente (pentear-se, limpar-se) 

 

TRANSFERÊNCIA (DA CAMA PARA A CADEIRA E 

VICE VERSA) 

0= incapacitado, sem equilíbrio para ficar sentado 
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5= muita ajuda (uma ou duas pessoas, física), pode sentar 

10= pouca ajuda (verbal ou física) 

15= independente 

MOBILIDADE (EM SUPERFICIES PLANAS) 

0= imóvel ou < 50 metros 

5= cadeira de rodas independente, incluindo esquinas, > 50 

metros 

10=caminha com a ajuda de uma pessoa (verbal ou física) > 50 

metros 

15= independente (mas pode precisar de alguma ajuda; como 

exemplo, bengala) > 50 metros 

 

ESCADAS 

0= incapacitado 

5= precisa de ajuda (verbal, física ou ser carregado) 

10= independente 
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ANEXO 3 – Formulário de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


