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Problemática Brasil – dados em
relação à pesquisa e literatura
A prevalência de sarcopenia tem grande variação
dependendo da faixa etária, do sexo, do cenário clínico e
da definição utilizada. A prevalência em indivíduos com
idade entre 60 e 70 anos varia de 5% a 13%; enquanto
entre os idosos com mais de 80 anos pode oscilar de
11% a 50%.1 Na comunidade, a prevalência de sarcopenia
em homens é de 11% e em mulheres é de 9%.2 Entre os
idosos institucionalizados, a prevalência é de 51% e 31%
em homens e mulheres, respectivamente.2
No Brasil, o estudo SABE encontrou prevalência de 15,4%
em idosos do município de São Paulo.3 Em análise de
dados do estudo FIBRA, no município do Rio de Janeiro,
a prevalência encontrada foi de 10,8%.4
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Apesar de ser reconhecida como uma doença muscular
desde 2016, o diagnóstico da sarcopenia raramente é
feito ou documentado nos prontuários médicos.5
Em pesquisa recente realizada pela SBGG, cerca de
30% dos médicos não especialistas em geriatria
declararam que não sabem fazer o diagnóstico da
sarcopenia.6
Portanto, torna-se desafiadora a tarefa de capacitar e
estimular os profissionais de diferentes especialidades
a identificar e documentar essa condição que hoje é
considerada um dos novos gigantes da geriatria.7

Conceito de Sarcopenia
A sarcopenia é uma doença muscular reconhecida
com código de diagnóstico no CID-10 e arraigada em
mudanças musculares acumuladas ao longo da vida.1
Trata-se de um transtorno progressivo e generalizado
da musculatura esquelética, envolvendo uma acelerada
perda de massa, força e função muscular que se associa
ao aumento de desfechos negativos em idosos, como
declínio funcional, fragilidade, quedas e morte.8
A sarcopenia é considerada primária ou relacionada
à idade quando nenhuma outra causa específica é
evidenciada e secundária quando outros fatores causais,
que não o envelhecimento, são evidentes (Figura 1).8,9
Principais causas da sarcopenia:

Primária
Idade
• Perda de massa e força muscular
relacionada à idade

Secundária
Malnutrição
• Baixa ingesta energética e/ou
proteica
• Deficiência de micronutrientes
• Má-absorção e outras condições
gastrointestinais
• Anorexia (envelhecimento e
problemas orais)

Inatividade
• Repouso no leito, imobilidade,
descondicionamento
• Sedentarismo e baixo nível de
atividade física

Iatrogenia
• Hospitalização
• Uso de medicamentos

Doenças
• Doenças Cardiorrespiratórias
• Doenças Oncológicas
• Doenças Neurológicas
• Doenças Endocrinometabólicas
• Doenças Osteoarticulares
• Doenças Hepáticas
• Doenças Renais
Figura 1. Principais causas de sarcopenia.

Diagnóstico da Sarcopenia
Em 2019, o European Working Group on Sarcopenia
in Older People 2 (EWGSOP2) revisou seu consenso
atualizando a definição e o algoritmo para o diagnóstico
de sarcopenia. A atualização do algoritmo incorporou
um raciocínio que visa “encontrar, avaliar, confirmar e
estabelecer a gravidade dos casos”, com o objetivo de
facilitar seu uso em contextos clínicos (Figura 2).9
Encontrar Casos

SARC-CalF ou
suspeita clínica

Negativo
ou Ausente

Não há Sarcopenia,
reavaliação do
paciente na
próxima consulta

Positivo ou Presente

Avaliar

Força Muscular (FM)

Normal

Força de Preensão Palmar ou
Teste do Sentar e Levantar da Cadeira

Não há Sarcopenia,
reavaliação do
paciente na
próxima consulta

Baixa

*Considerar outros
motivos para
redução da FM:

Na prática clínica, isso
é suficiente para avaliar
as causas e iniciar
a intervenção

Sarcopenia Provável*

Depressão, Acidente vascular
cerebral, Doença vascular periférica

Confirmar

Quantidade ou
Qualidade Muscular

Normal

DEXA, BIA, TC, RM ou Equação de Lee

Baixa

Sarcopenia Confirmada

Estabelecer
Gravidade

Desempenho Físico
Velocidade da marcha,
SPPB ou TUGT, caminhada 400m

Baixo

Sarcopenia Grave

DEXA: Absorciometria de dupla energia por raios X; BIA: bioimpedância; TC: tomografia computadorizada;
RM: ressonância magnética; SPPB: Short Physical Performance Battery = avaliação de performance física (inclui
velocidade de marcha, teste de equilíbrio e teste de sentar e levantar); TUGT: Timed Up and Go Test.

Figura 2. Algoritmo EWGSOP2 modificado para encontrar os casos,
fazer o diagnóstico e estabelecer a gravidade na prática clínica.

Para encontrar indivíduos sob risco, o EWGSOP2
recomenda o uso do questionário SARC-F.10 No Brasil,
o instrumento foi validado por Barbosa-Silva et al11 em

2016, que combinando a medida da circunferência da
panturrilha ao questionário, melhorou a acurácia para
o rastreamento da sarcopenia. O SARC-CalF tem uma
pontuação que varia de 0 a 20, sendo sugestivo de
sarcopenia quando ≥ 11 pontos (Figura 3).11 Deste modo,
recomendamos para essa primeira etapa a utilização
do SARC-CalF ou a presença de sintomas relatados
pelo paciente (perda de peso, sensação de fraqueza,
lentificação da marcha, dificuldade para levantar de
uma cadeira, dificuldade para subir escada ou quedas).
1ª Etapa - Encontrar caso

SARC-CalF
Componentes

Perguntas

Pontuação

Força

O quanto de dificuldade
você tem para levantar e
carregar 5 kg?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou não consegue = 2

Ajuda para
caminhar

O quanto de dificuldade
você tem para atravessar
um cômodo?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita, usa apoios ou
é incapaz = 2

Levantar da
cadeira

O quanto de dificuldade
você tem para levantar de
uma cama ou cadeira?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou não consegue
sem ajuda = 2

Subir escadas

O quanto de dificuldade
você tem para subir um
lance de escadas de
10 degraus?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou não consegue = 2

Quedas

Quantas vezes você caiu
no último ano?

Nenhuma = 0
1 - 3 quedas = 1
4 ou mais quedas = 2

Circunferência
da Panturrilha
(CP)

Medir CP da perna direita
com paciente em pé, com
os pés afastados 20 cm e
com as pernas relaxadas

Mulheres CP > 33 cm = 0,
CP ≤ 33 cm = 10
Homens CP > 34 cm = 0,
CP ≤ 34 cm = 10

Interpretação SARC-CalF: ≥ 11 pontos sugestivo de sarcopenia
(prosseguir com investigação diagnóstica completa)

Figura 3. Questionário SARC-CalF

Acesse o Fluxograma
de Etapas

Ou
Fraqueza muscular

Dificuldade para
levantar da cadeira

Perda de Peso

Suspeita
Clínica
Dificuldade para
subir escadas

Quedas

Lentificação
da marcha

Para avaliar a provável sarcopenia na segunda etapa,
o EWGSOP2 recomenda o uso de um dinamômetro
para medida da força de preensão palmar ou o
teste de sentar e levantar da cadeira.9 Considera-se
diminuição da força de preensão palmar quando esta
for < 27 kg para homens ou < 16 kg para mulheres12 e
prejuízo no teste de sentar e levantar da cadeira quando
o desempenho for > 15 segundos para cinco subidas.13
2ª Etapa – Avaliar Força Muscular
Força de Preensão Palmar com Dinamômetro
Fraqueza muscular quando:

< 27 kg
< 16 kg
Indivíduo sentado, com as costas
apoiadas numa cadeira, cotovelo fletido
à 90 graus e punho na posição neutra. A
recomendação é que se realize o teste
na mão dominante. Considere o maior
valor obtido entre três medidas.

Acesse o Fluxograma
de Etapas

Ou
Teste do sentar e levantar da cadeira - 5 movimentos

> 15 segundos
Posição correta para o teste: Indivíduo sentado, com as costas apoiadas
numa cadeira e os braços cruzados sobre o tronco. A recomendação é que
se realize o teste o mais rápido possível. Considere uma única tentativa.

Na terceira etapa, para confirmar a sarcopenia por
detecção de baixa quantidade e qualidade muscular,
aconselha-se o uso da absorciometria de dupla
energia por raios X (DEXA), análise de bioimpedância
elétrica (BIA), tomografia computadorizada (TC)
ou ressonância magnética (RM). A redução da
massa muscular é evidente quando a massa muscular
esquelética apendicular (MMEA) for < 20 kg para
homens ou < 15 kg para mulheres14 ou quando o índice
de massa muscular esquelética apendicular (IMMEA) for
< 7 kg/m2 para homens ou < 5.5 kg/m2 para mulheres.15
Quando nenhum desses métodos for acessível é
possível utilizar a equação de Lee16 para estimar a
massa muscular esquelética apendicular como
segue: MMEA = (0,244 x peso corporal em kg) +
(7,8 x altura em metros) + (6,6 x sexo) – (0,098 x idade)
+ (raça – 3,3). O valor 0 deve
ser usado para mulheres e
Acesse o Fluxograma
de Etapas
1 para homens.

Da mesma forma, o valor 0 deve ser usado para brancos,
1.4 para negros e - 1.2 para asiáticos. Essa equação foi
validada para a população brasileira usando DEXA
como padrão ouro com alta correlação entre os métodos
(r = 0.86 para homens e r = 0.90 para mulheres).17 A
concordância entre DEXA e a equação preditiva para
determinar a prevalência de sarcopenia é forte (k = 0.74,
p<0.001), com sensibilidade de 89% e especificidade
de 86%.17 Após estimar a MMEA, ela deve ser dividida
pela altura ao quadrado para criar o IMMEA.17 Para
brasileiros, a nota de corte utilizando o percentil 20 da
distribuição amostral foi < 8.9 kg/m2 para homens e
< 6.4 kg/m2 para mulheres.3 A Equação de Lee só deve
ser utilizada para pacientes com IMC < 30 kg/m2.
3ª Etapa – Confirmar Quantidade
ou Qualidade Muscular
Densitometria ou Biompedância

MMEA

< 20 kg

< 15 kg

MMEA
IMMEA = altura2

< 7 kg/m2

< 5,5 kg/m2

Ou
Equação de Lee para IMC < 30 kg/m2

IMMEA
< 8,9 kg/m2

< 6,4 kg/m2

[(0,244 x Peso Corporal em kg)
= + (7,8 x Estatura em metros)
+ (6,6 x Sexo) - (0,098 x Idade)
+ (Raça - 3,3)]/altura2
• Sexo: 0 mulheres e 1 homens
• Raça: 0 brancos, 1,4 negros, -1,2 asiáticos

Acesse o Fluxograma
de Etapas

Para estabelecer a gravidade da sarcopenia na quarta
etapa recomenda-se o uso do teste de velocidade da
marcha.9 Entretanto, é possível lançar mão de outros
testes, como o Short Physical Performance Battery
(SPPB), o Timed Up and Go Test (TUGT) ou o teste de
caminhada de 400 metros.9 A redução da velocidade
da marcha é definida quando o desempenho no teste
de caminhada for ≤ 0,8m/s18,19, o baixo desempenho
no SPPB quando a pontuação for ≥ 8 pontos20,21,
o baixo desempenho no TUGT quando o mesmo for
≥ 20 segundos22 e a lentidão na caminhada de 400
metros quando o desempenho for maior ou igual
a 6 minutos ou não for possível de ser completado. 23
4ª Etapa – Estabelecer Gravidade
Velocidade de marcha
Lentidão quando
velocidade de
caminhada é

≤ 0,8 m/s

4m
O indivíduo deve realizar sua caminhada em velocidade habitual. Considere
uma única tentativa.

Realizando as etapas do algoritmo da Figura 2, é possível
diagnosticar: 1) provável sarcopenia; 2) sarcopenia; 3)
sarcopenia grave. Já a partir do diagnóstico de uma
provável sarcopenia, é possível desencadear uma
avaliação das causas, bem como as intervenções que
devem começar o mais precocemente possível.9
Acesse o Fluxograma
de Etapas

Resumo das etapas:
1ª Etapa
Encontre o Caso

SARC-CalF
Componentes

Perguntas

Pontuação

Força

O quanto de dificuldade
você tem para levantar e
carregar 5kg ?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou não consegue = 2

Ajuda para
caminhar

O quanto de dificuldade
você tem para atravessar
um cômodo ?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita, usa apoios ou
é incapaz = 2

Levantar da
cadeira

O quanto de dificuldade
você tem para levantar de
uma cama ou cadeira ?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou não consegue
sem ajuda = 2

Subir escadas

O quanto de dificuldade
você tem para subir um
lance de escadas de 10
degraus ?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou não consegue = 2

Quedas

Quantas vezes você caiu
no último ano ?

Nenhuma = 0
1 - 3 quedas = 1
4 ou mais quedas = 2

Circunferência
da Panturrilha
(CP)

Medir CP da perna direita
com paciente em pé, com
os pés afastados 20 cm e
com as pernas relaxadas

Fraqueza muscular

Dificuldade para
levantar da cadeira

Perda de Peso

Ou

Suspeita
Clínica
Dificuldade para
subir escadas

Não

Quedas

Não há
sarcopenia,
reavalie o
paciente na
próxima
consulta

Lentificação
da marcha

Mulheres CP > 33 cm = 0,
CP ≤ 33 cm = 10
Homens CP > 34 cm = 0,
CP ≤ 34 cm = 10

Interpretação SARC-CalF: ≥ 11 pontos sugestivo de sarcopenia
(prosseguir com investigação diagnóstica completa)

≥ 11 pontos

Sim

Vá para a 2ª Etapa
Avalie a Força Muscular
Força de Preensão palmar com Dinamômetro

Teste do sentar e levantar da cadeira - 5 movimentos

Fraqueza muscular quando:

< 27kg

Força
muscular
normal
Ou

< 16kg

Não há
sarcopenia,
reavalie o
paciente na
próxima
consulta

Fraqueza muscular quando:

> 15 segundos

Há
fraqueza

Provável Sarcopenia

Vá para a 3ª Etapa
Avalie a Massa Muscular
Densitometria ou Biompedância

Equação de Lee para IMC < 30 kg/m2

IMMEA =

MMEA
IMMEA=

MMEA
altura2

< 20kg

< 15kg

< 7kg/m2

< 5,5kg/m2

Ou

[(0,244 x Peso Corporal em kg)
+ (7,8 x Estatura em metros)
+ (6,6 x Sexo) - (0,098 x Idade)
+ (Raça - 3,3)]/altura2
• Sexo: 0 mulheres e 1 homens
• Raça: 0 brancos, 1,4 negros, -1,2 asiáticos

Massa
muscular
normal

Provável sarcopenia.
Na prática clínica,
isso é suficiente para
avaliar as causas e
iniciar a intervenção.
Considere outros
motivos para a
redução da força
muscular como
depressão, acidente
vascular cerebral
ou doença vascular
periférica.

< 8,9kg/m2

< 6,4kg/m2

Há baixa
masssa
muscular

Sarcopenia Confirmada

Vá para a 4ª Etapa
Avalie a Velocidade de Caminhada
Velocidade de marcha
Lentidão quando
velocidade de
caminha é

Velocidade
da Caminhada
Normal

≤ 0,8 m/s

4m
Velocidade
de Caminhada
Lenta

Diagnosticada
Sarcopenia Grave

No smartphone:
pince a tela
para aproximar

Exercício Resistido e Sarcopenia
A realização de um treinamento progressivo de exercícios
resistidos é o que temos com maior nível de evidência
científica para melhorar a massa, a força muscular e o
desempenho físico. Para definir a carga do treinamento
deve-se realizar o teste de 1 repetição máxima (1RM). O
teste deve ser realizado em cada um dos grupos
musculares que serão treinados.24-26
Treinos de alta intensidade devem ser perseguidos
(80% de 1 RM), sendo recomendados dois exercícios para
cada grande grupo muscular, de três séries cada, com 8 a 10
repetições por série. O início do treinamento pode ocorrer
com intensidade menor, pois alguns pacientes podem
não tolerar tamanha sobrecarga e há evidências de que,
nesses casos, para ganho de força, mas não de massa,
treinos com 45% de 1 RM ou mais podem ser compensados
com o aumento do número de séries e de repetições.
Ao usar essa estratégia, deve-se garantir que com 45%
de 1 RM seja realizado o mesmo trabalho muscular que
com 80% de 1 RM, por exemplo. Isso é possível modulando
as variáveis carga, séries e repetições num simples cálculo
multiplicativo (carga x séries x repetições). Deve-se tentar
aumentar a carga a cada duas semanas. O treinamento
deve ser realizado, no mínimo, de duas a três vezes por
semana. Os resultados são melhores com treinos de longa
duração (Figura 4).24-26

Exercícios Resistidos
Programa de Treino Recomendado

Variáveis

Orientação

Número de exercícios

2 para cada grande grupo muscular

Repetições

8 a 10 movimentos

Séries

3 séries

Intensidade

Atingir 80% de 1 RM
Pacientes com baixa tolerância podem
fazer treino com 45% de 1 RM ajustando
séries e repetições

Progressão de Carga

a cada 2 semanas

Frequência

mínimo 2 a 3 vezes por semana

Figura 4. Programa de Treinamento Progressivo Resistido

Abordagem Nutricional da Sarcopenia
O processo de envelhecimento pode contribuir para
a redução da ingestão alimentar, gerando queda no
aporte proteico e calórico, associado a modificações
no padrão alimentar, o que pode favorecer o declínio
da massa muscular e instalação da sarcopenia.27
Dessa forma, é importante uma avaliação dietética
abrangente para a identificação precoce de deficiências
nutricionais.
No Brasil, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF), publicada em 202029, apenas 38% dos idosos
consomem frequentemente alimentos proteicos. Além
disso, a prevalência de baixo consumo proteico alcança
21,5%, 46,7% ou 70,8% quando o ponto de corte
adotado é 0,8 g/kg/dia, 1,0 g/kg/dia ou 1,2 g/kg/dia,
respectivamente.30
A recomendação diária de consumo proteico para um
idoso saudável no intuito de evitar a sarcopenia varia
de 1,0 e 1,2 g/kg/dia.31,32 Nos casos de tratamento
da sarcopenia recomenda-se o consumo de 1,2 a
1,5 g/kg/dia.31,32 Dependo da condição clínica esse
valor precisa ser ajustado como demonstra a Figura
5. Tanto na prevenção como no tratamento, além
da quantidade ingerida, outro ponto fundamental
é a distribuição diária do consumo proteico. A
recomendação é que se alcance 25 a 30 gramas em
cada uma das três principais refeições (Figura 5).31
2

Para garantir um melhor aproveitamento proteico,
bem como o anabolismo muscular, é fundamental
um adequado consumo calórico. Idosos com peso
adequado devem consumir 30 kcal/kg/dia enquanto

para aqueles com baixo peso recomenda-se um
consumo de 32 a 38 kcal/kg/dia.32 Por outro lado, para
idosos com IMC acima de 30 kg/m2 a orientação é de
perda de 0,5 kg por semana com o objetivo de atingir 8
a 10% da perda do peso corporal em 6 meses (Figura 6).33
Recomendação Proteica
PROT-AGE: 1,0 a 1,2g/kg/d
ESPEN: 1,0 a 1,2g/kg/d

PROT-AGE: 1,2 a 1,5g/kg/d
ESPEN: 1,2 a 1,5g/kg/d
Saudável

Doença Aguda
ou Crônica

Doença Renal
Crônica (DRC)
CL < 30 mL/min)
Não Dialítica

Doença Grave
ou Desnutrição
Acentuada

PROT-AGE: 0,8g/kg/dia
ESPEN: 0,6 a 0,8g/kg/dia

PROT-AGE: Até 2,0g/kg/d
ESPEN: 1,2 a 2,0g/kg/d

Distribuição das Proteínas
nas Refeições
25 a 30
gramas
Café da manhã

25 a 30
gramas
Almoço

25 a 30
gramas
Jantar
Figura 5. Recomendação Proteica

Recomendação Calórica
Idosos com peso adequado
30 kcal/kg/peso/dia

Idosos com baixo peso
(IMC ≤ 21 kg/m2)
32 a 38 kcal/kg/peso/dia
Idosos com obesidade
(IMC ≥ 30 kg/m2)
Perda de 0,5 kg por semana com o
objetivo de atingir 8 a 10% de perda
do peso corporal total em seis meses.43
Figura 6. Recomendação Calórica

O tipo de proteína ingerida e os aminoácidos
provenientes
da
alimentação
participam
da
regulação da síntese proteica. 34 Nesse sentido,
a ingestão adequada de proteínas é importante
para a homeostase muscular, pois fornece
aminoácidos
essenciais
para
repor
aqueles
perdidos pelas vias catabólicas. Ao contrário do
glicogênio para a glicose e dos triglicerídeos para
os ácidos graxos, não existem compostos de
armazenamento inativos para os aminoácidos, que
devem ser incorporados às proteínas funcionais. 34
As proteínas contráteis do músculo esquelético
são o maior sistema de armazenamento funcional
de aminoácidos essenciais, tornando o músculo
suscetível a perdas significativas em condições de
necessidade, como jejum e doenças críticas. 34
A regulação da síntese proteica envolve etapas
importantes, como a transcrição, a tradução e a

ativação da proteína-alvo da rapamicina em
mamíferos (mTOR). 34 A mTOR desempenha papel
importante no processo de hipertrofia das células
musculares e compreende um conjunto de interações
entre fatores que regulam a síntese proteica. Os
aminoácidos essenciais, particularmente a leucina,
podem estimular diretamente a síntese de proteínas
musculares pela ativação da iniciação da tradução da
mTOR e, por outra via, diminuir a proteólise. O efeito
estimulatório de uma refeição com aminoácidos ou
proteínas na síntese muscular ocorre rapidamente
e dura entre 2 a 3 horas. 34 Para melhorar a síntese
proteica recomenda-se o consumo de 10 a 15 gramas
de aminoácidos essenciais (com mais de 3 gramas
de leucina) o que corresponde a aproximadamente
25 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico
em cada uma das três principais refeições. 35
Portanto, podemos inferir que qualquer refeição
contendo menos do que a dose recomendada de
leucina seria menos anabólica para o músculo em
idosos. 31,32
Por outro lado, há evidências de que a suplementação
de proteína do soro do leite enriquecido com
leucina e vitamina D sem exercício melhoram
a massa e a função muscular em idosos
sarcopênicos 36 e de que a ingestão, a longo prazo,
de aminoácidos essenciais enriquecidos com
leucina tem um efeito sinérgico com exercícios
resistidos para aumentar a massa e a força
muscular em idosos. 35
O ß-hidroxi-ß-metilbutirato (HMB) é um metabólito
ativo da leucina, encontrado em pequenas
quantidades em alguns alimentos e sintetizado a

partir da leucina em um processo de duas etapas
que ocorre em células musculares e hepáticas.
A leucina tem um papel específico na regulação
e controle da síntese de proteínas nas células
musculares e o HMB atua como um ativo metabólito
chave nessa regulação. Contudo, apenas 5% da leucina
é transformada em HMB, o que resulta na produção
de 0,2 - 0,4g de HMB por dia em uma pessoa
de 70 kg.37-38
Há evidências de que uma dose diária de 3g de
HMB ligado ao cálcio aumenta a síntese e diminui a
degradação proteica muscular. 37

SUPLEMENTAÇÃO
A suplementação nutricional é indicada nos casos
em que a ingesta calórica seja menor que 70% das
necessidades diárias. Para idosos com desnutricão
ou em risco de desnutrição deve-se fornecer
pelo menos 400 kcal/dia, incluindo 30 g ou mais de
proteína/dia. 32
Contudo, recente metanálise comparou a associação
de suplementação nutricional oral e exercícios
resistidos versus somente exercícios resistidos,
somente suplementação ou nenhuma intervenção.
Essa metanálise incluiu 1.888 idosos com média etária
de 79 anos hospitalizados, residentes em instituições
de longa permanência ou vivendo na comunidade
com ou em risco de sarcopenia, fragilidade e limitação
funcional. A suplementação nutricional oral se deu
com proteína do soro do leite, leucina e caseína e
todos os indivíduos envolvidos na pesquisa tinham
adequada dieta proteica. Verificou-se que os indivíduos
que realizaram exercício resistido e suplementação
nutricional oral apresentaram melhora na massa magra
total, na MMEA, na força de membros inferiores e na
deambulação quando comparados aos que utilizaram
placebo como suplemento, realizaram somente
suplementação, realizaram somente exercício ou
não realizaram nenhuma intervenção. Por fim, um
dos achados mais importantes dessa metanálise foi
que para a melhora significativa da massa muscular
total e da MMEA foi necessário que a suplementação
fosse realizada por mais de três meses juntamente
aos exercícios resistidos. 39

A suplementação de creatina associada a exercícios
resistidos em idosos saudáveis tem mostrado
resultados superiores aos obtidos com exercícios
resistidos isolados quanto ao aumento da massa
e força muscular. 40,41
Ressalta-se que além de considerar as evidências
supracitadas,
a
decisão
da
utilização
da
suplementação nutricional oral ou da creatina
deve ser individualizada.

DISBIOSE
O envelhecimento é um processo que envolve
complexas mudanças celulares e moleculares,
incluindo um declínio generalizado das funções
imunológicas denominado de imunossenescência.
Apesar de os indivíduos idosos apresentarem uma
resposta imune menos efetiva, há um aumento
da expressão de citocinas pró-inflamatórias
e redução dos níveis de citocinas anti-infla matórias,
o que é caracterizado como inflammaging.42
A presença destas citocinas inflamatórias aumenta a
degradação muscular e esse processo inflamatório
pode servir como um mecanismo que rege o
desenvolvimento de sarcopenia e disbiose em pessoas
idosas.42
A microbiota intestinal humana é capaz de influenciar
a fisiologia do hospedeiro regulando vários processos,
incluindo absorção de nutrientes, inflamação,
estresse oxidativo, função imunológica e equilíbrio
anabólico. O envelhecimento está associado à
redução da biodiversidade da microbiota, aumento
da variabilidade interindividual e de patógenos
oportunistas. Esses fenômenos podem ter grande
relevância para a massa e a função do músculo
esquelético. Por essa razão, a presença de um eixo
músculo-intestino regulando o início e a progressão da
fragilidade física relacionada à idade e à sarcopenia foi
hipotetizado, como descrito na (Figura 7).43
A disbiose da microbiota intestinal associada à
idade aumenta a permeabilidade intestinal, promove
inflamação e disfunção dos macrófagos com
possível impacto negativo na síntese muscular. Esse

desequilíbrio pode promover a expressão gênica
do hospedeiro, ativando a resposta inflamatória e
induzindo a desregulação do sistema imunológico.
Além disso, pode interferir nos efeitos anabólicos de
alguns nutrientes nas células musculares.43,44
O estudo NU-AGE demonstrou benefícios significativos
no microbioma dos idosos ao adotar o padrão
alimentar do mediterrâneo, associada à diversidade
da microbiota intestinal, melhorando o equilíbrio entre
simbiontes e patobiontes.45 Dessa forma, a modulação
do eixo músculo-intestino parece ser uma modalidade
terapêutica promissora para a sarcopenia.
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Figura 7. Possíveis mecanismos do “eixo músculo-intestino” e papel da
microbiota intestinal como modulador da massa e função muscular no
envelhcimento.43

Tratamento medicamentoso da Sarcopenia
As evidências científicas atuais são insuficientes
para recomendar o uso de medicamentos para o
tratamento de primeira linha da sarcopenia.46
A reposição de vitamina D em idosos com baixos níveis
séricos, definidos geralmente por valores abaixo de
20 ng/ml de 25(OH) vitamina D, deve ser realizada
de acordo com o julgamento clínico, levando-se
em consideração outras condições associadas que
podem se beneficiar com essa reposição.46
Outras terapias têm resultados controversos ou
evidências insuficientes para recomendação, embora
seja inconteste seu envolvimento na etiologia da
sarcopenia, tais como: insulina, estrógeno, testosterona,
dehi-droepiandrosterona (DHEA), hormônio do
crescimento (GH), fator de crescimento semelhante
à insulina (IGF-1) e paratormônio (PTH).9,46,47
Diversos outros medicamentos têm sido estudados e
podem surgir como futuras opções para o tratamento
da sarcopenia, tais como: inibidores da miostatina,
antagonistas de receptores da ativina, bloqueadores do
sistema renina-angiotensina-aldosterona, moduladores
seletivos de receptores de androgênio, entre outros.47

Considerações Finais
A sarcopenia é uma doença muscular multifatorial
e o algoritmo sugerido pelo Consenso Europeu
tem por objetivo facilitar o diagnóstico e promover
tratamento o mais precocemente possível. Exercícios
resistidos, adequada ingestão proteico/calórica ou
suplementação de aminoácidos essenciais, quando
necessário, bem como a reposição de vitamina D para
indivíduos que apresentam deficiência dessa vitamina
têm sido evidenciados como importantes formas de
tratamento. Mais pesquisas acerca de terapias de
reposição hormonal precisam ser realizadas para
embasar, com segurança, a prática clínica em casos
de sarcopenia.
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