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Tabela 1. Comparação das variáveis antropométricas, demográficas e funcionais entre os grupos. 

 

Avaliação da composição corporal e do desempenho de membros inferiores no idosos com e sem sarcopenia. 

 

Tratou-se de um estudo transversal, aprovado pelo CEP da UFVJM (n: 2.525.568). Foram incluídos neste estudo idosos 
≥ 60 anos de ambos os sexos, sendo eles divididos em 2 grupos: Idosos sarcopênicos (IS) e idosos não sarcopênicos 
(INS). 

Avaliações: 

• Características antropométricas e de composição corporal: peso, altura e índice de massa corporal (IMC) e o índice 
relativo de massa muscular esquelética (RSMI) avaliada através da Absormetria Radiológica de Dupla Energia 
(DEXA),  

• Desempenho dos membros inferiores : teste de sentar e levantar de 5 repetições (SL-5) e suas variações, teste de 
sentar e levantar de 10 repetições (SL-10) e de 30 segundos (SL-30). 

No presente estudo, idosos sarcopênicos apresentaram menores valores  de  composição corporal, bem como pior desempenho 
nos membros inferiores observados pelos testes SL-5 e SL-10. 

 

Figura 1. Comparação do SL-5 entre 
os grupos sarcopênicos e não 
sarcopênicos .   

Legenda: IMC: Índice de massa corporal; RSMI: Índice relativo de massa muscular esquelética; SL: Teste de 
sentar e levantar. Dados representados em média ± DP, diferença estatística *p<0,05.  

Figura 2. Comparação do SL-10 
entre os grupos sarcopênicos e não 
sarcopênicos .   

Figura 3. Comparação do SL-30 
entre os grupos sarcopênicos e não 
sarcopênicos .   

Legenda: SL-5: Teste de sentar e levantar. 
Dados representados em média ± DP, 
diferença estatística *p<0,05.  

Legenda: SL-10: Teste de sentar e levantar. 
Dados representados em média ± DP, 
diferença estatística *p<0,05.  

Legenda: SL-30: Teste de sentar e 
levantar. Dados representados em 
média ± DP, diferença estatística 
*p<0,05.  

Progressiva e generalizada 
disfunção musculoesquelética 

Uma síndrome geriátrica 
complexa devido à sua 

patogênese multifatorial  

Associada a desfechos adversos, 
incluindo quedas, fraturas, 

deficiência física e mortalidade 

Associada a perda  
de força muscular 

É um fator determinante para a redução da 
capacidade funcional, desempenho físico e está 

relacionada com mortalidade em estágios de 
sarcopenia avançada. 

Variáveis Não Sarcopênicos 

(n=22) 

Sarcopênicos 

(n=22) 

Valor de p 

Idade (anos) 73,2 ± 6,9 72,7 ± 9,5 0,8 

Sexo (H/M) 16/6 16/6 --- 

Peso (Kg) 64,1 ± 8,5 55,1 ± 9,1 0,001* 

IMC (Kg/m²) 24,7 ± 2,1 21,9 ± 2,5 <0.01* 

RSMI (Kg/m²) 7,4 ± 0,9 6,1 ± 0,7 <0.01* 

SL- 5 (seg) 9,6 ± 2,1 11,1 ± 2,5 0,04* 

SL- 10 (seg) 20,1 ± 4,1 23,3 ± 5,2 0,03* 

SL- 30 (rep) 15,5 ± 3,2 13,6 ± 3,2 0,05 


