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A sarcopenia é uma doença muscular, associada ao envelhecimento. 
Para detecção precoce deste quadro, o European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) recomenda a utilização do 
questionário SARC-F como instrumento de triagem.

Avaliar a aplicabilidade do questionário 
SARC-F, por entrevista telefônica, em 
idosos não institucionalizados 
pertencentes a uma coorte no sul do 
Brasil. 

- Trata-se de um estudo de base populacional realizado com a polução idosa da cidade de Pelotas-RS. 
- Foram utilizados dados sociodemográficos, comportamentais e de saúde dos idosos, coletados em 2014, e 
dados referentes ao questionário SARC-F, aplicado por contato telefônico, no ano de 2016. 
- Foram excluídos aqueles indivíduos com diagnóstico confirmado de sarcopenia, conforme os critérios da 
EWGSOP de 2019. 
- A análise dos dados foi realizada pelo programa estatístico Stata 16. Foram testadas associações entre a 
variável desfecho e variáveis de exposição através de teste Qui-quadrado de Pearson para heterogeneidade e/ou 
tendência linear. Para todos os testes foi considerado um nível de significância de 5%, bicaudal. 
- Ambos os projetos, referentes as duas etapas da pesquisa, foram submetidos e aprovados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), sob parecer de número 
472.357 (2014) e 1472.959 (2016).

O questionário SARC-F, aplicado por contato telefônico, esteve associado à 
importantes variáveis sociodemográficas, comportamentais e de saúde da 
população idosa. Estes dados fortalecem a importância da construção de políticas 
públicas voltadas à prevenção da sarcopenia, que possam ser implementadas em 
situações em que o isolamento social se faz necessário. 

Tabela 1: Prevalência de risco de sarcopenia, avaliada pelo questionário
SARC-F, aplicado por telefone, de acordo com características
sociodemográfica e econômicas, em idosos avaliados no estudo “COMO
VAI?”, realizado na cidade de Pelotas-RS, 2016.

Tabela 1: Prevalência de risco de sarcopenia, avaliada pelo questionário SARC-F,
aplicado por telefone, de acordo com características comportamentais e
variáveis e indicadores de saúde, em idosos avaliados no estudo “COMO VAI?”,
realizado na cidade de Pelotas-RS, 2016.

ABEP: Associação brasileira de Empresas de Pesquisa. aTeste Qui-quadrado de Pearson; bTeste de
Tendência Linear.

IPAQ: International Physical Activity Questionnaire (versão longa); GDS: Geriatric Depressive Scale. aTeste Qui-
quadrado de Pearson; bTeste de Tendência Linear.
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