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DIFERENÇAS SOCIODEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E FUNCIONAIS ENTRE IDOSAS SEM E COM OSTEOSARCOPENIA

Osteoporose e sarcopenia são condições muito frequentes em mulheres idosas. A coocorrência dessas duas condições tem

sido uma nova vertente de pesquisa para o campo da geriatria/gerontologia devido à potencialização de desfechos

negativos, tais como fragilidade, quedas, fraturas e morte [1, 2, 3].
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A média de idade da amostra foi de 72,8 (4,8) anos. Houve diferença significativa entre os grupos quanto à idade: mediana,

sem osteosarcopenia=71,0 vs com osteosarcopenia=74,5 anos (p=0,024); índice de massa corporal: mediana, sem

osteosarcopenia=27,12 vs com osteosarcopenia=25,00 kg/m2 (p=0,031); e número de medicamentos: mediana, sem

osteosarcopenia=2 vs com osteosarcopenia=3 medicamentos (p=0,037) (Tabela 1).

Comparar variáveis sociodemográficas, clínicas e funcionais entre mulheres idosas sem e com osteosarcopenia.

Estudo observacional transversal que incluiu 67 mulheres idosas comunitárias com idade entre 66 e 84 anos, sem (n=37) e

com (n=30) osteosarcopenia. Essa condição foi definida pela presença simultânea de diagnóstico médico de

osteopenia/osteoporose, identificada através de autorrelato, e força de preensão manual <21kg, aferida com dinamômetro

manual Jamar®. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais

(ETIC442/08). As variáveis do estudo foram obtidas por meio de um questionário multidimensional padronizado. As

comparações entre os dois grupos de idosas foram realizadas para variáveis sociodemográficas: idade (anos), escolaridade

(anos) e estado civil (sem/com companheiro); clínicas: índice de massa corporal (kg/m2), função cognitiva (escore do

Miniexame do Estado Mental), autorrelato de diabetes mellitus (não/sim), autorrelato de hipertensão arterial sistêmica

(não/sim) e medicamentos em uso (número); e funcionais: teste Timed Up and Go (segundos) e velocidade da marcha (m/s).

As variáveis numéricas foram comparadas por meio dos testes de Mann-Whitney ou t-independente, conforme a normalidade

dos dados. As variáveis categóricas foram comparadas por meio do teste qui-quadrado com correção de Fisher. O valor de

significância estatística adotado foi de α=0,05.

As participantes com osteosarcopenia apresentaram idade mais avançada, menor índice de massa corporal e uso de maior

número de medicamentos. Essas variáveis devem ser consideradas durante abordagem clínica de mulheres idosas com

perda de massa óssea e de força muscular. Estudos transversais e longitudinais futuros com amostras maiores e que

controlem fatores de confusão são necessários para confirmar nossos achados.

CONCLUSÃO
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Tabela 1. Comparação das variáveis entre as idosas

sem (n=37) e com osteosarcopenia (n=30).

Variável p-valor

Idade (anos) 0,024*

Escolaridade (anos) 0,255

Estado civil (sem/com companheiro) 0,999

Índice de massa corporal (kg/m2) 0,031*

Função cognitiva (escore do MEEM) 0,970

Diabetes mellitus (não/sim) 0,721

Hipertensão arterial sistêmica (não/sim) 0,574

Medicamentos em uso (número) 0,037*

Teste Timed Up and Go (segundos) 0,395

Velocidade da marcha (m/s) 0,537

MEEM=Miniexame do Estado Mental; *p<0,05


