
Estado Nutricional e o risco de sarcopenia pelo SARC–F em pacientes oncológicos 
cirúrgicos de grande e médio porte. 

 
 
Introdução: A Sarcopenia é uma síndrome caracterizada pelo acometimento progressivo e 
generalizada da musculatura esquelética, resultando em perda de massa muscular e capacidade 
funcional. Quando relacionado ao paciente oncológico, cirurgia e desnutrição aumenta a 
probabilidade de piores desfechos. Objetivo: Avaliar a associação do risco de sarcopenia pelo 
questionário SARC-F com o estado nutricional em pacientes cirúrgicos oncológicos. Métodos: 
Trata-se de um estudo de corte transversal, com 98 pacientes oncológicos candidatos a cirurgias 
de médio e grande porte internados no Hospital de Câncer em Cuiabá-MT. A variável principal 
foi investigar o risco de sarcopenia através do questionário SARC-F (Strength, Assistance with 
walking, Rise from a chair, Climb stairs and Falls) e a associação com a condição nutricional do 
paciente. A condição nutricional foi determinada através da Triagem de Risco Nutricional 
(Nutrition Screenin Risk- 2002), da Avaliação Subjetiva Global-ASG e pelo Índice de Massa 
Corporal (IMC ≤ 21kg/m²). Resultados: A idade média dos pacientes estudados foi de 58,7 +- 
14,6 anos, sendo 60,2% (n=59) do sexo masculino. Os dados mostraram que 22,4% (n=22) dos 
pacientes estavam em risco de sarcopenia. Ocorreu uma associação do risco de sarcopenia com 
a presença de desnutrição (34 vs 11,7%; OR:3,87 IC95% 1,36-11,0; p=0,008), com desnutrição 
grave (44,4 vs 17,5%; OR: 3,77 IC95% 1,26-11,26; p=0,013) e com IMC ≤21,0 kg/m² (41,2 vs 
18,5%; OR: 3,08 IC95% 1,0-9,41; p=0,042). Houve uma tendência dos pacientes em risco de 
sarcopenia também estarem em risco nutricional pela NRS≥3 (28,1 vs 11,8%; p= 0,065) 
entretanto quando foi considerado NRS≥4 houve uma associação significativa (35,1 vs 14,7%; 
OR: 3,13 IC95% 1,17-8,32; p=0,019) com o risco de sacorpenia. Conclusão: Ocorreu uma 
associação do risco de sarcopenia com o risco nutricional avaliado pela NRS≥4, com a presença 
de desnutrição e com o IMC≥21,0 kg/m². 
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