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RESUMO 
Introdução: A queda é considerada um dos maiores problemas de saúde entre os idosos. No 

Brasil, estima-se que 30% de idosos com idade igual ou superior a 60 anos, sofreram pelo menos 

uma queda em um período de doze meses. Essa taxa aumenta para 40% entre os idosos com 

mais de 80 anos e 50% entre os que residem em instituições de longa permanência. A 

sarcopenia, que é definida como a perda da massa muscular associada a perda da força e⁄ou da 

performance, também é crescente e contribui para o aumento da morbimortalidade em idosos. 
Objetivo: Avaliar o risco de sarcopenia, a pré-sarcopenia, a ocorrência e o risco de quedas em 

idosos de um centro de convivência em Cuiabá-MT. Método: Estudo de corte transversal, 

realizado com 116 idosos de um centro de convivência de Cuiabá-MT. Foi investigado o risco de 

quedas por meio da escala de Downton (1993), a ocorrência de queda no último ano e o risco 

de sarcopenia pelo questionário SARC-F e a presença de pré-sarcopenia, sarcopenia e 

sarcopenia grave de acordo com o padronizado pela EWGSOP. Investigou-se também a 

velocidade de marcha (VM, m/s), força de preensão palmar (FPP, Kg), condição nutricional pela 
MAN-reduzida, presença de DCNT, frequência de atividade física semanal, além de outros 

dados. Resultados: A idade mediana encontrada foi de 71 (60-91) anos, dos quais 105 (90,5%) 

eram mulheres e 11 (9,5%) homens. Apenas 13% dos idosos afirmaram que possuíam duas ou 

mais DCNT e 96,5% praticavam atividade física duas ou mais vezes por semana. O risco de 

quedas esteve presente em 84,3% (n=97) e a presença de quedas no último ano em 67% (n=77). 

Em relação a sarcopenia, 27% (n=33) dos idosos apresentavam risco para sarcopenia pelo 

SARC-F, 12,8% (n=14) foram classificados como pré-sarcopênicos e 2,6% (n=3) como 

sarcopênicos. A MAN-reduzida, mostrou que apenas 28,5% (n=33) dos idosos não encontravam-
se nutridos. Observou-se que houve uma tendência dos idosos com risco de quedas a serem 

não nutridos (p=0,08) e apresentarem risco de sarcopenia pelo questionário SARC-F (p=0,09). 

As demais variáveis não mostraram associação com o risco de quedas. Já em relação a 

presença de quedas, a FPP (p=0,03), a condição nutricional de não nutrido (p=0,04) e o risco de 

sarcopenia pelo SARC-F (p=0,001), apresentaram associação. Conclusão: de acordo com o 

questionário SARC-F quase 30% dos idosos encontravam-se em risco de sarcopenia e 

aproximadamente 15% já estavam pré-sarcopênicos pela CP. Tanto a frequência do risco de 
quedas como a ocorrência de quedas foram elevados na população estudada. Os idosos que 

caíram apresentavam menor força, eram não nutridos e já apresentavam risco de sarcopenia. 
 


