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MÉTODO

INTRODUÇÃO

Estudo quantitativo, transversal realizado com 221

A sarcopenia é caracterizada pela insuficiência
muscular

e comprometimento

da

força
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• Etapa 1: visita domiciliar para coleta dos dados

cognitivas,

sociodemográficos e de saúde, nível de atividade física

tornando-se mais vulnerável e dependente de
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(ACE-R).

OBJETIVO

• Etapa 2: avaliação da sarcopenia pelo DEXA no

Descrever o desempenho cognitivo de idosos

laboratório da UFSCar utilizando critérios do Consenso

sarcopênicos que vivem na comunidade de São

Europeu de Sarcopenia (EWGSOP2). Foram realizadas

Carlos/SP.

análises descritivas com medidas de tendência central
utilizando-se o software SPSS (21.0).
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A média de escolaridade destes foi de 5,37 anos
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ACE-R
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A média de pontuação do ACE-R total foi de 57,2%.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a maioria dos idosos sarcopênicos apresentou indícios de alteração cognitiva, segundo a escolaridade.
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