MANUAL DE GESTÃO DA
Material exclusivo para profissionais de saúde.
Não se destina à distribuição ao público em geral.

SARCOPENIA

PARTE I
Inter venção na sarcopenia

INTERVENÇÃO NA SARCOPENIA

Adaptado do EWGSOP2 (European Working Group on Sarcopenia in Older People) 1

1

Rastrear com uma
ferramenta validada

2

Avaliar se há perda de força muscular,
enquanto indicador de “sarcopenia
provável”

SARC-F 1,2

e/ou
Teste da elevação da cadeira 1,3

Força de preensão palmar 1,4

3

Iniciar intervenção

Despistar as causas e iniciar intervenção.
Ex: Suporte nutricional direcionado
para o aumento da síntese muscular proteica. 1

4

Monitorizar a severidade

Monitorizar a severidade através de outcomes funcionais.
Ex. Velocidade da marcha, teste Short Physical Performance
Battery (SPPB), teste time up and go 1

2. AVALIAR A PERDA DE FORÇA MUSCULAR
IMPORTANTE:

Salvaguardar que são tomadas as
devidas medidas de segurança para
prevenir acidentes no decorrer
destes testes.

Equipamento necessário:
Duração do teste:
Praticidade:

Instruções de utilização:

Valores de referência
para sarcopenia provável:

Teste da elevação da cadeira 1

Força de preensão palmar 2

Cadeira standard.

Dinamómetro de mão hidráulico.

Inferior a 5 minutos.

Inferior a 5 minutos.

Fácil de aplicar em quase todo o lado.

Fácil, mas requer disponibilidade do aparelho.

Pedir ao doente que cruze os braços sobre
o peito e que se levante da cadeira 5 vezes
de seguida, o mais rápido que conseguir.
Cronometrar o tempo.

Ver as instruções de utilização fornecidas
com o dinamómetro (ou procurar as
respetivas instruções online).

Elevação lenta da cadeira quando
> 15 segundos.

< 27kg no homem e < 16kg para a mulher
representam baixa força de preensão palmar.

Na prática clínica isto é suficiente para despoletar uma avaliação das causas e iniciar uma intervenção
com suplementação nutricional e exercício.1

4. MONITORIZAR O EFEITO DA INTERVENÇÃO
O Short Physical Performance Battery é um teste de funcionalidade que pode ser utilizado para monitorizar o efeito da intervenção 13

TESTE DE
EQUILÍBRIO

TESTE DA VELOCIDADE
DA MARCHA

TESTE DA ELEVAÇÃO
DA CADEIRA

O doente deve tentar equilibrar-se
sem mover os pés (podendo no
entanto mover o resto do corpo).

Tempo médio percorrido pelo doente
num percurso de 4 metros, a uma
velocidade de marcha normal.

O doente deve levantar-se da cadeira,
sem o apoio dos braços.

1. Posição de pés juntos
<10 seg. = 0 pontos
10 seg. = 1 ponto
Se pontuar 0, segue
diretamente para o teste da
velocidade da marcha.

2. Posição Semi-tandem*
<10 seg. = 0 pontos
10 seg. = 1 ponto
Se pontuar 0, segue
diretamente para o teste
da velocidade da marcha.

3. Posição Tandem**
<3 seg. = 0 pontos
3-9,99 seg. = 1 ponto
10 seg. = 2 pontos

*calcanhar de um pé junto do primeiro dedo do outro pé

Tempo 1
4 metros

Elevação da cadeira
Peça ao doente para se levantar da
cadeira uma única vez. Caso o doente
consiga, prossiga com o teste.

Tempo 2
4 metros

Teste da elevação da cadeira

Tempo médio, em segundos
4 metros

> 8,70
6,21 - 8,70
4,82 - 6,20
< 4,82

Pontos

1
2
3
4

**calcanhar de um pé encostado à frente do outro pé

Peça ao doente para se levantar da
cadeira 5 vezes, sem o apoio dos braços,
e registe o tempo com o auxílio de um
cronómetro.
Tempo despendido
nas 5 elevações

>60 ou incapaz
16,70-60
13,70-16,69
11,20-13,69
≤ 11,19

Pontos

0
1
2
3
4

SCORE
Registar a pontuação de cada
teste e qualquer observação
relatada

Pontuação
total dos testes

Pontos

Teste de equilíbrio

(

)

Teste da velocidade
da marcha

(

)

Teste da elevação
da cadeira
Score Final
(soma dos pontos)

(

)

(

)

≤ 8 pontos = Sarcopenia Severa
Reavaliar o doente em
intervalos de 3 meses,
para verificar se existem
progressos.

PARTE II
Actisyn®
Uma combinação única de soroproteína, leucina
e vitamina D, para a gestão nutricional
da malnutrição associada a doença, com perda
de massa muscular e/ou sarcopenia7,8

RESUMO DA EVIDÊNCIA DA COMBINAÇÃO ACTISYN®

SNO com Actisyn® resulta em:

SNO com Actisyn® conjugado com
um programa de exercício resulta em:

Aumento da síntese muscular
proteica em idosos saudáveis
e doentes sarcopénicos 15-17

Aumento da massa muscular em idosos
obesos 19, idosos com diabetes tipo II 20,
doentes com Parkinson 21 e doentes
sarcopénicos em reabilitação 22

Aumento da massa muscular
em idosos saudáveis 17

Aumento da força muscular
em doentes sarcopénicos
em reabilitação 22

Aumento da massa muscular
e funcionalidade
(outcomes secundários)
em doentes sarcopénicos 18

Aumento da função muscular
em doentes com Parkinson 20
e doentes sarcopénicos
em reabilitação 22
Aumento da independência, redução
significativa do tempo de reabilitação e 10.5
dias de antecipação da alta do programa de
reabilitação em doentes sarcopénicos em
reabilitação 22

O consumo de um SNO
com Actisyn® demonstra
ser seguro e bem tolerado,
pelo menos até um
período de 6 meses 23

1. RASTREAR COM UMA FERRAMENTA VALIDADA: SARC-F 2,5
Componente

Questão

Pontuação

FORÇA

Qual a dificuldade
que tem para levantar
e carregar 4,5 kg?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou impossível = 2

APOIO
NA MARCHA

Qual a dificuldade que tem
para atravessar uma sala?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita, com apoio ou impossível = 2

LEVANTAR-SE
DE UMA CADEIRA

Qual a dificuldade que tem para
se levantar de uma cadeira ou
de uma cama?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou impossível sem ajuda = 2

SUBIR
ESCADAS

Qual a dificuldade que tem para
subir um lance de 10 degraus?

Nenhuma = 0
Alguma = 1
Muita ou impossível = 2

QUEDAS

Quantas vezes caiu
no último ano?

Nenhuma = 0
1 a 3 quedas = 1
4 quedas ou mais = 2

Pontuação de rastreio

≥ 4 pontos - preditivo da sarcopenia

2. AVALIAR A PERDA DE FORÇA MUSCULAR
IMPORTANTE:

Salvaguardar que são tomadas as
devidas medidas de segurança para
prevenir acidentes no decorrer
destes testes.

Equipamento necessário:
Duração do teste:
Praticidade:

Instruções de utilização:

Valores de referência
para sarcopenia provável:

Teste da elevação da cadeira 1

Força de preensão palmar 2

Cadeira standard.

Dinamómetro de mão hidráulico.

Inferior a 5 minutos.

Inferior a 5 minutos.

Fácil de aplicar em quase todo o lado.

Fácil, mas requer disponibilidade do aparelho.

Pedir ao doente que cruze os braços sobre
o peito e que se levante da cadeira 5 vezes
de seguida, o mais rápido que conseguir.
Cronometrar o tempo.

Ver as instruções de utilização fornecidas
com o dinamómetro (ou procurar as
respetivas instruções online).

Elevação lenta da cadeira quando
> 15 segundos.

< 27kg no homem e < 16kg para a mulher
representam baixa força de preensão palmar.

Na prática clínica isto é suficiente para despoletar uma avaliação das causas e iniciar uma intervenção
com suplementação nutricional e exercício.1

3. INICIAR INTERVENÇÃO NUTRICIONAL
NUTRIENTES-CHAVE: Energia 6 | Soroproteína6,7,8 | Leucina 7,12 | Vitamina D 8-11

RECOMENDAÇÕES DIÁRIAS
Nutriente

Energia

Proteína

Vitamina D

Necessidades diárias

≥ 30 kcal/kg de peso 6

1-1,5 g/kg de peso 7,8

20 μg/800 UI 8-11

RECOMENDAÇÕES POR TOMA
Nutriente

Proteína

Aminoácidos Essenciais

Necessidades por toma

≥ 20g de proteína de elevada
qualidade ex. soroproteína 6,7

3 g de leucina 7,12

Para a manutenção da função
muscular é fundamental garantir
um elevado aporte proteico
combinado com a prática de exercício físico. As necessidades proteicas em idosos com doença aguda
ou crónica vão até às 1.5g/kg de
peso por dia. Doentes críticos
ou malnutridos podem necessitar
de até 2 g/kg de peso por dia. 7,8

A soroproteína está associada
a uma potenciação dos efeitos
de fortalecimento muscular
dos exercícios de resistência. 4
Devem ser utilizados
suplementos enriquecidos
em leucina para minimizar as
perdas de massa muscular. 9

4. MONITORIZAR O EFEITO DA INTERVENÇÃO
O Short Physical Performance Battery é um teste de funcionalidade que pode ser utilizado para monitorizar o efeito da intervenção 13

TESTE DE
EQUILÍBRIO

TESTE DA VELOCIDADE
DA MARCHA

TESTE DA ELEVAÇÃO
DA CADEIRA

O doente deve tentar equilibrar-se
sem mover os pés (podendo no
entanto mover o resto do corpo).

Tempo médio percorrido pelo doente
num percurso de 4 metros, a uma
velocidade de marcha normal.

O doente deve levantar-se da cadeira,
sem o apoio dos braços.

1. Posição de pés juntos
<10 seg. = 0 pontos
10 seg. = 1 ponto
Se pontuar 0, segue
diretamente para o teste da
velocidade da marcha.

2. Posição Semi-tandem*
<10 seg. = 0 pontos
10 seg. = 1 ponto
Se pontuar 0, segue
diretamente para o teste
da velocidade da marcha.

3. Posição Tandem**
<3 seg. = 0 pontos
3-9,99 seg. = 1 ponto
10 seg. = 2 pontos

*calcanhar de um pé junto do primeiro dedo do outro pé

Tempo 1
4 metros

Elevação da cadeira
Peça ao doente para se levantar da
cadeira uma única vez. Caso o doente
consiga, prossiga com o teste.

Tempo 2
4 metros

Teste da elevação da cadeira

Tempo médio, em segundos
4 metros

> 8,70
6,21 - 8,70
4,82 - 6,20
< 4,82

Pontos

1
2
3
4

**calcanhar de um pé encostado à frente do outro pé

Peça ao doente para se levantar da
cadeira 5 vezes, sem o apoio dos braços,
e registe o tempo com o auxílio de um
cronómetro.
Tempo despendido
nas 5 elevações

>60 ou incapaz
16,70-60
13,70-16,69
11,20-13,69
≤ 11,19

Pontos

0
1
2
3
4

SCORE
Registar a pontuação de cada
teste e qualquer observação
relatada

Pontuação
total dos testes

Pontos

Teste de equilíbrio

(

)

Teste da velocidade
da marcha

(

)

Teste da elevação
da cadeira
Score Final
(soma dos pontos)

(

)

(

)

≤ 8 pontos = Sarcopenia Severa
Reavaliar o doente em
intervalos de 3 meses,
para verificar se existem
progressos.

TEMPLATE DE MONITORIZAÇÃO
Nome do doente

Valor de referência
para sarcopenia provável
Score do SARC-F

≥4

Teste da elevação da cadeira
(segundos)

> 15 segundos
para cinco elevações

Teste da força de preensão
palmar (kg)

< 27 kg para homens
< 16 kg para mulheres

Score total do SPPB
1 - Teste de equilíbrio
2 - Teste da velocidade da marcha
3 - Teste da elevação da cadeira

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

0-3 pontos - Limitação severa
4-6 pontos - Limitação moderada
7-9 pontos - Limitação ligeira
10-12 pontos - Limitação mínima

Exemplo de Template de Monitorização da Sarcopenia
Este conteúdo destina-se exclusivamente a profissionais de saúde. Tenha em consideração o mesmo não constitui um instrumento de diagnóstico. Este conteúdo é meramente indicativo, não vinculativo, e não substitui, em caso algum, conselhos médicos ou nutricionais
individuais e não constitui uma ferramenta de diagnóstico ou tratamento e/ou de suporte a estes. Este conteúdo não é um dispositivo médico. A responsabilidade pelo diagnóstico e tratamento recairá, em todos os casos, sobre o profissional de saúde.
A Danone Nutricia – Unipessoal, Lda. não é responsável, nomeadamente, (i) pelo diagnóstico decorrente da interpretação dos conteúdos desta publicação, não constituindo esta um instrumento ou ferramenta de diagnóstico, tratamento e ou recomendação de saúde; (ii) por
quaisquer ações tomadas como resultado de/ou com base nas informações contidas ou fornecidas nesta publicação; (iii) pela utilização de fármacos, tratamentos que não estejam abrangidos na ficha técnica.

PARTE II
Actisyn®
Uma combinação única de soroproteína, leucina
e vitamina D, para a gestão nutricional
da malnutrição associada a doença, com perda
de massa muscular e/ou sarcopenia7,8

Principais
outcomes

MAIS DE 10 ANOS DE INVESTIGAÇÃO COM A COMBINAÇÃO ACTISYN®

Biodisponibilidade
da proteína e aa

Síntese muscular
proteica

Massa muscular

Força muscular

Função muscular

Independência
e tempo de
internamento

Estudo IRIS14
Estudo PRO-LEADER13
Estudo PROVIDE12

Estudos

Estudo PROBE11
Estudo MPS10
Estudo PRO-MOTION9
Estudo PRO-ACT7,8
Estudo SPECTOR6
Estudo ARENA5
Evidência pré-clinica 1-4

2010

Evidência clínica robusta

2020

RESUMO DA EVIDÊNCIA DA COMBINAÇÃO ACTISYN®

SNO com Actisyn® resulta em:

SNO com Actisyn® conjugado com
um programa de exercício resulta em:

Aumento da síntese muscular
proteica em idosos saudáveis
e doentes sarcopénicos 15-17

Aumento da massa muscular em idosos
obesos 19, idosos com diabetes tipo II 20,
doentes com Parkinson 21 e doentes
sarcopénicos em reabilitação 22

Aumento da massa muscular
em idosos saudáveis 17

Aumento da força muscular
em doentes sarcopénicos
em reabilitação 22

Aumento da massa muscular
e funcionalidade
(outcomes secundários)
em doentes sarcopénicos 18

Aumento da função muscular
em doentes com Parkinson 20
e doentes sarcopénicos
em reabilitação 22
Aumento da independência, redução
significativa do tempo de reabilitação e 10.5
dias de antecipação da alta do programa de
reabilitação em doentes sarcopénicos em
reabilitação 22

O consumo de um SNO
com Actisyn® demonstra
ser seguro e bem tolerado,
pelo menos até um
período de 6 meses 23
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Este conteúdo é adaptado de https://sarcopeniaresource.com/ e destina-se exclusivamente a profissionais de saúde.
Tenha em consideração o mesmo não constitui um instrumento de diagnóstico.
Este conteúdo é meramente indicativo, não vinculativo, e não substitui, em caso algum, conselhos médicos ou nutricionais individuais e não constitui uma ferramenta de diagnóstico ou tratamento e/ou de suporte a estes. Este conteúdo não é um dispositivo médico. A responsabilidade pelo diagnóstico e tratamento recairá, em todos os casos, sobre o profissional de saúde.
A Danone Nutricia – Unipessoal, Lda. não é responsável, nomeadamente, (i) pelo diagnóstico decorrente da interpretação dos conteúdos desta publicação, não constituindo esta um instrumento ou ferramenta de diagnóstico, tratamento e ou recomendação de saúde; (ii) por
quaisquer ações tomadas como resultado de/ou com base nas informações contidas ou fornecidas nesta publicação; (iii) pela utilização de fármacos, tratamentos que não estejam abrangidos na ficha técnica ou na prática clínica habitual, pelo diagnóstico, tratamento e/ou a
recomendações de saúde.

