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Márcio Leandro Ribeiro de Souza

Abstract

Osteosarcopenic obesity is characterized as an interconnection between muscular, bone and adipose changes, and it is often associated 
with aging, sedentary lifestyle and poor nutrition. Although most health professionals and scientific studies available have analyzed 
these three systems in isolation, the integrated relationship between muscle/bone/fat has begun to gain recognition. There is not yet a 
standardization for the diagnosis, and the mechanisms need to be further explored. Likewise, little is known about nutritional treatment 
in this condition. Nutrients such as protein, vitamin D and omega 3 act in all three aspects and therefore may be interesting in the 
treatment and the prevention of osteosarcopenic obesity. This is a recent and complex topic and, therefore, more studies are necessary 
to elucidate and standardize the diagnostic criteria, etiology, mechanisms and nutritional treatment.

Keywords: Osteosarcopenic obesity, obesity, sarcopenia, aging, nutrition.

Obesidade osteosarcopênica 

sob o olhar da nutrição funcional 

Osteosarcopenic obesity under the eyes of functional nutrition 

Resumo

A obesidade osteosarcopênica é caracterizada como uma interligação entre alterações musculares, ósseas e adiposas, e muitas vezes 
está associada com processo de envelhecimento, sedentarismo e má alimentação. Embora a maioria dos profissionais de saúde e dos 
estudos científicos disponíveis até o momento analisem esses três sistemas de forma isolada, a relação integrada entre músculo/osso/
gordura começou a ganhar reconhecimento. Não existe ainda uma padronização para o diagnóstico dessa condição, e os mecanismos 
de associação precisam ser mais explorados. Da mesma forma, pouco se sabe sobre o tratamento nutricional, e os estudos existentes 
analisam estratégias nutricionais em cada sistema isoladamente. Nutrientes como proteína, vitamina D e ômega 3 atuam nos três aspectos 
e, portanto, podem ser interessantes no tratamento e na prevenção da obesidade osteosarcopênica. Trata-se de uma temática recente e 
complexa, e, portanto, mais estudos são necessários para elucidar e padronizar os critérios diagnósticos, fatores causais, mecanismos 
associados e o tratamento nutricional.

Palavras-chave: Obesidade osteosarcopênica, obesidade, sarcopenia, envelhecimento, nutrição.
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Introdução

O envelhecimento promove inúmeras alterações 
fisiológicas, dentre as quais incluem-se as 
mudanças na composição corporal (músculo, 
gordura e ossos). Com o passar dos anos, as 
quantidades de massa magra e óssea tendem a 
se reduzir, enquanto o tecido adiposo aumenta1,2. 
Entender essas alterações é um passo importante 
para evitar as consequências negativas dessas 
mudanças para a saúde de um indivíduo e que 
serão tratadas neste artigo. 

Na maioria das vezes, profissionais de saúde 
avaliam e tratam cada um desses sistemas e 
suas principais complicações de forma isolada. 
Porém, atualmente, a ciência discute que existe 
uma interligação entre esses três sistemas, e 
compreendê-la é importante para a terapêutica2. 
Essa relação entre músculo, osso e gordura vem ao 
encontro de uma das bases da nutrição funcional, 
que é enxergar os possíveis sinais e sintomas 
interligados na teia de interconexões metabólicas3.

Poucos estudos até o momento abordam 
a temática da obesidade osteosarcopênica. 
Assim, com base nos possíveis efeitos negativos 
atribuídos a essa complicação, a presente revisão 
pretende descrever a classificação, o diagnóstico, 
os mecanismos associados e os nutrientes que 
fazem parte do tratamento nutricional da obesidade 
osteosarcopênica. 

O presente estudo é uma revisão bibliográfica, 
realizada no período de agosto de 2018 a 
janeiro de 2019, com consulta às bases de dados 
LILACS, MEDLINE e SciELO. Utilizou-se como 
critério de busca o formulário básico com os 

seguintes descritores: obesidade osteosarcopênica, 
sarcopenia, nutrição, prevalência, riscos. Foram 
selecionadas pesquisas em português, inglês e 
espanhol, prevalecendo publicações dos últimos 
10 anos (2009 a 2019). Algumas publicações 
anteriores a 2009 foram utilizadas quando 
representavam estudos importantes sobre os 
temas.

Classificação 

A obesidade osteosarcopênica é classificada 
como um ponto de associação entre alterações 
ósseas, musculares e adiposas4. A Figura 1 
demonstra como o processo de envelhecimento 
promove mudanças na parte óssea, muscular 
e adiposa e pode levar ao aparecimento da 
obesidade osteosarcopênica. Em um indivíduo 
jovem saudável, observa-se um equilíbrio no 
funcionamento dos osteoblastos, miócitos 
e adipócitos, assim como um equilíbrio na 
distribuição e infiltração de gordura nesses 
tecidos (Figura 1A). Com o envelhecimento, 
ocorre um maior acúmulo de gordura no tecido 
adiposo e uma menor atividade de osteoblastos 
e miócitos. No ponto de interseção entre os três 
sistemas inicia-se uma inflamação de baixo grau 
que, uma vez presente de forma crônica, pode 
comprometer os três tecidos e suas funções (Figura 
1B). Com a progressão desse quadro inflamatório, 
surge o que os autores definem como obesidade 
osteosarcopênica, que seria o ponto central de 
interseção entre problemas ósseos, alterações 
musculares e a obesidade (Figura 1C). 

Fonte: Adaptado de Ilich et al.4.

Figura 1 (1A, 1B, 1C). Obesidade osteosarcopênica.
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Na Figura 1C ainda é possível observar que 
existem pontos de interligação entre apenas dois 
dos sistemas, como a obesidade osteopênica ou 
a obesidade sarcopênica ou mesmo a sarcopenia 
osteopênica.

Diagnóstico

Não existe um consenso sobre o diagnóstico da 
obesidade osteosarcopênica: por se tratar de uma 
definição recente, o diagnóstico ainda precisa ser 
melhor estabelecido. A primeira menção a esse 
termo no PubMed está em um artigo de 20142. 
Atualmente, o diagnóstico é feito de forma isolada 
para cada uma das três condições que compõem a 
obesidade osteosarcopênica. É importante também 
buscar métodos mais confiáveis ou considerados 
padrão-ouro para essas avaliações: tomografia 
computadorizada ou ressonância magnética são 
métodos citados nos estudos, mas com menor 
acessibilidade na prática clínica. Considerando 
as três avaliações necessárias (osso, gordura e 
músculo), a absorciometria com raios X de dupla 
energia (DXA) talvez seja o exame mais indicado, 
pois permite uma avaliação dos três aspectos, 
mesmo não sendo também um método comumente 
acessível na rotina de atendimento de pacientes2. 

Para classificar a obesidade no diagnóstico da 
obesidade osteosarcopênica, Ilich et al.2  propõem 
usar como ponto de corte valores de percentual 
de gordura > 30% para homens e > 40% para 
mulheres, conforme proposto por Dufour et al.5. 
Na classificação de osteopenia e osteoporose, 
adota-se normalmente os valores de T-score para 
densidade mineral óssea, ≤ 1,0 para osteopenia e 
≤ 2,5 para osteoporose, usando a densitometria 
de coluna ou fêmur, conforme adotado pela 
Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade 
Internacional para Densitometria6. Além disso, 
para classificar a sarcopenia, os autores2 propõem 
adotar o índice de Baumgartner, normalmente 
usado em estudos em idosos, que utiliza a 
massa magra apendicular ajustada pela altura ao 
quadrado1. No diagnóstico da sarcopenia adota-se 
normalmente a massa magra apendicular, referente 
a braços e pernas, já que ela pode refletir um pouco 
melhor a massa muscular do indivíduo. Quando o 
DXA fornece os valores de massa magra, temos 

ali a soma de músculos, órgãos e água. Ao usar 
a massa magra apendicular desconsidera-se a 
presença dos órgãos1,7. 

Essas classificações recebem críticas de outros 
autores, não existindo ainda um consenso para 
esse diagnóstico. A classificação de sarcopenia 
talvez seja a que mais recebe essas críticas, pois 
sarcopenia vai além de massa magra reduzida, 
como muitos profissionais pensam: de acordo 
com o Consenso Europeu de Sarcopenia1, para um 
correto diagnóstico, o indivíduo deve apresentar 
massa magra reduzida associada a mais um 
fator, que pode ser a força ou a função muscular 
reduzida. Dois dos três fatores já representam 
diagnóstico de sarcopenia, e a presença das três 
alterações representaria um quadro de sarcopenia 
grave. Recomenda-se adotar os valores de massa 
magra apendicular avaliada por DXA, força 
muscular avaliada no teste de preensão manual 
usando o dinamômetro ou então força de extensão 
ou flexão de joelho, e testes de função muscular, 
como o teste de caminhada de 6 minutos, por 
exemplo. Em outro estudo7 feito com mais de 26 
mil participantes com idade média de 75 a 78 anos, 
os autores propõem o diagnóstico de sarcopenia 
baseado na força muscular e na massa magra 
apendicular. Eles ainda propõem que o ajuste por 
IMC é melhor que o ajuste por altura proposto por 
Baumgartner. Sendo assim, essa necessidade de 
outros parâmetros além da massa magra representa 
um ponto bastante criticado no diagnóstico da 
obesidade osteosarcopênica, o que requer mais 
estudos e uma melhor padronização.

E o critério diagnóstico ainda recebe mais 
crítica se pensar na resposta diferente entre gordura 
visceral e subcutânea. Em estudo feito com 801 
indivíduos, observou-se uma prevalência de 
6,79% de obesidade osteosarcopênica, e os autores 
demonstraram que a gordura visceral aumentada 
foi associada com um aumento da inflamação e do 
risco de fraturas e com um pior perfil metabólico8. 
Logo, esse seria mais um aspecto a ser considerado 
no diagnóstico da obesidade osteosarcopênica.

Etiologia e riscos

Independente do diagnóstico e da classificação, 
é importante entender os impactos dessa condição 
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no organismo. Como citado anteriormente, o 
processo de envelhecimento pode ser o gatilho 
para os problemas que compõem a obesidade 
osteosarcopênica, já que aumenta o risco de 
desenvolver osteopenia, sarcopenia e aumento 
da adiposidade9. Na verdade, autores propõem 
que os problemas ósseos e musculares podem 
estar associados com infiltração ou redistribuição 
de gordura nesses tecidos. Uma desregulação 
no metabolismo lipídico no músculo pode estar 
associada com fraqueza muscular9.

Vale ainda acrescentar que a obesidade 
osteosarcopênica pode acontecer em um indivíduo 
idoso, mesmo sem ser um obeso, dado que com a 
idade ocorre fisiologicamente uma redistribuição 
da gordura, o que já pode impactar músculos e 
ossos2,9. Embora a grande maioria dos estudos 
defina a obesidade osteosarcopênica como uma 
consequência do processo de envelhecimento, tal 
característica não é exclusiva desse grupo etário. 
Provavelmente a prevalência dessa condição seja 
alta também nos jovens, em função do estilo de 
vida sedentário e da má alimentação, porém não 
é diagnosticada, uma vez que indivíduos jovens 
não realizam frequentemente exames como a 
densitometria.  

 Um estudo10 avaliou características precoces de 
obesidade osteosarcopênica em 2.551 indivíduos 
com idades entre 18 e 21 anos, subdivididos em 
magros ou com sobrepeso e obesos. O grupo 
com sobrepeso ou obesidade apresentou gordura 
corporal maior, o que era esperado, mas também 
apresentou menor massa magra e menor massa 
óssea. Além disso, houve aumento de PCR 
ultrassensível e cortisol salivar à noite. Assim, 
percebe-se a presença de características da 
obesidade osteosarcopênica em indivíduos mais 
jovens, o que requer atenção10. 

Esse quadro pode, ainda, trazer alguns impactos 
negativos para o paciente, como aumento do risco 
de quedas e fraturas, fragilidade, diminuição 
da capacidade funcional e física, aumento de 
morbidade, mortalidade, redução da qualidade 
de vida, além de desordens metabólicas, dentre 
as quais podemos citar: resistência à insulina, 
síndrome metabólica, rigidez arterial, dislipidemia, 
hipertensão arterial e associação com gama GT11,12.  

Mecanismos de associação entre os sistemas

Essa ligação entre os três tecidos pode se tornar 
um ciclo vicioso11. O aumento da gordura corporal 

e o processo inflamatório e o descontrole hormonal 
associados a isso podem impactar a saúde óssea, 
aumentando o estresse oxidativo, diminuindo a 
atividade de osteoblastos e aumentando a atividade 
dos osteoclastos. Portanto, é possível ocorrer mais 
degradação e menos regeneração do tecido ósseo. 
Além disso, infiltração de gordura no músculo, 
diminuição da oxidação de gordura e aumento do 
acúmulo de lipídio intramuscular podem impactar 
força, hipertrofia, potência muscular, além de 
hormônios anabólicos e atividade física. Essa 
redução da massa muscular e da densidade mineral 
óssea promove um ambiente pró-inflamatório, 
aumento do estresse oxidativo, resistência à 
insulina e redução do gasto energético de repouso, 
o que favorece, por consequência, um aumento do 
tecido adiposo, e esse ciclo se torna vicioso. Dessa 
maneira, observa-se que inflamação, resistência 
à insulina e estresse oxidativo constituem alvos 
terapêuticos para as condutas nutricionais, que 
serão discutidas na sequência11.

Músculo, osso e gordura representam órgãos 
endócrinos, capazes de produzir substâncias 
que vão impactar o funcionamento dos outros 
tecidos. Fatores causais como envelhecimento, 
alterações genéticas como alguns polimorfismos, 
inflamação, desordens endócrinas como diabetes, 
alterações tireoidianas, redução de hormônios 
sexuais, de GH, IGF1, desnutrição, obesidade, 
redução de vitamina D e uso de medicamentos 
como os corticoides podem estar associados com 
a osteosarcopenia, promovendo perda de massa 
muscular e função, além da perda de massa óssea13. 

Hirschfeld et al.13 propõem que existe uma 
ligação entre músculo e osso e que a gordura é 
quem orquestraria essa ligação. O osso é capaz 
de produzir substâncias que vão agir no músculo, 
como a osteocalcina, que é um marcador de 
formação óssea, mas que age também na secreção 
de insulina, que, por sua vez, age no músculo 
esquelético e é associada com a força muscular. 
Pode-se citar, também, a produção do VEGF (fator 
de crescimento endotelial vascular) pelo osso, que 
estimula a proliferação de mioblastos. Da mesma 
forma, o músculo é capaz de produzir substâncias 
que agem no tecido ósseo, como IGF1, irisina, 
algumas interleucinas, metaloproteinases de 
matriz e até miostatina. Nos estudos que abordam 
tratamentos farmacológicos na sarcopenia, o uso 
de inibidores de miostatina podem ser interessantes 
para o músculo, mas também são propostos para 
melhorar a saúde óssea.
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Em estudo14 recente publicado na Nature, os 
autores demonstraram a interligação entre gordura 
e músculo e como a obesidade pode promover e 
agravar um quadro de sarcopenia. Primeiramente, 
a ocorrência de uma resistência à insulina, 
provocada tanto pelo envelhecimento quanto pelo 
estilo de vida (sedentarismo e hábitos alimentares 
inadequados), vai comprometer o processo de 
regeneração muscular, interromper o estímulo 
para síntese proteica, além de promover aumento 
da gordura corporal, o que piora ainda mais esse 
quadro. O acúmulo de gordura intramuscular, que 
pode ser causado por processo inflamatório ou 
mesmo pelo excesso de gordura corporal, agrava 
ainda mais a resposta inflamatória, prejudicando a 
regeneração muscular, a síntese proteica, podendo, 
por consequência, causar sarcopenia, além de 
afetar a função mitocondrial. Uma disfunção 
mitocondrial também merece destaque, pois 
pode ser agravada pela resposta inflamatória e vai 
prejudicar a utilização da gordura como energia 
pelo músculo, impactando na força muscular, 
podendo aumentar e agravar a sarcopenia14.

Tratamento nutricional

A obesidade osteosarcopênica, conforme 
discutido anteriormente, pode estar associada 
com redução de mobilidade, redução do gasto 
energético, perda de massa magra, inflamação, 
resistência à insulina e acúmulo de gordura. 
Dessa forma, tanto o exercício físico quanto a 
nutrição são importantes no tratamento dessa 
condição15. Como a classificação associando 
os 3 componentes (músculo, osso e gordura) é 
recente, não existem muitos estudos avaliando um 
tratamento nutricional específico para a obesidade 
osteosarcopênica. A maior parte dos estudos são 
feitos em cada sistema de forma isolada. 

Pensando na distribuição dos macronutrientes, 
Kelly et al.16 analisaram o efeito da ingestão e 
distribuição dos macronutrientes na etiologia, 
na prevenção e no tratamento da obesidade 
osteosarcopênica. Segundo os autores, com 
base nas evidências científicas disponíveis 
até o momento não existe um padrão ideal de 
distribuição de macronutrientes. E provavelmente 
não surgirá essa distribuição ideal, uma vez que 

o plano alimentar precisa ser elaborado de forma 
individualizada, respeitando a individualidade 
bioquímica, uma das bases do tratamento na 
nutrição funcional3.

Embora não exista uma distribuição percentual 
ideal para os macronutrientes, sabe-se que 
excesso de consumo de alimentos com alto índice 
glicêmico, baixo consumo de proteína e baixo 
consumo de ácidos graxos poli-insaturados podem 
contribuir para essa condição, baseado em estudos 
que avaliaram músculo, osso ou gordura de 
forma isolada16. Na obesidade osteosarcopênica, 
o controle energético é importante, e, dentre 
os macronutrientes, a proteína talvez seja o 
que recebe mais atenção, já que atua nos 3 
sistemas, aumentando massa livre de gordura 
e força muscular tanto em indivíduos jovens 
quanto em indivíduos mais velhos17, contribui 
para a preservação da massa magra em dietas 
hipocalóricas no processo de emagrecimento18 e 
pode, ainda, atuar no tecido ósseo, contribuindo 
para ativação da vitamina D e para a absorção 
intestinal de cálcio19,20.

 Em estudo avaliando os impactos da obesidade 
osteosarcopênica em mulheres9, os autores 
apresentaram algumas possíveis intervenções 
nutricionais. Segundo eles, sugere-se um consumo 
proteico de 1,4 a 1,6 g por quilograma de peso 
corporal; consumo em torno de 1 g da soma de EPA 
e DHA, pensando nos benefícios do ômega 3; além 
de um consumo de 25 g de fibras, atingindo, assim, 
os valores recomendados para esse componente 
da dieta. Quanto aos micronutrientes, os autores 
sugerem atingir as recomendações de magnésio 
propostas pelas DRI e um consumo de cálcio em 
torno de 1.200 mg9. Sempre é bom reforçar que 
a principal forma de fornecer esse cálcio é por 
meio da dieta, usando suplementos somente se 
necessário, segundo guideline de osteoporose21. 
Os autores ainda citam a vitamina D com dose 
de manutenção de 800 UI por dia na obesidade 
osteosarcopênica. Segundo eles, esses seriam os 
principais nutrientes para essa condição, pois agem 
nos três sistemas: músculo, osso e gordura9.

Segundo Kelly et al.22, uma ingestão inadequada 
crônica de micronutrientes pode afetar músculo, 
osso e gordura e causar ou agravar um quadro 
de obesidade osteosarcopênica. Os principais 
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micronutrientes citados por esse estudo são 
cálcio, magnésio, ferro, fósforo, vitaminas B6, 
B12, C e as lipossolúveis A, D, E e K. Nessa 
lista estão presentes nutrientes importantes para 
a saúde óssea, nutrientes cofatores para síntese de 
colágeno, nutrientes com ação anti-inflamatória 
ou  que ajudam na síntese proteica, no estímulo 
mitocondrial ou então que controlam a carga ácida 
da dieta.

A carga ácida da dieta é mais um aspecto 
a ser considerado no tratamento da obesidade 
osteosarcopênica, já que uma acidose metabólica 
de baixo grau pode causar perda óssea, aumentar 
a excreção de cálcio, causar resistência à insulina 
e ainda aumentar o cortisol, o que pode promover 
hipertensão e perda de massa magra23. Logo, 
pode agir também no osso, músculo e gordura e, 
portanto, pode estar associada com essa condição. 

Dentre os micronutrientes mais estudados em 
relação à obesidade osteosarcopênica encontra-
se a vitamina D. Em estudo feito com 5.908 
indivíduos, níveis melhores de vitamina D tanto 
no adulto quanto no idoso foram associados com 
menor ocorrência de obesidade osteosarcopênica24. 
Essa vitamina melhora a força muscular, aumenta 
a absorção de cálcio. e, na obesidade, existem 
estudos demonstrando uma associação inversa 
entre os níveis de vitamina D com o peso corporal 
e uma participação no controle da resistência à 
insulina25,26.

Embora cálcio e vitamina D sejam os nutrientes 
mais estudados em saúde óssea, sabe-se atualmente 
que mais de 20 nutrientes são necessários para 
o osso. Nutrientes como cálcio, vitamina D, 
vitamina K, magnésio, silício, boro, proteína, 
ômega 3, vitaminas do complexo B, entre 
outros, são importantes para a saúde óssea27-29. 
O profissional nutricionista precisa estar atento 
a essa complexidade no tratamento da obesidade 
osteosarcopênica, considerando o sinergismo de 
ação de todos os nutrientes.

Outro nutriente importante no tratamento da 
obesidade osteosarcopênica é o ômega 3, capaz de 
agir também nos três sistemas. Estudos anteriores 
demonstraram uma ação anti-inflamatória e 
um estímulo para a biogênese mitocondrial, 
o que torna esse nutriente interessante para a 
obesidade30. Além disso, esse nutriente melhora a 

sinalização para ativação da mTOR, contribuindo 
para o processo de síntese proteica, além de agir 
na proliferação e ativação das células satélites, 
agindo, dessa maneira, no processo de recuperação 
muscular30. Na saúde óssea, o ômega 3 contribui 
para a absorção intestinal de cálcio, diminuindo 
a excreção desse mineral pela urina, além de sua 
ação anti-inflamatória, o que diminui o processo 
de reabsorção óssea31.

Tessir et al.32 demonstraram que uma ingestão 
inadequada de proteína, ômega 3 e vitamina D 
pode promover sarcopenia, com redução da massa 
muscular, da força muscular ou da performance 
física, além de diminuir mobilidade e aumentar 
mortalidade ou morbidade. Além disso, outro 
estudo recente avaliou o impacto da nutrição e 
do exercício na massa muscular esquelética e 
demonstrou que proteína, aminoácidos essenciais, 
vitamina D e ômega 3 atuam no processo 
de contração muscular, produção de energia 
e estímulo mitocondrial, o que melhora a 
utilização de gordura pelo músculo como substrato 
energético33.

Por fim, é fundamental atentar também para a 
saúde e qualidade da nossa microbiota intestinal, 
que tem um papel de ligação entre o que se come 
com a sinalização para mitocôndria, consumo 
de oxigênio, captação de glicose e biogênese 
mitocondrial. Isso acontece por causa da produção 
de ácidos graxos de cadeia curta a partir de 
proteínas e fibras da dieta34. Disbiose intestinal 
já foi associada com problemas ósseos35,36, 
musculares37,38 e obesidade39,40, sendo, portanto, 
mais um aspecto a ser considerado no tratamento 
da obesidade osteosarcopênica.

Considerações Finais
A obesidade osteosarcopênica envolve alterações 

ósseas, musculares e adiposas interligadas 
entre si por diferentes mecanismos discutidos 
anteriormente. Entender essa complexidade 
é fundamental para o tratamento do paciente 
com essa condição. Trata-se de uma temática 
recente, ainda pouco abordada nas pesquisas 
e, portanto, mais estudos são necessários para 
elucidar e padronizar os critérios diagnósticos, 
fatores causais, mecanismos associados e o 
tratamento nutricional. A Nutrição assume um 
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papel importante tanto no tratamento quanto 
na prevenção da obesidade osteosarcopênica. 
Nutrientes como proteína, vitamina D e ômega 3 

agem em músculos, ossos e tecido adiposo e, por 
isso, ganham destaque nas pesquisas sobre essa 
temática.
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