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Sarcopenia no Doente Cirúrgico: Tempo de Agir!

Para além da perda ponderal e do índice de massa corporal: A importância da 
massa e da função muscular.

A sarcopenia é uma entidade nosológica comum, com fisiopatologia multifatorial 

complexa e repercussões clínicas desfavoráveis, recentemente incluída na Classificação 

Internacional de Doenças, Décima Revisão (ICD-10). É caracterizada pela perda progressiva 

e generalizada da massa e da função do músculo esquelético. A sarcopenia é considerada 

uma nova forma de insuficiência orgânica, associada ao agravamento dos resultados 

clínicos, nomeadamente ao aumento do risco de morte, à deterioração da qualidade de 

vida e a elevados custos económicos.

Recomendações internacionais baseadas na evidência científica, recentemente 

publicadas, advogam o rastreio da sarcopenia e propõem critérios atualizados para o 

diagnóstico e avaliação da gravidade, baseados na determinação faseada da força e massa 

muscular e do desempenho físico, mas a sua introdução na prática clinica quotidiana 

tem sido difícil. A sarcopenia exige uma abordagem pragmática, multimodal e integrada, 

que inclui programas de exercício físico e reforço do aporte proteico. Outras estratégias 

terapêuticas inovadoras, físicas, nutracêuticas e farmacológicas, têm sido estudadas, 

como técnicas de eletroestimulação neuromuscular, suplementação de leucina e de 

ácidos gordos polinsaturados ómega-3 (n-3), administração de inibidores da miostatina, 

tratamento com moduladores seletivos dos recetores dos androgénios, entre outras.

Numerosos estudos têm demonstrado a repercussão pejorativa da sarcopenia nos 

resultados da terapêutica cirúrgica, particularmente na cirurgia digestiva oncológica, 

com aumento do risco de mortalidade e morbilidade (incluindo infeciosa), duração do 

internamento e custos económicos associados ao tratamento. No entanto, apesar 

da elevada prevalência e do relevante impacto prognóstico adverso, a sarcopenia 

permanece subvalorizada no contexto cirúrgico. A identificação precoce da sarcopenia, 

aguda e crónica, no doente cirúrgico, pode permitir uma caracterização mais adequada 

do perfil de risco e contribuir para uma estratégia terapêutica multimodal, individualizada 

e dirigida, e para uma melhoria do prognóstico, a curto e longo prazo.

Atualmente, na sequência do reconhecimento da sua relevância, a sarcopenia tem 

suscitado elevado interesse científico, com o objetivo de transpôr o conhecimento da sua 

fisiopatologia em novos progressos no diagnóstico, terapêutica e prevenção, aplicáveis 

na prática clínica.

Este simpósio tem como objetivos:

 1.  Analisar a influência da sarcopenia nos 

resultados do tratamento cirúrgico no 

contexto da cirurgia digestiva, cuidados 

intensivos cirúrgicos, cirurgia de trauma e 

de emergência, e transplantação de órgãos 

sólidos;

 2.  Promover a deteção precoce e uma 

abordagem terapêutica multimodal 

integrada da sarcopenia na prática 

cirúrgica quotidiana; 

 3.  Encorajar o cumprimento das 

recomendações internacionais baseadas 

na evidência científica; 

 4.  Realizar uma revisão global atualizada da 

sarcopenia no doente cirúrgico;

 5.  Estimular a investigação científica na área 

da sarcopenia em cirurgia.

A participação de todos é fundamental para 
atingir estes objetivos!



Sarcopenia in the Surgical Patient: Time to Act!

Beyond weight loss and body mass index: The relevance of muscle mass and 
function.

Sarcopenia is a common nosological  entity, with complex multifactorial pathophysiology 

and widespread unfavorable clinical implications, recently recognized in the International 

Classification of Diseases, Tenth Revision (ICD-10). It is characterized by a progressive 

and generalized skeletal muscle disorder involving the accelerated loss of mass and 

function. Sarcopenia is considered a new form of organ insufficiency associated with 

adverse clinical outcomes, including increased risk of death, impaired quality of life and 

high health-care financial costs.

Recently published international evidence-based guidelines advised screening of 

sarcopenia and proposed updated diagnosis and severity criteria, based on a stepwise 

approach of muscle strength and mass and physical performance, but its incorporation in 

the daily clinical practice has been difficult. A pragmatic, multidimensional and integrated, 

management of sarcopenia is recommended, including physical exercise programs and 

high protein intake. Furthermore, emerging physical, nutraceutical and pharmacological 

therapies have being investigated, such as neuromuscular electrostimulation techniques, 

leucine and omega-3 (n-3) polyunsaturated fatty acids supplementation, administration of 

myostatin inhibitors, selective androgen receptors modulators treatment, among others.

Numerous studies demonstrated the detrimental effect of sarcopenia on the surgical 

outcomes, particularly after digestive oncological surgery, with increased risk of mortality 

and morbility (including infectious), longer hospital stay and higher hospitalization 

expenditures. Nevertheless, despite its high prevalence and adverse prognosis impact, 

sarcopenia remains largely underestimated in the surgical acute care setting. Early 

identification of acute and chronic sarcopenia in the surgical patient, may allow better 

characterization of risk profile and to contribute to an individualized and target multimodal 

management and to the improvement of surgical outcomes, at short and long term.

Nowadays, in consequence of the recognition of its relevance, sarcopenia has become 

the focus of intense scientific research, aiming to translate a better knowledge of 

pathophysiology into new diagnostic, therapeutic, and preventing advances, applicable 

in clinical practice. 

Present symposium aims:

 1.  To analyse the repercussions of 

sarcopenia on the surgical outcomes in 

digestive surgery, surgical intensive care, 

trauma and emergency surgery, and solid 

organ transplantation settings; 

 2.  To promote the early recognition and the 

integrated multimodal management of 

sarcopenia in routine surgical practice;

 3.  To encourage compliance to the evidence-

based international clinical guidelines; 

 4.  To provide a comprehensive update on 

sarcopenia in surgical patients;

 5.  To stimulate future scientific research on  

sarcopenia in surgery.

To achieve these goals everyone’s 
participation is imperative!



Tópicos
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Alguns tópicos para debate

•  Como identificar os doentes cirúrgicos em risco de sarcopenia associada à idade ou 
relacionada com a doença?

•  Como diagnosticar a sarcopenia na prática clínica de acordo com as definições internacionais 
de consenso?

•  Como avaliar a sua gravidade?

•  Como realizar o diagnóstico diferencial entre sarcopenia e entidades relacionadas como a 
malnutrição, caquexia, fragilidade, dinapenia, kratopenia e incapacidade? 

•  Quais são as causas mais frequentes de sarcopenia? Quais são os mecanismos fisiopatológicos 
mais importantes?

•  Qual a relevância da biogénese mitocondrial e da patência da junção neuromuscular neste 
contexto?

•   Qual a relação entre a microbiota intestinal (e o eixo intestino-músculo) e a sarcopenia?

•  Há, atualmente, algum biomarcador disponível ou promissor na prática diária? Qual o valor 
da ecografia do quadricípite e das técnicas de diluição da creatina?

•  Qual o potencial impacto da sarcopenia no prognóstico clínico e cirúrgico? Qual a sua 
influência nos resultados da terapêutica oncológica?

•  Como abordar a sarcopenia na prática cirúrgica quotidiana? Como prever o seu impacto nos 
resultados e adaptar a intervenção terapêutica?

•  Um programa integrado de pré-habilitação pode minimizar o impacto adverso da sarcopenia 
nos resultados da terapêutica cirúrgica?

•  Qual a eficácia das intervenções físicas e nutricionais na melhoria do prognóstico? Qual deve 
ser o tipo, intensidade e duração dos exercícios físicos para influenciar significativamente a 
evolução clínica?

•  Há tratamentos eficazes para além dos programas de exercício físico de resistência e da 
suplementação proteica?

•  Qual o impacto esperado da terapêutica nutricional e farmacológica dirigida da sarcopenia?

•  Qual a relevância de nutrientes isolados como a leucina, ácido β-hidroxi β-metilbutirico, e 
ácidos gordos polinsaturados ómega-3 (n-3) derivados do óleo de peixe no tratamento?  
E a dosanti-oxidantes e da suplementação de vitamina D? 

•  Qual o valor das terapêuticas farmacológicas inovadoras da sarcopenia, nomeadamente dos 
inibidores da miostatina, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, moduladores 
seletivos dos recetores dos androgéneos, entre outras?

•  Como monitorizar objetivamente o tratamento na prática clínica e na investigação científica? 

•  Qual a potencial influência da terapêutica física, nutracêutica e farmacológica da sarcopenia 
nos resultados do tratamento cirúrgico?

•  Qual o potencial impacto da aplicação de técnicas genómicas funcionais na investigação 
científica da sarcopenia?

Bom trabalho!

Some topics for debate

•  How to identify surgical patients at risk for age-associated or disease-related sarcopenia?

•  How to diagnosis sarcopenia in the clinical practice according to the international consensus 
definitions? 

•  Are there any tools to evaluate its severity?

•  How to differentiate sarcopenia from related conditions such as malnutrition, caquexia, frailty, 
dynapenia, kratopenia and disability?

•  Which are the most frequent underlying causes of sarcopenia? Which are the most important 
pathophysiological mechanisms?

•  What is the relevance of mithocondrial biogenesis and patency of neuromuscular junction in 
present context?

•  What is the relationship between the gut microbiota (and the gut-muscle axis) and sarcopenia?

•  Is there any available or promising serum biomarker for sarcopenia in daily practice? What is 
the utility of ultrasound of quadriceps and of creatine dilution techniques?

•  What is the potential impact of sarcopenia in clinical and surgical outcomes? What is the 
influence on oncological therapy end-points?

•  How to manage sarcopenia in the daily surgical practice? How to predict outcomes and to 
choose the intensity of interventions?

•  Could an integrated prehabilitation program minimize the adverse impact of sarcopenia on 
the surgical outcome?

•  What is the effectiveness of physical or nutritional interventions to improve prognosis? What 
should be the type, intensity and duration of physical training to influence the outcome?

•  Is there any effective treatment besides resistance exercise programs and protein 
supplementation?

•  What is the expected impact of nutritional and pharmacological target therapy in sarcopenia?

•  What is the relevance of individual nutrients such as leucine, β-hydroxy β-methylbutyric acid, 
and fish oil-derived omega-3 (n-3) polyunsaturated fatty acid therapy? What about antioxidant 
and vitamin D supplementation?

•  What is the role of new pharmacological therapy in sarcopenia, namely of myostatin inhibitors, 
angiotensin-converting enzyme inhibitors, selective androgen receptor modulators, among 
others?

•  How to objectively monitorize the treatment in the clinical practice and in research? 

•  What is the potential influence of physical, nutraceutical and pharmacological approaches for 
sarcopenia on the surgical outcomes?

•  What is the potential impact of functional genomic techniques on the sarcopenia scientific 
research progress?

Good work!
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Regulamento de submissão e apresentação de e-posters

Ao simpósio Sarcopenia no Doente Cirúrgico: Tempo de Agir! podem ser submetidos 

e-posters que abordem os seguintes temas: Sarcopenia em Cirurgia e, ainda, Nutrição/

Suporte Nutricional, Caquexia e Fragilidade em Cirurgia. 

Um dos autores deve estar inscrito no congresso.

Os resumos e os e-posters devem ser enviados por via informática através do sitio:  

www.spcir.com/simposio até à data limite (dia 10 de abril de 2020, às 24 h). 

Todos os resumos devem referir: titulo, autores, instituição(ões) e serviço(s), autor 

correspondente e respetivo contacto (e-mail e telemóvel).

O texto do resumo deve ser estruturado (incluindo introdução/objetivo, material e 

métodos, resultados e discussão/conclusão) e não exceder o limite de 250 palavras.

Os e-posteres devem ser enviados em formato PowerPoint dimensionados para 

apresentação horizontal no ecrã (4:3) e, também em PDF.

Os e-posteres recebidos e selecionados ficarão disponíveis num monitor de apresentação.

Um júri avaliará os resumos e os e-posters de acordo com critérios pré-definidos e 

selecionará o melhor e-poster.

Ao melhor e-poster será atribuído um prémio, correspondente a um valor de 500€ em 

numerário, que será entregue na sessão de encerramento do simpósio.

A Comissão Organizadora

Regulamento para classificação e premiação de trabalhos

Os trabalhos admitidos terão que ter pelo menos um dos autores inscrito no simpósio.

A avaliação dos trabalhos será realizada pelo respectivo júri. Os parâmetros 

considerados na apreciação dos trabalhos incluem: 

1. Metodologia: científica e de investigação. Em casos clínicos valoriza-se a abordagem 

de diagnóstico e terapêutica. 

2.  Originalidade: terapêutica ou experimental. Aqui também se considera a 

aplicabilidade da “descoberta”. 

3. Pedagogia: apresentação e estética. Avalia-se a capacidade de transmitir a 

mensagem e a cativação da audiência. 

4. Ética: relaciona-se novidade com segurança, autorização e consentimento. 

5. Regulamento: tempo, forma e coerência. Apreciação do cumprimento das regras 

de apresentação e coerência nos objetivos, materiais, métodos, resultados e 

conclusões, do resumo à apresentação. 

A avaliação dos e-posteres será estruturada e basear-se-á em oito critérios de avaliação  

pontuados entre 1 e 5 valores, pelo que a classificação final terá uma escala de 8 a  

40 pontos.

Critérios de avaliação

•  Pertinência do tema ou caso clínico para o atual estado de conhecimento  
e para a prática clínica.

•  Definição dos objetivos do estudo / caso.

• Adequação da metodologia empregue.

• Resultados obtidos.

• Avanços produzidos para o atual estado de conhecimento.

• Possibilidade de aplicação e importância dos resultados para a prática clínica.

• Carácter inovador e original do estudo / caso.

• Qualidade do e-poster.

A Comissão Científica 



Instructions for submission and presentation of the e-posters

To the symposium Sarcopenia in the Surgical Patient: Time to Act! scientific 

presentations, namely e-posters, can be submitted addressing the following topics: 

Sarcopenia in Surgery, and also, Nutrition/Nutritional Support, Cachexia and Frailty in 

Surgery.

At least one of the authors must be registered to the symposium.

Abstracts and e-posters should be submitted on line in the site: www.spcir.com/simposio 

until the deadline (April 10th, 2020, at 24 h).

All the abstracts should include: title, authors, institution(s) and department(s), 

corresponding author and contact (e-mail and mobile phone).

For standardization purposes, abstract text should be structured (including background/

aims, material and methods, results and discussion/conclusion) and should have a 

maximum of 250 words.

e-posters should be submitted in PowerPoint format scaled for horizontal on-screen 

display (4:3), as well as in PDF format.

The accepted e-posters will be displayed in the symposium area.

Abstracts and e-poster will be reviewed by a jury according to the predefined criteria and 

the best e-poster will be selected.

A prize of 500 € will awarded to the best e-poster and will be delivered at the closing 

session of the symposium.

The Organizing Committee

Regulation for classification of scientific presentations and 
award attribution

Accepted scientific presentations must have at least one of the authors registered at 

the symposium.

Evaluation of scientific presentations will be performed by the respective jury. Judgment 

criteria include:   

1. Methodology: scientific and of research. In case reports, diagnostic and therapeutic 

approaches are valued.

2. Originality: therapeutic or experimental. Applicability of the “discovery” is 

considered.

3. Pedagogy: presentation and aesthetics. Ability to convey the message and the 

audience’s captivation are evaluated.

4. Ethics: Relates novelty to security, authorization and consent.

5. Regulation: time, form and consistency. Appreciation of compliance with 

presentation rules and consistency in objectives, materials, methods, results and 

conclusions, from summary to presentation.  

Evaluation of e-Posters will be structured and will be based on eight criteria scored 

between 1 and 5 values, so the final classification will have a scale of 8 to 40 points.

Evaluation criteria

•  Relevance of the issue or case report to the current state of knowledge and 
clinical practice.

• Definition of study / case objectives.

• Adequacy of the employed methodology.

• Obtained results.

• Advances produced to the current state of knowledge.

• Applicability and relevance of results for clinical practice.

• Innovative and original character of the study / case.

• e-poster quality.

The Scientific Committee
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Programme 
Saturday, 18th April 2020 

09h00 – 17h00

Programa 
Sábado, 18 abril 2020 

09h00 – 17h00

 08h30 – 09h00  Abertura do Secretariado 
Secretary Opening

 09h00 – 09h15  Sessão de Abertura 
Opening Cerimony 
José Guilherme Tralhão

 09h15 – 10h15  Sarcopenia. Uma ameaça subvalorizada. 
Sarcopenia. An undervalued threat.

  Presidente | Chairman: Henrique Bicha Castelo 

  Moderadores | Moderators:  Luís Graça, Lúcio Lara Santos

   Definição e critérios de diagnóstico. 
Definition and diagnosis criteria. 
André Lázaro

   Etiologia, fisiopatologia e fatores de risco. 
Etiology, pathophysiology and risk factors. 
Henrique Alexandrino

   Discussão | Discussion 
Aníbal Marinho, Carlos Casimiro

 10h15 – 11h15  Sarcopenia. Abordagem de uma nova insuficiência orgânica. 
Sarcopenia. Approaching a new organ insufficiency.

   Presidente | Chairman: Jorge Maciel

   Moderadores | Moderators: Gil Gonçalves, Rui Maio 

   Epidemiologia e impacto. 
Epidemiology and impact. 
Nuno Bonito

   Tratamento multimodal: abordagens  
farmacológica, neutracêutica e física. 
Multimodal treatment: pharmacological,  
nutraceutical and physical approaches. 
Marília Cravo

   Discussão | Discussion 

João Páscoa Pinheiro, Nuno Carvalho

 11h15 – 11h45 Pausa para café | Coffee-Break

 11h45 – 12h45  Conferência - Abordagem da sarcopenia para otimização da 
terapêutica cirúrgica - Das vias de sinalização à prática clinica. 
Conference - Management of sarcopenia to optimize surgical 
therapy goals – From signaling pathways to clinical practice.

   Presidente | Chairman: Beatriz Pinto Costa

  Palestrante | Speaker: Manuel Durán

 12h45 – 14h30 Almoço | Lunch

 14h30 – 16h30  Sarcopenia. Um desafio na prática cirúrgica. 
Sarcopenia. A new challenge in surgical practice.

  Presidente | Chairman: Júlio Leite

  Moderadores | Moderators: Emanuel Furtado, Hugo Pinto Marques 

   Sarcopenia. Cirurgia esofagogástrica. 
Sarcopenia. Esophagogastric surgery. 
Paulo Costa

   Sarcopenia. Cirurgia hepatobiliopancreática. 
Sarcopenia. Hepatobiliopancreatic surgery. 
Marco Serôdio

   Sarcopenia. Cirurgia colorretal. 
Sarcopenia. Colorectal surgery. 
Marta Costa

   Sarcopenia. Transplantação de órgãos sólidos. 
Sarcopenia. Solid organs transplantation. 
Ricardo Martins

   Sarcopenia. Doente cirúrgico crítico. 
Sarcopenia. Surgical critical patient. 
Paulo Martins

   Discussão | Discussion 

Fernando Próspero, Jorge Pereira, Marisa Santos, Mónica Martins

 16h30 – 17h00  Atribuição do prémio “Melhor Poster” e encerramento. 
“Best poster” award attribution and closure.
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Henrique Bicha Castelo | Cirurgia 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa

Hugo Pinto Marques | Cirurgia 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa 
Central

João Páscoa Pinheiro | Medicina Física  
e Reabilitação 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Jorge Maciel | Cirurgia 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

Jorge Pereira | Cirurgia 
Centro Hospitalar de Tondela-Viseu

José Guilherme Tralhão | Cirurgia 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Júlio Leite | Cirurgia 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Lúcio Lara Santos  | Cirurgia 
Instituto Português de Oncologia do Porto 
Francisco Gentil

Luís Graça  | Cirurgia 
Centro Hospitalar Universitário de São João

Manuel Durán | Cirurgia 
Hospital Rey Juan Carlos - Madrid

Marco Serôdio | Cirurgia 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Margarida Martins | Cirurgia 
Centro Hospitalar Baixo Vouga

Marília Cravo | Gastroenterologia 
Hospital Beatriz Ângelo

Marisa Santos | Cirurgia 
Centro Hospitalar Universitário do Porto

Marta Costa | Cirurgia 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Mónica Martins | Cirurgia 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Nuno Bonito | Oncologia 
Instituto Português de Oncologia  
de Coimbra Francisco Gentil
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