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RESUMO 

Introdução: O envelhecimento populacional caracteriza-se como um dos 
fenômenos atuais em qualquer sociedade. Evidências epidemiológicas 
sustentam que um estilo de vida ativo pode prevenir e ou minimizar os efeitos 
deletérios do envelhecimento. Porém ainda existe uma escassez de estudos 
que demonstrem o quanto a capacidade física pode influenciar no limiar de 
tolerância à dor por pressão em mulheres idosas. Este estudo teve como 
objetivo verificar a prevalência da sarcopenia, bem como comparar o estilo de 
vida, capacidade funcional, a força muscular e o limiar de tolerância à dor por 
pressão em mulheres idosas com ou sem sarcopenia; ainda verificar as 
relações entre força muscular, capacidade funcional com o limiar de tolerância 
de dor à pressão nem idosas. Método: Trata-se de um estudo observacional 
transversal no qual participaram 75 mulheres idosas, que não apresentavam 
transtornos psiquiátricos, doenças crônicas tais como fibromialgia, artrite 
reumatoide, osteoartrite ou qualquer artropatia ou dor no corpo que 
apresentasse intensidade de dor igual ou maior do que 4 na Escala Visual 
Analógica (EVA). O recrutamento foi feito por meio de contato direto com as 
senhoras pertencente à comunidade de Embu-Guaçu, tais como grupo da 
terceira idade e grupos de atividade física. Após o consentimento, as 
voluntárias foram submetidas à avaliação que constava de dados demográficos 
sexo, idade, e escolaridade, também foram coletados dados referentes à 
antropometria utilizando o estadiômetro portátil Sanny® na verificação da 
estatura, e a balança Filizola® para obtenção da massa corporal, a composição 
corporal foi determinada pela impedância bioelétrica através do aparelho 
Biodinamics® BIA 450, os sinais vitais como pressão arterial, frequência 
cardíaca de repouso e saturação de oxigênio foram aferidos com o aparelho de 
pressão arterial digital G-Tech e o oxímetro de pulso digital, a intensidade de 
dor foi avaliada pela EVA, limiar de tolerância à dor por pressão (LTDP) foi 
verificado pela algometria de pressão por meio do algômetro JTech, a 
capacidade física foi determinada pelo teste de caminhada de 6 minutos 
(TC6min), para obtenção da força muscular dos membros inferiores utilizou-se 
o teste de sentar e levantar da cadeira, a força muscular de preensão manual 
foi avaliada pelo dinamômetro TKK 5401 – Takey, Japan, a força de flexão dos 
cotovelos pelo dinamômetro TKK 5002 – Takey, Japan, e o estilo de vida foi 
verificado pelo questionário estilo de vida FANTASTICO. Os dados foram 
avaliados por meio do pacote estatístico Graph Pad Prism 6.0 e os resultados 
foram expressos em média e desvio padrão. As comparações foram feitas por 
meio do teste t de Student, o nível de significância foi de 5% (p<0,05) e a 
consistência interna do questionário estilo de Vida FANTASTICO foi 
estabelecida pelo Alfa de Cronbach. Resultados: A média de idade foi e 66,8 
anos, 155,6 cm de estatura, 29,05 kg/m2de IMC, FC em repouso 68 bpm, nível 
pressórico de 132x87mmHg e SatO2 em 97%. A prevalência de sarcopenia foi 
verificada em 32% das mulheres estudadas, e os grupos sarcopênico e não 
sarcopênico apenas diferiram em relação à força de preensão manual e em um 
único ponto da avaliação do limiar de tolerância à dor por pressão. A amostra 
de maneira geral mostrou um estilo de vida bom, capacidade física próxima ao 
predito para a idade, sendo 6,9 pontos percentuais acima do predito no 
TC6min, os LTDP mostraram-se acima do esperado para a idade com uma 
maior sensibilidade no ventre em relação à inserção muscular. Não foram 



 

 

encontradas correlações significantes entre as forças musculares de preensão 
manual e de flexão dos cotovelos com os LTDP nos músculos avaliados nos 
membros superiores. Também não houve correlações entre os testes de 
caminhada de 6 minutos, teste de sentar e levantar da cadeira com os LTDP 
nos músculos avaliados nos membros inferiores. Conclusão:  Cerca de um 
terço da amostra possuía índices compatíveis com sarcopenia. Apesar de 
terem um bom estilo de vida, apresentar bom desempenho físico, não foi 
verificado correlações significantes entre força muscular, capacidade funcional 
com os limiares de tolerância de dor à pressão das mulheres avaliadas. 
 
Descritores: Envelhecimento; Atividade física; Dor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRAT 
Introduction: Population aging is characterized as one of the current 
phenomena in any society. Epidemiological evidence supports that an active 
lifestyle can prevent and or minimize the deleterious effects of aging. But there 
is still a lack of studies that demonstrate how physical capacity can influence 
the threshold of tolerance to pressure pain in older women. This study aimed to 
determine the prevalence of sarcopenia and compare the lifestyle, functional 
capacity, muscle strength and the threshold of tolerance to pressure pain in 
older women with or without sarcopenia; also check the relationship between 
muscle strength, functional capacity with the threshold of pain tolerance or older 
pressure. Method: This is a cross-sectional observational study which involved 
75 older women who did not have psychiatric disorders, chronic illnesses such 
as fibromyalgia, rheumatoid arthritis, osteoarthritis or any arthropathy and pain 
in the body to produce pain intensity equal to or greater than 4 in the Visual 
Analog Scale (VAS). Recruitment was done through direct contact with the 
ladies belonging to the Embu community such as the elderly group and physical 
activity groups. After consent, the volunteers were subjected to evaluation that 
consisted of demographic data sex, age, and education, were also collected 
data on anthropometry using portable stadiometer Sanny® in checking the 
height, and Filizola® balance to obtain the body mass , body composition was 
determined by bioelectrical impedance through Biodinamics® BIA device 450, 
vital signs such as blood pressure, resting heart rate and oxygen saturation 
were measured with the digital blood pressure device G-Tech and the digital 
pulse oximeter , the intensity of pain was assessed by VAS threshold of 
tolerance to pressure pain (LTDP) was verified by the algometry through JTech 
algometry, exercise capacity was determined by the 6-minute walk test (6MWT) 
to obtain muscle strength of the lower limbs used the test sitting and standing 
chair, muscle strength of handgrip was evaluated by the dynamometer TKK 
5401 - Takey, Japan, the strength of bending the elbows by the dynamometer 
TKK 5002 - Takey, Japan, and the lifestyle was verified by questionnaire-style 
FANTASTICO life. The data were analyzed using the statistical package 
GraphPadPrism 6.0 and the results were expressed as mean and standard 
deviation. Comparisons were made through the test of Student, the significance 
level was 5% (p <0.05) and internal consistency of the questionnaire style 
FANTASTICO Life was established by Cronbach's alpha. Results: The mean 
age was 66.8 years and, 155.6 cm in height, 29.05 kg / m2de BMI, HR 68 bpm 
at rest, pressure level of 132x87mmHg and SatO2 97%. The prevalence of 
sarcopenia was observed in 32% of the women studied, and sarcopenia and 
not sarcopenic groups differed only in relation to the handgrip and a single 
evaluation point of the tolerance threshold to pressure pain. The overall sample 
showed a good lifestyle, close physical capacity to the predicted for age, being 
6.9 percentage points higher than predicted in the 6MWT, the LTDP proved 
higher than expected for age with a greater sensitivity in the womb in relation to 
the muscle insertion. significant correlations between muscle strength of 
handgrip and bending elbows with LTDP the assessed muscles in the upper 
limbs were found. There was also no correlation between the 6-minute walk 
test, test and sit up from his chair with LTDP muscles evaluated in the lower 
limbs. Conclusion: About a third of the sample held indices compatible with 
sarcopenia. Although they have a good lifestyle, present good physical 
performance, it was not found significant correlations between muscle strength, 



 

 

functional capacity with the tolerance thresholds of pain to the pressure of 
women studied. 
 
 
 
Keywords: Aging; Physical activity; Ache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE FIGURA 

 

FIGURA 1 –Algômetro JTech............................................................................48 

FIGURA 2 – Trena laser DLE-70 Profissional BOCH®.....................................48 

FIGURA 3 – Dinamômetro TKK 5401-Takey, Japan.........................................49 

FIGURA 4 – Dinamômetro TKK 5002-Takey, Japan.........................................49 

FIGURA 5– Aparelho Biodynamics BIA 450 Bioimpedaceanalyzer-

BIODYNAMICS®...............................................................................................50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1. Músculos avaliados, local de aplicação da algometria e 

posicionamento das voluntárias.........................................................................24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Características gerais da amostra..............................................31 

TABELA 2  - Características gerais dos grupos: não sarcopênico (GNS) e 

sarcopênicos(GS).......................................................................................................31 

TABELA 3 - Estilo de vida, capacidade funcional e força muscular...............32 

TABELA 4- Comparação do LTDP entre o ventre e a inserção muscular dos 

lados direito e esquerdo.....................................................................................33 

TABELA 5 - Correlações entre força de preensão manual e o LTDP do ventre e 

inserção dos músculos: flexor radial do carpo e flexor ulnar do carpo (lados 

direito e esquerdo).............................................................................................33 

TABELA 6 - Correlações entre os testes de sentar e levantar e o de caminhada 

de 6 minutos com o LTDP dos músculos vasto medial, vasto lateral e glúteo 

máximo em suas origens e inserções nos lados direito e esquerdo................34 

TABELA 7 Correlações entre os testes de sentar e levantar e o de caminhada 

de 6 minutos com o LTDP dos músculos vasto medial, vasto lateral e glúteo 

máximo em suas origens e inserções nos lados direito e esquerdo...............34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVEATURA OU SIGLAS 

 

ATS – American Thoracic Society 

EST – Estatura 

EVA – Escala visual analógica 

FC – Frequência cardíaca 

GNS – Grupo não sarcopênico 

GS – Grupo sarcopênico 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ID – Inserção muscular direita 

IE – Inserção muscular esquerda 

IMC – Índice de massa muscular 

Kg – Quilograma 

Kg/cm 2 – Quilograma por centímetro quadrado 

Kgf – Quilogramas força 

LAFEX – Laboratório de fisiologia do exercício 

LTDP – Limiar de tolerância de dor à pressão 

M2 – Metro quadrado 

MC – Massa corporal 

MM – Massa muscular esquelética 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PA – Pressão arterial sistêmica 

PAD – Pressão arterial diastólica 

PAS – Pressão arterial sistólica 

SatO2 – Saturação de oxigênio 

SIM – Índice de massa muscular 

SM – Massa muscular 

TC6min – Teste de caminhada de seis minutos 

UNASP – Centro Universitário Adventista de São Paulo 

VD – Ventre muscular direito 

VE – Ventre muscular esquerdo 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 14 

1.1Envelhecimento Populacional .............................................................. 14 

1.2 Processo de Envelhecimento .............................................................. 15 

1.3 Dor e Envelhecimento ......................................................................... 17 

1.4 Atividade Física e o Envelhecimento.................................... ............... 19 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 22 

2.1 Objetivo Específico .............................................................................................. 22 

3 METODOLOGIA ..................................................................................................... 22 

3.1 Avaliação dos dados antropométricos ................................................................. 23 

3.2 Avaliação da intensidade da dor ......................................................................... 23 

3.3 Avaliação do limiar de tolerância à dor por pressão (LTDP) ............................... 23 

3.4 Avaliação da capacidade funcional ..................................................................... 26 

3.5 Avaliação da força dos membros superiores ....................................................... 26 

3.6 Avaliação da força dos membros inferiores ......................................................... 27 

3.7 Avaliação da composição corporal ...................................................................... 28 

3.8 Diagnóstico de sarcopenia .................................................................................. 28 

3.9 Avaliação do estilo de vida .................................................................................. 29 

4 ANÁLISE DOS DADOS .......................................................................................... 30 

5 RESULTADOS ....................................................................................................... 30 

6 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 35 

7 CONCLUSÃO ......................................................................................................... 41 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 42 

ANEXOS ................................................................................................................... 51 

A-PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP............... ........................................... 52 

B-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .................................. 54 

C-ESCALA VISUAL ANALÓGICA ............................................................................. 56 

D-QUESTIONÁRIO ESTILO DE VIDA FANTÁSTICO .............................................. 57 

 

 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento Populacional 

 

O envelhecimento populacional é um dos fenômenos sociais que 

atualmente tem se destacado por estar presente na sociedade contemporânea 

(VERAS, 2009; CRUZ et al., 2010;FILHO et al., 2010; SILVA e YASBEK, 2014). 

Ele é considerado um fenômeno mundial. Estima-se que em 2030, o número 

de idosos poderá chegar a setenta milhões nos países desenvolvidos 

(LACOURT e MARINI, 2006). No caso do Brasil, ocorre de forma bastante 

acelerada. Segundo o censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população idosa é estimada em aproximadamente 14 

milhões de pessoas que completaram 65 anos ou mais, e a expectativa para 

2020 é de que esse número chegue a 32 milhões, o que colocará o Brasil na 

sexta posição do mundo em número de idosos. 

O aumento da expectativa de vida ocorre em função de diversos fatores; 

como a evolução na medicina, novas técnicas na prevenção e promoção de 

saúde, fisioterapia, nutrição, treinamento físico apropriado, informações 

veiculadas pela mídia, mudanças no estilo de vida, entre outras. Esse 

crescimento do contingente idoso pode-se dizer que é o resultado de uma alta 

fecundidade prevalente no passado comparativamente com a atual e redução 

da mortalidade (CRUZ et al.,2010; FILHO et al., 2010). 

Estima-se que o ser humano possa viver entre 110 e 120 anos e que 

seu ciclo vital de maturidade biológica seja por volta dos 25 e 30 anos. Dos 25 

aos 40 anos é considerado um adulto inicial; dos 40 aos 65 anos, adulto de 

meia idade; e dos 65 aos 75 anos, adulto tardio na velhice precoce, e desta 

idade em diante vem a chamada velhice tardia (SANTOS et al.,2009).No 

entanto também cabe ressaltar que segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2016), a classificação de indivíduos idosos em relação à faixa etária 

também pode ser dada para aqueles com 60 anos ou mais, pertencentes a 

países em desenvolvimento. 

O seguimento que mais vem se destacando no Brasil entre os idosos é o 

da velhice tardia; esse crescimento foi de 49,3% entre 1991 e 2000. Assim, 

pode-se dizer que o Brasil está se tornando um país da terceira idade, o que 
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implica na questão da preocupação com as atenções para os senescentes. 

Pois só podemos considerar como conquista o envelhecimento populacional, 

quando se agrega qualidade aos anos adicionais de vida (VERAS, 2009; 

SANTOS et al., 2009). 

 

1.2 Processo de Envelhecimento 

 

O envelhecimento faz parte do processo de desenvolvimento normal e 

deve ser compreendido como um processo dinâmico e progressivo; como algo 

natural, pelo qual todos os seres humanos passam; caracterizado pela 

diminuição gradual da reserva funcional orgânica, o que traz consigo alterações 

sociais, psicológicas e fisiológicas (ALFIERI e MORAES, 2008; SANTOS et al., 

2009; CHARLIER et al., 2015). 

É um processo contínuo, inevitável e irreversível resultando em 

alterações como diminuição da função fisiológica e de todas as capacidades 

físicas de um indivíduo (FILHO et al., 2010). 

Várias teorias têm sido tem sido apresentadas no sentido de buscar uma 

maior compreensão sobre as reais causas e implicações deste processo. No 

entanto, o que todos sabem é que não se trata de algo unitário, não acontece 

de modo simultâneo em todo o organismo e nem se associa a uma doença 

(VERAS, 2009). O envolvimento de múltiplos fatores endógenos e exógenos; 

como os processos primários, quando e como começa o envelhecimento na 

vida de um indivíduo e; secundário, qualidade e estilo de vida, alimentação, 

atividade física, é que acabarão por ocasionar várias alterações na vida dos 

idosos (SANTOS et al., 2009). 

Uma das alterações bastante evidenciadas com o envelhecimento está 

relacionada à composição corporal, podendo ser observado um aumento 

progressivo na gordura corporal, redução de massa corporal magra, além de 

modificações na quantidade de minerais e na proporção entre água intra e 

extracelular (DELMONICO et al., 2009). Sendo assim é de extrema importância 

a avaliação da composição corporal nos indivíduos idosos, dada a estrita 

relação do aumento da gordura corporal com as desordens metabólicas. Com o 

objetivo de avaliar a composição corporal, estimando os compartimentos de 

gordura, massa muscular e hídrico, tem-se a bioimpedância como método não 
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invasivo, seguro, rápido e livre de radiação (JANSSEN et al., 2000). Trata-se 

de um processo relativamente simples, que consiste na passagem de uma 

corrente elétrica de baixa intensidade e alta frequência pelo corpo, e baseia-se 

no fato de que os tecidos com elevados conteúdos de água e de eletrólitos 

apresentam elevada capacidade de condução elétrica, ao passo que os tecidos 

com baixa concentração de água apresentam alta resistência (JANSSEN et al., 

2000; CÔMODO et al., 2009; ALVERO-CRUZ et al., 2011) 

Dentre os diversos órgãos e tecidos que sofrem prejuízo pelo avanço da 

idade, destacamos o sistema musculoesquelético, o qual é responsável pelas 

ações musculares. A força muscular é essencial para o desempenho das 

habilidades motoras. Com a senescência, a estrutura e a função dos músculos 

se alteram. Os desempenhos físicos máximos, tanto nos eventos de resistência 

quanto nos de força, diminuem aproximadamente entre 1% a 2% ao ano, 

iniciando em torno dos 20 e 35 anos (LACOURT e MARINI, 2006; FILHO et al., 

2010). 

O decréscimo na força muscular em função da idade é resultado da 

redução de massa muscular que acompanha o envelhecimento, ou da 

inatividade física, que gera grande perda de massa muscular e um aumento na 

gordura subcutânea e intramuscular, denominado sarcopenia (LACOURT e 

MARINI, 2006; ALFIERI e MORAES, 2008; MORLEY et al., 2014; CHARLIER 

et al., 2015). 

Relaciona-se também ao sistema musculoesquelético, o fato de que os 

idosos possuem uma menor área de tecido contrátil e maior área de tecido não 

contrátil do que indivíduos jovens. A diminuição da velocidade de contração 

muscular, fator resultante do processo de envelhecimento, favorece o déficit 

funcional do sistema neuromotor ocasionando alterações nos reflexos de 

proteção, na coordenação e no controle do equilíbrio (ALFIERI e MORAES, 

2008). 

A função muscular, ao estar diminuída, afeta significativamente a 

qualidade de vida dos idosos, levando muitas vezes a tornarem-se 

dependentes de outras pessoas, visto que a independência funcional refere-se 

à capacidade do indivíduo realizar atividades motoras com os próprios meios, 

sendo assim, a perda de força muscular dificulta a realização das tarefas 
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(JANSSEN et al., 2002; JANSSEN et al., 2004; LACOURT e MARINI, 2006; 

DODDS e SAYER, 2015). 

O comprometimento dos sistemas nervoso central e periférico também é 

importante no processo de envelhecimento. Observa-se que há no sistema 

nervoso periférico uma perda de fibras nervosas mielinizadas e não 

mielinizadas, gerando uma diminuição da velocidade de condução nervosa, 

levando o idoso a ter diminuição da percepção sensorial, bem como as 

alterações nas respostas autonômicas e fluxo sanguíneo relacionado às 

estruturas nervosas. Alterações estas na quantidade e na bioquímica das 

estruturas nervosas fazem com que haja modificações somatossensoriais, 

como o aumento do limiar de sensibilidade vibratória nas mãos e nos pés dos 

idosos. Devido à perda dos receptores neurológicos, ocorre um declínio de até 

30% nas fibras sensoriais que inervam os receptores periféricos, levando assim 

os idosos a desenvolverem neuropatia periférica, a qual se mostra muito 

frequente nesta população (ALFIERI e MORAES, 2008). 

 

1.3  Dor e o Envelhecimento 

 

O aparecimento de dor e limitações funcionais está frequentemente 

associado ao envelhecimento. A Associação Internacional para o Estudo da 

Dor (IASP) conceitua dor como “uma experiência sensorial e emocional 

desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais” (BOTEGGA e 

FONTANA, 2010). 

A dor é um sintoma que pode ter características agudas ou crônicas. A 

aguda está relacionada a afecções traumáticas, infecciosas ou inflamatórias; 

há expectativa de desaparecimento após a cura da lesão. Já a dor crônica é 

aquela que persiste após o um tempo razoável para a cura da lesão, ou está 

associada a processos patológicos crônicos. Cerca de 100 milhões de 

pessoas, em todo o mundo, são acometidas por dor crônica (CUNHA e 

MAYRINK, 2011). 

A dor faz parte do cotidiano da maioria das pessoas e está intimamente 

relacionada à qualidade de vida. Apresenta-se como uma das queixas mais 

comuns de idosos durante consulta médica. Indivíduos com mais de 60 anos 

queixam-se duas vezes mais de dor que aqueles com menos de 60 anos 
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(DELLAROZA et al., 2007). A alta prevalência de dor em indivíduos idosos está 

associada a desordens crônicas de origem musculoesqueléticas (ANDRADE et 

al., 2006). 

Diferenças relacionadas ao gênero têm sido amplamente relatadas. 

Sabe-se que as mulheres sentem dor com mais frequência que os homens 

(WRANKER et al., 2015). 

Muitas vezes a dor passa a ser o centro de tudo na vida do idoso, 

limitando e direcionando as decisões e o comportamento destes indivíduos. 

Quando a dor é persistente e há uma impossibilidade de controlá-la traz 

sempre sofrimento, gerando um fator negativo na qualidade de vida, o que 

pode induzir a alterações do sono, anorexia, depressão, restrição da execução 

das atividades diárias causando imobilidade, e gerando dependência de 

terceiros (DELLAROZA et al., 2007; CUNHA e MAYRINK, 2011). 

Portanto, a dor no idoso passa a ser um importante problema de saúde 

pública que necessita de diagnóstico e uma avaliação criteriosa para que 

tratamentos mais precisos sejam direcionados a esta população (WRANKER et 

al.,2015). 

Pode-se considerar como um grande desafio o processo de avaliação da 

dor, pois ela é subjetiva e varia individualmente em função de vivências 

culturais, emocionais e ambientais. Esse processo também é amplo e envolve 

vários aspectos como a data de início, a localização, intensidade, duração, 

periodicidade dos episódios e qualidades sensoriais. Para que a avaliação da 

dor no idoso seja precisa, recomenda-se avaliar de maneira exaustiva, através 

de exame físico minucioso, avaliação do estado funcional, psíquico e social, 

atentando-se para não se restringir apenas ao auto relato do paciente 

(ANDRADE et al., 2006). 

Dentre os instrumentos mais utilizados para avaliar a dor, destacam-se a 

Escala Visual Analógica (EVA). A EVA é uma medida unidimensional de 

intensidade da dor. Quantificar a experiência sensorial dolorosa é essencial 

para fins de monitoramento e diagnóstico da dor, e as técnicas que melhor 

avaliam isso são as por indução (CHAPMAN e SYRJALA, 1990). Um exemplo 

seria a algometria por pressão, onde por meio de um dispositivo de mão 

chamado algômetro, formado basicamente por um pistão com uma ponteira de 

borracha que por meio da pressão exercida na estrutura a ser avaliada, 
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consegue quantificar esta força aplicada. Essa técnica tem como finalidade 

quantificar através do estímulo físico a capacidade de tolerância de dor à 

pressão (ANDRADE et al., 2006; EGLOFF et al., 2011). 

Uma avaliação criteriosa dos sintomas dolorosos ajuda na elaboração e 

no direcionamento do tratamento dessas pessoas. Em um estudo recente os 

autores revelam que estratégias dever ser desenvolvidas para que as pessoas 

idosas se tornem parceiros ativos no processo de gerenciamento da dor 

(WRANKER et al.,2015). Outros autores confirmam também as evidências do 

benefício do exercício físico regular no alívio da dor especialmente aquelas de 

origem muscular (MATSUDO e MATSUDO, 1992; SILVA et al., 2006; CHEUNG 

et al., 2013). 

 

1.4 Atividade Física e o Envelhecimento 

 

A prática regular de atividade física vem mostrando grande relevância no 

processo de envelhecimento, tanto na função músculo esquelética, quanto para 

a diminuição da dor. Leva a um aumento ou manutenção da aptidão física das 

pessoas idosas, elevando o seu bem-estar funcional e, como consequência, 

diminuindo a taxa de morbidade e de mortalidade nessa população. Os 

exercícios têm se demonstrado bastante eficazes tanto para prevenção como 

para a redução da gravidade da dor de origem musculoesquelética. Percebe-se 

que indivíduos inativos são mais propensos a desenvolverem dores dessa 

origem (MATSUDO e MATSUDO, 1992; CHEUNG et al., 2013). 

A prática de atividade física ajuda também, na redução os efeitos do 

envelhecimento que ocorrem na composição corporal; onde acontece um 

incremento no percentual de gordura e uma diminuição da massa muscular 

(SILVA et al., 2006). Além disso, ajuda a melhorar a massa óssea quando 

jovem e prevenir a perda na fase adulta, diminuindo o risco dos casos de 

fratura. Podem-se observar os benefícios da atividade física através das 

respostas fisiológicas do organismo, além de apresentar um efeito favorável 

sobre o equilíbrio e a marcha, reduzindo assim o número de quedas, gerando 

menor dependência para a realização das atividades da vida diária, 

melhorando a autoestima e a confiança e elevando de forma significativa a 

qualidade de vida (FILHO et al., 2010). 
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Mesmo sabendo de todos os benefícios proporcionados pela prática da 

atividade física, observa-se um fenômeno interessante; à medida que se 

incrementa a idade, o indivíduo se torna menos ativo, diminuindo a adesão a 

essa prática (MATSUDO e MATSUDO, 2000; AMARAL et al., 2007). O 

sedentarismo e a incapacidade funcional são os maiores causadores de 

problemas de saúde associados ao envelhecimento e estão relacionados como 

os maiores geradores de doenças crônicas, sendo elas as sequelas de 

acidente vascular encefálico, as fraturas, as doenças reumáticas e as doenças 

vasculares periféricas (MATSUDO e MATSUDO, 2000; LACOURT e MARINI, 

2006; AMARAL et al., 2007). 

Sabendo que o envelhecimento é um processo gradativo, há 

necessidade de que o idoso se mantenha em movimento para que ele possa 

dar continuidade aos seus afazeres diários, participe do convívio familiar e 

social, objetivando uma longevidade mais saudável. 

Para garantir a autonomia e a preservação da independência do idoso à 

avaliação da capacidade funcional é de extrema importância. Destacam-se na 

literatura alguns testes que apresentam fácil aplicabilidade em população 

especial; como por exemplo, os idosos; são eles: teste de caminhada de seis 

minutos, força de preensão manual e teste de sentar e levantar da cadeira 

(LIRA e ARAUJO, 2000; American Thoracic Society (ATS), 2002). 

De acordo com a ATS (2002) o teste de caminhada de seis minutos 

apresenta como vantagem sua simplicidade e exigências tecnológicas 

mínimas; trata-se de um teste barato de ampla aplicabilidade, já que caminhar 

é uma atividade da vida diária que quase todas as pessoas são capazes de 

realizar, exceto aquelas acometidas por uma doença grave. 

Outro item de grande importância para a avaliação do idoso é a força 

muscular. O termo força muscular é utilizado para designar a habilidade de um 

determinado músculo ou grupamento muscular em produzir ou resistir a uma 

força; sendo assim, a força somente pode ser interpretada a partir do efeito de 

sua ação. A dinamometria é uma maneira de avaliar a força, trata-se de um 

teste simples e objetivo, realizado através de um equipamento portátil, o 

dinamômetro. Estudos demonstraram que esse método é capaz de auxiliar na 

detecção precoce de alterações metabólicas, musculares do complexo 

mitocondrial, que leva à redução da produção de energia pelas células e, 



21 

 

consequentemente, da capacidade dos músculos em gerar força (NORMAN et 

al., 2005). Esse método de avaliação vem recebendo muita atenção nos 

últimos anos, sendo reconhecido como instrumento útil para avaliação 

funcional em idosos (VIRTUOSO et al., 2014). A força de preensão manual tem 

se caracterizado como mecanismo acessível na avaliação da força, uma vez 

que algumas atividades da vida diária para serem realizadas com boa 

funcionalidade dependem direta ou indiretamente da força de preensão manual 

(SCHÜSSEL et al., 2008). 

O simples ato de sentar e levantar estão dentre as atividades mais 

rotineiras praticadas na vida diária, e o desempenho nessas ações apresenta 

uma relação estreita com o risco de queda, principalmente em idosos. O teste 

de sentar e levantar da cadeira; é de um procedimento simples que tem como 

objetivo avaliar a força e a resistência dos membros inferiores (LIRA e 

ARAUJO, 2000). 

A literatura vem apontando um interesse em relação ao processo de 

envelhecimento; porém estudos que demonstrem o quanto a capacidade física 

pode influenciar na questão da algia entre os idosos ainda são necessários 

(CHEUNG et al., 2013). 

Ainda, como o processo de envelhecimento está cada vez mais presente 

em nossa sociedade e pode provocar sarcopenia, maior propensão a algia e 

limitação de capacidades funcionais nos idosos (DODDS e SAYER, 2015), ela 

se torna uma emergente questão de saúde pública (DIZ et al., 2016). Portanto, 

deve ser dada atenção às suas taxas de prevalência nos próximos anos e 

acredita-se que conhecer as relações entre estilo de vida, condições de 

capacidade funcional e limiar de tolerância de dor à pressão em idosas da 

comunidade, podem trazer informações relevantes para o melhor 

conhecimento destas importantes questões presentes no processo de 

envelhecimento. Por isto, o objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da 

sarcopenia, bem como comparar o estilo de vida, capacidade funcional, força 

muscular e limiar de dor a pressão em mulheres idosas com e sem sarcopenia. 

Também tivemos como objetivo verificar as relações entre força muscular, 

capacidade funcional e limiar de tolerância à dor por pressão.  
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2 OBJETIVOS 

 

Verificar a prevalência da sarcopenia, bem como comparar o estilo de 

vida, capacidade funcional, a força muscular e o limiar de tolerância de dor à 

pressão em mulheres idosas com e sem índice de sarcopenia. 

 

2.1 Objetivo Específico 

Verificar as relações entre força muscular e capacidade funcional com o 

limiar de tolerância à dor por pressão.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo observacional transversal, no qual 75 mulheres 

participaram. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo (parecer número 1.063.539) 

(ANEXO A). 

O cálculo amostral foi baseado no estudo de Andrzejewski et al. (2009). 

O recrutamento dos participantes da pesquisa foi realizado por meio de contato 

direto, com as senhoras pertencente à comunidade de Embu-Guaçu, tais como 

grupos da terceira idade e grupos de atividade física. Para iniciar a coleta de 

dados as participantes receberam esclarecimentos sobre os procedimentos aos 

quais seriam submetidas e, após estarem cientes e concordarem em participar, 

as mesmas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas 

vias (ANEXO B) elaborado de acordo com as recomendações estabelecidas na 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Foram considerados como critério de inclusão da pesquisa: ter idade 

entre 60e 75 anos, pertencer ao gênero feminino, não ter transtorno 

psiquiátrico, não apresentar dor no corpo de intensidade igual ou maior do que 

4 na Escala Visual Analógica (EVA) (CHAMPMAN e SYRJALA, 1990),não ter 

ingerido medicamento analgésico ou anti-inflamatório nas últimas 12 horas que 

antecederam a avaliação, não estar fazendo fisioterapia. 

As voluntárias submeteram-se à avaliação que constava de coleta de 

dados demográficos: idade, sexo, etnia e escolaridade. Também foram 

coletados os dados referentes à antropometria, frequência cardíaca de 



23 

 

repouso, saturação de oxigênio, nível pressórico, intensidade da dor, limiar de 

tolerância à dor, capacidade funcional, força de preensão das mãos e da flexão 

do cotovelo, força dos membros inferiores, composição corporal, e estilo de 

vida. 

 

3.1 Avaliação dos dados antropométricos e sinais vi tais 

 

Para a obtenção da estatura (EST), utilizou-se um estadiômetro Sanny® 

portátil com precisão de 0,1cm, na verificação da massa corporal (MC), foi 

empregada a balança Filizola®, Brasil, com capacidade de 150 kg, e precisão 

de 0,1kg. A partir desses valores calculou-se o índice de massa corporal (IMC) 

por meio da equação: [IMC= MC (kg) ÷ EST (m²)], onde IMC: índice de massa 

corporal (kg/m²) (COUTINHO, 1999). Os sinais vitais avaliados foram: Pressão 

arterial sistêmica (PA), aferida por meio do aparelho de pressão arterial digital 

G-TECH; frequência cardíaca de repouso (FC)e saturação de oxigênio (SatO2) 

verificadas através do oxímetro de pulso portátil. 

 

3.2 Avaliação da intensidade da dor 

 

Para avaliar a intensidade da dor foi utilizada a Escala Visual Analógica 

(EVA), que consiste de uma linha reta, medindo 10 cm, na qual o indivíduo 

marca com um traço, indicando o local que melhor identifica sua dor, sendo 

que mais próximo ao início da linha significa ausência de dor e mais próximo ao 

final da linha, dor insuportável (ANEXOC) (CHAMPMAN e SYRJALA, 1990). 

 

3.3 Avaliação do limiar de tolerância de dor à pres são 

 

O limitar de tolerância à dor por pressão (LTDP) foi avaliado por meio do 

algômetro JTech (JTech Medical, Salt Lake City, UT, USA) (figura 1). O 

algômetro é um dispositivo de mão formado por um pistão que contém em sua 

extremidade uma borracha de 1 cm² de diâmetro, capaz de registrar, através 

do dispositivo eletrônico a pressão aplicada sobre uma superfície. Sua 

confiabilidade já foi previamente demonstrada (YLINEN et al., 2007; 

VISSCHER et al., 2004). 
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Para a realização da algometria o avaliador operou o algômetro com a 

sua mão direita, a mão esquerda foi colocada sobre esta apenas para ajuste e 

coordenação evitando assim pequenos desvios. A leitura é expressa em kg/cm² 

(FISCHER, 1987; FISCHER, 1988). A pressão foi aplicada em um ângulo de 

90° (formado entre a superfície de estimulação e o ponto estimulado) com 

velocidade sobre todos os pontos sempre constante de 1 kg/seg até o nível em 

que foi relatado dor ou desconforto pela voluntária. Todas voluntárias foram 

avaliadas pelo mesmo examinador, e todas as aferições foram realizadas pelo 

mesmo equipamento. Durante a avaliação, a voluntária foi orientada para dizer 

“pare” tão logo a sensação de pressão passasse de desagradável para 

dolorosa. O teste era interrompido assim que a voluntária indicava o início da 

dor e a quantidade final de força aplicada foi registrada. Assim como no estudo 

de Andrzejewskiet al., (2009) os músculos escolhidos para serem avaliados 

estão sujeitos normalmente a atividades terapêuticas. Os pontos de aplicação 

nos músculos e a posição que as voluntárias permaneceram durante a 

aplicação do teste estão demonstrados no quadro 1. 

 

Quadro 1 . Músculos avaliados, local de aplicação da algometria e 

posicionamento das voluntárias. 

MÚSCULO LOCAL DE 

APLICAÇÃO 

POSIÇÃO DA 

VOLUNTARIA 

Bíceps braquial Inserção 

Orientação anatômica- 

tuberosidade do rádio 

Decúbito dorsal 

Bíceps braquial Ventre 

Orientação anatômica - 

três dedos acima da linha 

articular do cotovelo 

Decúbito dorsal 

Flexor ulnar do carpo Inserção 

Orientação anatômica – 

pisiforme 

Sentada 

Flexor ulnar do carpo Ventre 

Orientação anatômica - 

face medial do terço médio 

Sentada 
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do antebraço 

Flexor radial do carpo Inserção 

Orientação anatômica - 

base do segundo 

metacarpo 

Sentada 

Flexor radial do carpo Ventre 

Orientação anatômica - 

face lateral do terço médio 

do antebraço 

Sentada 

Vasto medial / lateral Inserção 

Orientação anatômica - 

ligamento patelar na 

tuberosidade maior da 

tíbia 

Decúbito dorsal 

Vasto medial Ventre 

Orientação anatômica - 

face medial do terço médio 

da coxa 

Decúbito dorsal 

Vasto lateral Ventre 

Orientação anatômica - 

face lateral do terço médio 

da coxa 

Decúbito dorsal 

Glúteo máximo Inserção 

Orientação anatômica - 

tuberosidade glútea do 

fêmur 

Decúbito ventral 

Glúteo máximo Ventre 

Orientação anatômica - 

dois dedos na direção 

supralateral a partir da 

tuberosidade isquiática 

Decúbito ventral 

 

Todas as mensurações foram realizadas bilateralmente (FISHER, 1987; 

FARASYN, MEEUSEN, 2005; SCHENK et al., 2007; ANDRZEJEWSHI et al., 

2009). 
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3.4 Avaliação da capacidade funcional 

 

Utilizou-se o Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6min), por se tratar 

de um instrumento seguro, simples, prático e de facilidade operacional, que 

serve para avaliar a capacidade funcional, ou seja, a habilidade da voluntária 

em caminhar. Esta habilidade reflete diretamente a capacidade de realização 

das atividades da vida diária, sendo também um preditor de morbidade e 

mortalidade (American Thoracic Society, 2002; BRITTO e SOUSA, 2006) 

O teste foi aplicado dentro de uma quadra coberta, para a sua realização 

as voluntárias foram orientadas a percorrerem o maior número de vezes 

possível um trecho demarcado pelas linhas que margeiam a quadra, com 

cones em suas extremidades laterais. Foi ressaltado que caso encontrassem 

necessidade de diminuir o ritmo ou mesmo de interromper o teste, deveriam 

fazê-lo. 

Estipulado um ponto de partida e ao comando do examinador iniciava o 

teste, em todo momento e o examinador acompanhava atentamente as 

participantes, as quais foram divididas em grupos de dez, e realizava incentivos 

verbais, de acordo com as normas da ATS (2002). Ao término do sexto minuto 

foi registrado o ponto de parada. A distância percorrida foi registrada através da 

Trena Laser DLE-70 Profissional BOSCH® (figura 2). 

 

3.5 Avaliação da força muscular dos membros superio res 

 

Para as avaliações da força muscular das mãos e dos cotovelos 

utilizamos a dinamometria, método este que consiste em um teste simples e 

objetivo para medir a capacidade estática de resistência muscular. Há 

bastantes controvérsias na literatura em relação à posição do membro superior 

durante a aferição da força da mão. O importante é que se utilize se um único 

protocolo em todas voluntárias e que as instruções sejam bem elucidadas 

(SCHÜSSELL et al., 2008).  

A força de preensão manual foi determinada utilizando-se dinamômetro 

TKK 5401 - Takey, Japan (figura 3) graduado em quilogramas (Bolingbrook, 

IL,USA). O dinamômetro foi posicionado na palma da mão e o membro superior 
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foi posicionado ao lado do corpo, mas não encostado no tronco. Cada sujeito 

foi orientado a fazer o máximo possível de força de preensão manual durante 4 

segundos. Após a realização do teste com a mão direita, a mão esquerda foi 

avaliada da mesma forma. Foram realizadas três tentativas em ambas as 

mãos, com intervalos de 1 minuto entre as tentativas na mesma mão. O maior 

valor adquirido nas avaliações foi considerado (HEYWARD, 2002). Vale 

também ressaltar que a cada troca de voluntário o equipamento era ajustado 

de acordo com o tamanho da mão. 

A força de flexão dos cotovelos foi medida utilizando-se o dinamômetro 

TKK 5002 - Takey, Japan (figura 4). Cada participante ficou sentada em um 

banco, com os pés apoiados no aparelho, os cotovelos e os joelhos estavam 

em ângulo de 90°. Ao sinal do avaliador, a voluntária realizava a máxima força 

possível de flexão dos cotovelos por 4 segundos. Foram realizadas três 

tentativas, com intervalos de 1 minuto entre as tentativas. O maior valor 

adquirido nas avaliações foi considerado (HEYWARD, 2002). 

Durante a avaliação para estimular as voluntárias a fazerem força 

máxima, o avaliador utilizava comando verbal de incentivo. 

 

3.6 Avaliação da força dos membros inferiores 

 

Para avaliarmos a força e a resistência dos membros inferiores, 

utilizamos o teste de sentar e levantar em 30 segundos. Valores normativos 

para mulheres de 65-69 anos estão na faixa de 11-12 repetições (LIRA e 

ARAUJO, 2000; RIKLI e JONES, 2002). O teste inicia-se com a voluntária 

sentada na cadeira, com a coluna ereta e os pés afastados à largura dos 

ombros e apoiados no solo, os membros superiores cruzados a frente do 

tronco com as mãos apoiadas nos ombros. Ao sinal do examinador a voluntária 

eleva-se até a extensão máxima colocando-se na posição vertical e regressa à 

posição inicial sentada. Cada voluntária era encorajada pelo examinador para 

realizar o máximo de repetições possíveis em um intervalo de tempo de trinta 

segundos. Enquanto controlava o desempenho da voluntária o avaliador 

também contava as elevações realizadas, e ao final do teste anotava o número 

de elevações (LIRA e ARAUJO, 2000). Por razões de segurança a cadeira foi 

colocada contra a parede para evitar seu movimento durante o teste. 
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3.7 Avaliação da composição corporal 

 

Para a determinação da composição corporal, foi utilizada a impedância 

bioelétrica, por tratar-se de um exame de alta precisão para esse tipo de 

avaliação, além de ser rápido em sua realização, seguro e livre de radiação 

(JANSSEN et al., 2000). Para a tomada dos dados da bioimpedância elétrica 

foi utilizado o aparelho Biodynamics BIA 450, Bioimpedance analyzer- 

BIODYNAMICS® (figura 5), com eletrodo de gel para eletrocardiograma. Antes 

da realização do teste as voluntárias haviam recebido as recomendações para 

o teste, as quais constavam em: estar bem alimentada, mas não ingerir 

qualquer alimento nas 4 horas que antecediam o teste; beber bastante água 

durante o dia do exame, especialmente 1 hora antes de ir para o exame (pelo 

menos dois copos); não ingerir bebida alcoólica, nem substâncias que 

contenham cafeína nas 48 horas anteriores ao teste; não realizar atividades 

físicas extenuantes nas 24 horas anteriores ao teste. Ao chegar para o exame, 

as voluntárias eram orientadas a urinar e a retirar os objetos metálicos. 

Cumpridas todas as recomendações, as voluntárias foram colocadas deitadas 

em decúbito dorsal em uma maca. Antes da colocação dos eletrodos, foi feita a 

limpeza dos pontos de contato com algodão embebido em álcool 70° GL. As 

voluntárias ficaram em repouso durante 10 minutos antes das tomadas de 

medidas. 

 

3.8 Diagnóstico de Sarcopenia 

 

O diagnóstico da sarcopenia baseou-se na massa muscular calculada 

por meio da equação de Janssen et al (2000) à partir dos dados de impedância 

bioelétrica, por meio da seguinte equação: 

 

massa muscular esquelética (SM, kg) = [(estatura2 ÷ biorresistência x 

0,401) + (sexo x 3,825) + (idade x –0,071)] + 5,102 

 

Onde: estatura (cm), biorresistência (ohms), sexo: homens = 1 e 

mulheres = 0, idade (anos). Essa equação foi validada comparando-se os 
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resultados da massa muscular obtida por meio de imagem por ressonância 

magnética com aquela obtida por meio da impedância bioelétrica (JANSSEN et 

al., 2000). O coeficiente de correlação (r) verificado comparando-se as duas 

técnicas foi de 0,93, com um coeficiente de determinação (r2) de 0,86 e um 

erro-padrão de 2,7 kg (9%). A seguir calculou-se o índice de massa muscular 

(SMI) dividindo-se a SM pelo quadrado da estatura (JANSSEN et al., 2004), da 

seguinte maneira: SMI = SM ÷ Estatura2, onde: estatura registrada em metro 

quadrado (m2). Segundo Janssen et al (2002), valores iguais ou superiores a 

um desvio-padrão da média indicam SMI normal. Valores de SMI entre um e 

dois desvios-padrão caracterizam sarcopenia classe I; valores de SMI inferiores 

a dois desvios-padrão da média caracterizam a sarcopenia classe II (JANSSEN 

etal., 2002). Janssen et al (2002) propõe que os valores normais sejam obtidos 

da mesma população. Portanto, indivíduos de ambos os sexos, com idades de 

18 a 40 anos de idade, com adiposidade (%G) e índice de massa corporal 

(IMC) adequado, foram avaliados como recomendado (JANSSEN et al.,2002). 

Os valores de SMI médios ± 1DP encontrados foram: mulheres: SMI = 6,75 ± 

0,73 kg/m2. Assim sendo, as mulheres com SMI inferior a 6,13 kg/m2 foram 

classificadas como tendo sarcopenia classe II, aquelas com SMI inferior a 6,86 

kg/m2 com sarcopenia classe I e aquelas com valores iguais ou superiores a 

6,86 kg/m2 como tendo SMI normal. As participantes do estudo foram 

agrupadas segundo os índices de massa muscular esquelética (SMI). Foram 

constituídos dois grupos: GNS: grupo não sarcopênico (n = 51) e GS: grupo 

sarcopênico (n = 24). 

 

3.9 Avaliação do estilo de vida 

 

Para conhecer o estilo de vida das voluntárias deste estudo, foi usado o 

questionário validado na versão em português para o Brasil, o questionário 

“Estilo de vida FANTASTICO” (AÑEZ et al., 2008)(ANEXO D) que é um 

instrumento genérico que considera o comportamento dos indivíduos no último 

mês, e cujos resultados permitem determinar a associação entre o estilo de 

vida e a saúde. O instrumento possui 25 questões divididas em nove domínios: 

1) família e amigos; 2) atividade física; 3) nutrição; 4) cigarro e drogas; 5) 
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álcool; 6) sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro; 7) tipo de 

comportamento; 8) introspecção; 9) trabalho. 

As questões estão dispostas na forma de escala Likert, 23 possuem 

cinco alternativas de resposta e duas são dicotômicas. As alternativas estão 

dispostas na forma de colunas para facilitar sua codificação, e a alternativa da 

esquerda é sempre a de menor valor ou de menor relação com um estilo de 

vida saudável. A codificação das questões é realizada por pontos, da seguinte 

maneira: 0 para a primeira coluna, 1 para a segunda coluna, 2 para a terceira 

coluna, 3 para a quarta coluna e 4 para a quinta coluna. As questões que só 

possuem duas alternativas pontuam: 0 para a primeira coluna e 4 pontos para 

a última coluna. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados por meio de pacote estatístico 

GraphPadPrism 6.0 para Windows (www.graphpad.com) e os resultados foram 

expressos como médias ± desvios-padrão. A distribuição dos dados foi 

analisada por meio do teste de D’Agostino-Pearson. A consistência interna do 

FANTASTICO para essa amostra de idosas foi estabelecida pelo Alfa de 

Cronbach. As comparações foram feitas por meio do teste t de Student e o 

nível de significância estabelecido foi de 5% (p<0,05). Foram estabelecidos os 

coeficientes de correlação de Pearson (r) seguindo os seguintes critérios: 0,0 < 

r < 0,2: muito fraca correlação, 0,2 < r < 0,4: fraca correlação, 0,4 < r < 0,6: 

moderada correlação, 0,6 < r < 0,8: forte correlação, 0,8 < r ≤ 1,0: muito forte 

correlação. As variáveis correlacionadas foram: força muscular, capacidade 

funcional e limiar de tolerância de dor à pressão. 

 

5 RESULTADOS 

 

Contemplaram a amostra deste estudo, 75 idosas. Os dados referentes 

à média de idade, estatura, peso, índice de massa corporal, pressão arterial 

sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), frequência cardíaca de 

repouso (FC), e saturação e oxigênio (SatO2), estão dispostos na tabela 1.  
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Tabela 1  Características gerais da amostra. 

Variáveis Média ± Desvio padrão 
N 75 
Idade (anos) 
Estatura (cm) 
Peso (kg) 
IMC (kg/m 2) 
PAS (mmHg) 
PAD (mmHg) 
FC repouso (bpm) 
SatO2(%) 

66,8 ± 4,6 
155,6 ± 7,1 
70,2 ± 12,4 
29,05 ± 5,1 

140.6 ± 20.8 
81.8 ± 10.7 

68 ± 1,5 
97 ± 1 

Legenda: cm- centímetros, kg- quilograma, m²- metro quadrado, mmhg- milímetros de mercúrio, bpm- 

batimentos por minuto, IMC- índice de massa corporal, PAS- pressão arterial sistólica, PAD- pressão 

arterial diastólica, FCrepouso- frequência cardíaca de repouso, SatO2- saturação de oxigênio. 

 

Os resultados de massa muscular (SM) e do índice de massa muscular 

(SMI) identificaram 24 mulheres, ou seja, 32% da amostra com sarcopenia.  

A fim de entender melhor a nossa amostra, foram comparadas as 

mulheres sarcopênicas com as não sarcopênicas, e foi observado que as 

mesmas não diferiram estatisticamente em relação à idade, capacidade física, 

força muscular de flexão de cotovelo, estilo de vida e limiar de tolerância de dor 

à pressão. Por outro lado, as mulheres não sarcopênicas exibiram valores 

significantemente maiores em relação ao peso corporal, IMC, massa magra, 

força de preensão manual e em um ponto analisado pela algometria (inserção 

direita do bíceps braquial) (Tabela 2). 

 

Tabela 2  Características gerais dos grupos: não sarcopênico (GNS) e sarcopênicos 

(GS) 

VARIÁVEIS GNS GS P 
N 51 24 - 
Idade (anos) 66,4 ± 4,4 67,5 ± 5,3 NS 
Estatura (cm) 155,8 ± 7,1 155,0 ± 7,4 NS 
Peso (kg) 73,7 ± 11,9 62,8 ± 10,3 < 0,001 
IMC (kg/m2) 30,4 ± 4,8 26,2 ± 4,3 <0,001 
Gordura corporal (%) 
MM (kg) 
SM (kg) 
SMI (kg/m2) 
Estilo de Vida (pontos) 

37,6 ± 5,3 
45,7 ± 6,0 
19,2 ± 3,0 
7,9 ± 0,9 

74,0 ± 10,9 

40,0 ± 8,1 
37,6 ± 7,7 
15,0 ± 1,8 
6,2 ± 0,4 

74,8 ± 11,0 

NS 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

NS 

Teste de 6 minutos (m) 480,7 ± 71,0 473,8 ± 63,8 NS 
Força flexão cotovelos (kgf) 47,6 ± 8,2 44,3 ± 5,9 NS 
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Força preensão manual (kgf) 
 
Algometria 
Bíceps braquial 

18,6 ± 3,9 14,9 ± 4,3 <0,001 

Inserção direita (kg/cm2) 5,4± 4,0 4,3± 4,2 0,011 
Inserção esquerda (kg/cm2) 5,1± 4,4 4,6± 4,2 NS 
Ventre direito (kg/cm2) 5,3± 4,1 4,5± 3,1 NS 
Ventre esquerdo (kg/cm2) 5,3± 4,2 4,2± 3,0 NS 

Flexor ulnar do carpo 
Inserção direita (kg/cm2) 

 
7,7± 5,3 

 
7,3± 3,5 

 
NS 

Inserção esquerda (kg/cm2) 7,1± 4,6 7,2± 2,9 NS 
Ventre direito (kg/cm2) 6,4± 4,9 5,7± 2,5 NS 
Ventre esquerdo (kg/cm2) 5,9± 4,5 5,1± 3,3 NS 

Flexor radial do carpo    
Inserção direita (kg/cm2) 6,8± 4,9 6,0± 3,5 NS 
Inserção esquerda (kg/cm2) 6,6± 4,8 5,9± 2,8 NS 
Ventre direito (kg/cm2) 5,5± 4,4 4,5± 3,0 NS 
Ventre esquerdo (kg/cm2) 5,5± 4,2 5,1± 3,1 NS 

Legenda: GNS- grupo não sarcopênico, GS- grupo sarcopênico, cm- centímetros, Kg: 

quilograma-metros, m2- metros quadrado, kgf: quilogramas-força, kg/cm2: quilograma por 

centímetro quadrado, IMC: índice de massa corporal. MM: massa magra. SM: massa muscular 

esquelética. SMI: índice de massa muscular. 

 

Por não haver diferenças significante entre a grande maioria das 

variáveis, nos grupos sarcopênico e não sarcopênico, a amostra foi analisada 

considerada como um só grupo.  

Os dados referentes ao estilo de vida mostraram boa consistência 

interna para essa amostra de idosas. A consistência interna do FANTASTICO 

para essa amostra de idosas foi estabelecida pelo Alfa de Cronbach (alfa de 

Cronbach= 0,73); teste de caminhada de 6 minutos, teste de sentar e levantar 

e força muscular de membros superiores estão dispostos na tabela 3. 

 

Tabela 3  Estilo de vida, capacidade funcional e força muscular. 

VARIÁVEIS Média ± Desvio Padrão 
Estilo de vida (pontos) 
TC6M (m) 
Sentar e Levantar (repetições) 
Força de preensão manual (kgf) 
Força mão direita (kgf) 
Força mão esquerda (kgf) 
Forca dos cotovelos (kgf) 

74 ± 0,5 
479 ± 68 
13 ± 1  

46,6 ± 6,82 
23,8 ± 5,7 
22,8 ± 4,1 
17,5 ± 4,4 

Legendas: TC6min- teste de caminhada de 6 minutos, m- metros, kgf- quilograma força. 
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Ao comparar o limiar de tolerância de dor à pressão (LTDP) entre os 

músculos estudados em relação ao ventre e inserção muscular, observou-se 

que apenas o bíceps braquial não apresentou diferença significante entre estes 

dois pontos avaliados tanto do lado direito quanto esquerdo, conforme pode ser 

visualizado na tabela 4. 

 

Tabela 4. Comparação do LTDP entre o ventre e a inserção muscular 

dos lados direito e esquerdo. 

MÚSCULOS VD ID P VE IE P 

Bíceps braquial (kg/cm2) 5,0±3,9 5,1±4,3 0,739 4,8±4,0 4,9±4,3 0,246 

Flexo r radial do carpo (kg/cm2) 5,2±4,1 6,4±4,6 0,000 5,4±3,9 6.7±4,3 0,000 

Flexor ulnar do carpo (kg/cm2) 6,2±4,3 7,6±4,8 0,000 5,6±4,2 7,1±4,1 0,000 

Vasto medial (kg/cm2) 5,4±4,0 6,7±4,9 0,000 5,3±3,9 6,7±4,7 0,000 

Vasto lateral (kg/cm2) 5,1±3,8 6,7±4,9 0,000 5,0±3,9 6,7±4,7 0,000 

Glúteo médio (kg/cm2) 7,1±4,4 7,5±4,8 0,028 6,8±4,4 7,5±4,7 0,000 

Legenda: VD- ventre muscular lado direito, ID- inserção muscular lado direito, kg/cm2- 

quilograma por centímetro quadrado; VE- ventre muscular esquerdo; IE-inserção muscular 

esquerda; p- significância. 

 

Ao serem realizadas as correlações entre LTDP nos pontos dos 

músculos: flexor radial do carpo e flexor ulnar do carpo nos lados direito e 

esquerdo com a força de preensão manual, não foi verificada significância 

estatística, conforme mostra a tabela 5. 

 

Tabela 5  Correlações entre força de preensão manual e o LTDP do 

ventre e inserção dos músculos: flexor radial do carpo e flexor ulnar do carpo 

(lados direito e esquerdo). 

VARIÁVEIS R P 

Força mão D X ID do flexor ulnar do carpo -0,02 0,988  

Força mão D XVD do flexor ulnar do carpo -0,36  0,761 

Força mão E XIE do flexor ulnar do carpo -0,073 0,533 

Força mão E XVE do flexor ulnar do carpo -0,136  0,245 

Força mão D X VD do flexor radial do carpo -0,006 0,960 

Força mão D XID do flexor radial do carpo -0,004 0,971 

Força mão E XVE do flexor radial do carpo -0,007 0,955 

Força mão E XIE do flexor radial do carpo -0,007 0,952 
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Legenda: Força mão D- força da mão direita, força mão E- força da mão esquerda, ID- inserção muscular 

lado direito; IE- inserção muscular lado esquerdo; VD-ventre muscular lado direito; VE- ventre muscular 

lado esquerdo; X- versus 

 

Ao serem realizadas as correlações entre LTDP nos pontos do músculo 

bíceps braquial nos lados direito e esquerdo com a força deflexão do cotovelo, 

não foi verificada significância estatística, conforme mostra a tabela 6. 

 

Tabela 6  Correlações entre a força de flexão dos cotovelos e o LTDP do 

ventre e inserção do músculo bíceps braquial (lado direito e esquerdo). 

VARIÁVEIS R P 

Força dos cotovelos X ID do bíceps braquial 0,32 0,783 

Força dos cotovelos X IE do bíceps braquial 0,044 0,706 

Força dos cotovelos X VD do bíceps braquial 0,021 0,860 

Força dos cotovelos X VE do bíceps braquial -0,026 0,826 

Legenda: ID- inserção muscular lado direito;IE- inserção muscular lado esquerdo; VD-ventre muscular 

lado direito;VE- ventre muscular lado esquerdo; X- versus 

 

Ao realizar correlação entre os testes de caminhada de seis minutos e 

de sentar levantar da cadeira verificou que esta foi fraca e não significante 

(r=0,266, p=0,21). 

Ao verificar as relações entre força muscular dos membros inferiores 

pelo teste de sentar e levantar com o LTDP dos músculos vasto medial, vasto 

lateral e glúteo máximo, e também com o teste de caminhada de 6 minutos 

com os mesmos músculos, não foram observadas correlações significantes, 

conforme é visualizado na tabela 7. 

 

Tabela 7 Correlações entre os testes de sentar e levantar e o de 

caminhada de 6 minutos com o LTDP dos músculos vasto medial, vasto lateral 

e glúteo máximo em suas origens e inserções nos lados direito e esquerdo. 

VARIÁVEIS R P 

Teste sentar e levantar X ID vasto medial/vasto lateral -0,127 0,279 

Teste sentar e levantar X IE vasto medial/vasto lateral -0,019 0,872 

Teste sentar e levantar X VD vasto medial -0,074 0,526 

Teste sentar e levantar X VE vasto medial 0,034 0,774 

Teste sentar e levantar X VD vasto lateral -0,015 0,898 
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Teste sentar e levantar X VE vasto lateral 0,002 0,983 

Teste sentar e levantar X ID glúteo máximo -0,151 0,196 

Teste sentar e levantar X IE glúteo máximo 

Teste sentar e levantar X VD glúteo máximo 

Teste sentar e levantar X VE glúteo máximo 

TC6min X ID vasto medial/vasto lateral 

TC6min X IE vasto medial/vasto lateral 

TC6min X VD vasto medial 

TC6min X VE vasto medial 

TC6min X VD vasto lateral 

TC6min X VE vasto lateral 

TC6min X ID glúteo máximo 

TC6min X IE glúteo máximo 

TC6min X VD glúteo máximo 

TC6min X VE glúteo máximo 

-0,040 

0,017 

0,077 

0,034 

0,141 

0,164 

0,079 

0,156 

0,156 

-0,011 

0,028 

0,056 

-0,070 

0,734 

0,888 

0,512 

0,770 

0,226 

0,161 

0,499 

0,181 

0,182 

0,927 

0,810 

0,636 

0,551 

Legenda: TC6min- teste de caminhada de 6 minutos; ID- inserção muscular direita; IE- inserção muscular 

esquerda; VD- ventre muscular direito; VE- ventre muscular esquerdo. 

 

6 DISCUSSÃO 

O presente estudo verificou que 32% das mulheres estudadas exibiam 

índice compatível com o diagnóstico de sarcopenia, prevalência essa superior 

ao encontrado para essa faixa etária (BAUMGARTNER et al., 1998) (65 a 70 

anos)que varia de 13% a 24%. Contudo, essa prevalência foi superior à 

divulgada em recente revisão com idosos do Brasil, que indicou que, em geral, 

a sarcopenia nesta população acomete cerca de 20% das mulheres (DIZ et al., 

2016). 

A sarcopenia se caracteriza por valores inadequados de massa 

muscular e força muscular (NEWMAN et al., 2003).Essa condição, quando 

associada ao aumento da adiposidade corporal, afeta mais intensamente o 

desempenho em atividades físicas cotidianas. No presente estudo, verificou-se 

que, apesar da massa muscular e do índice de massa muscular ser 22% 

inferiores, e a adiposidade serem 2,4 pontos percentuais superiores aos 

valores das mulheres controles, apenas a força de preensão manual delas foi 

inferior. 

A média de idade e o estilo de vida também foram semelhantes entre os 

grupos. Este primeiro item mostra que mesmo dentre uma mesma faixa etária e 

de indivíduos que possuem o mesmo estilo de vida e contexto social, pode 
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haver indivíduos com sarcopenia. Embora o questionário de estilo de Vida 

Fantástico (AÑEZ et al., 2008) seja utilizado para avaliar indivíduos 

jovens/adultos e ainda não possuir validação para indivíduos idosos, acredita-

se que estilo de vida reflita a condição apresentada, já que este instrumento 

mostrou consistência interna do FANTASTICO para essa amostra de idosas 

(Cronbach foi de 0,73). 

Sabe-se que a sarcopenia não está relacionada apenas com a redução 

de massa livre de gordura e sim também à própria redução de força muscular 

(UNICOVSKY et al., 2012; DODDS e SAYER, 2015). No entanto, nestas idosas 

avaliadas, a capacidade física que também está relacionada à força, avaliada 

pelo teste de caminhada de 6 minutos, bem como a força de flexão de cotovelo 

não mostrou diferenças entre os grupos. Contudo, a força muscular de 

preensão manual mostrou diferença significativa, sendo maior no grupo não 

sarcopênico. 

Sabe-se que a força de preensão manual além de ser importante para 

realização de tarefas manipulativas que envolvam força e movimentos da mão, 

é útil para avaliar a força muscular global tanto em indivíduos de meia-idade 

quanto idosos, ou seja, apresenta-se como um instrumento útil para predição 

de diagnóstico de saúde (SASAKI et al., 2007; VIRTUOSO et al., 2014), e 

neste estudo com mulheres conseguiu mostrar-se diferente entre aquelas com 

e sem sarcopenia. Uma fraca força de preensão manual é um componente 

chave da sarcopenia (DODDS et al., 2016) assim como demonstrado neste 

estudo. Uma recente revisão aponta que de diversos dados sobre força de 

preensão manual, há variação dos pontos de corte e necessidade destes 

pontos específicos em regiões de países em desenvolvimento como o Brasil. 

No entanto, nesta mesma revisão é apontado ponto de corte em estudos 

britânicos de 16 kg para mulheres. Desta forma, os resultados para o presente 

estudo estão em consonância com esta revisão, já que naquelas identificadas 

com sarcopenia foi obtido valor de 14,9 kg (DODDS et al., 2016). 

Em relação ao limiar de tolerância de dor à pressão entre os grupos, em 

apenas um dos resultados (inserção esquerda do flexor ulnar do carpo), o valor 

foi ligeiramente superior no grupo das mulheres com sarcopenia, os demais 

foram superiores no grupo controle, porém apenas em um ponto (inserção 

direita do bíceps) foi estatisticamente diferente. Estes resultados mostram que 
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provavelmente o limiar de tolerância de dor à pressão em mulheres idosas não 

esteja relacionada com a sarcopenia. Ou seja, parece que a composição da 

massa muscular não afeta a percepção dolorosa. Tal proposição é corroborada 

por indicações de que a percepção de dor à pressão esteja relacionada muito 

mais à fatores neuroanatômicos e neuroquímicos (HERR e GARAND, 2001; 

EPPS, 2001; ANDRADE et al., 2006), e menos à capacidade de recrutamento 

de fibras e características estruturais musculares. 

Os resultados do estudo analisados separadamente entre aquelas com e 

sem sarcopenia, mostraram que em um grupo de 75 idosas da comunidade, 

cerca de um terço possuía índice de sarcopenia. Ainda, aquelas mulheres 

classificadas com sarcopenia apenas diferiram do grupo não sarcopênico em 

relação à força de preensão manual e em um único ponto da avaliação do 

limiar de tolerância de dor à pressão. 

Devido ao fato de não haverem diferenças entre os grupos na maioria 

das variáveis, optou-se por analisar os dados da amostra geral.  

Em relação ao estilo de vida observou-se que os resultados estão dentro 

da faixa considerada como estilo de vida “muito bom”. Por saber que o estilo de 

vida manifesta padrões de comportamentos que produzem efeitos positivos 

sobre a saúde e na prevenção de doenças, esse dado torne-se relevante ao 

estudo (AÑEZ et al, 2008, SILVA e YASBEK, 2014). A condição de saúde na 

pessoa idosa vem sendo amplamente estudada, no que diz respeito à condição 

de saúde dessa população costumam-se relacioná-la com uma análise mais 

ampla; a funcionalidade global (FILHO, 2006), pois através da avaliação do 

nível da capacidade funcional podem-se balizar as intervenções direcionadas a 

essa população, sendo ponto fundamental para determinação de risco de 

dependência e instauração de doenças crônicas e baixos níveis de saúde. 

Testes como o de caminhada de 6 minutos, sentar e levantar da cadeira 

são muito utilizados como medidas de desempenho funcional além de 

apresentarem grande importância para predição de morbimortalidade em 

idosos (GERALDES et al., 2008). Com a aplicação do TC6min verificou-se que 

a amostra percorreu uma distância considerada 6,9 pontos percentuais acima 

do predito para a faixa etária (BRITTO, 2006). Já o teste de sentar e levantar 

obteve em média 13 repetições, 57,3% das participantes executaram 

repetições acima do valor normativo para a faixa etária (LIRA e ARAUJO; 2000; 
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RIKLI e JONES; 2000). Desta forma, os resultados verificados sugerem que a 

amostra possui um bom desempenho funcional, pois alcançou limites 

superiores ao predito na nos dois testes. Porém ao relacionar o TC6min com o 

teste de sentar e levantar, verificou-se uma fraca correlação sem significância 

estatística. 

Nota-se também uma predisposição à boa saúde no que se refere à 

força muscular de preensão manual desta amostra, pois quando comparada a 

um estudo realizado em 2014 por Virtuoso et al, que avaliaram a força de 

preensão manual e aptidões físicas em 106 mulheres idosas ativas, observa-se 

que as amostras apresentaram valores parecidos, sendo que o presente 

estudo apresentou índices pouco maiores; de 0,9 kgf para a mão direita, e 1,8 

kgf para a mão esquerda. 

Uma vez que a amostra deste estudo não pratica atividade física para o 

incremento ou manutenção da força muscular, acredita-se que por 

apresentarem um estilo de vida considerado como “muito bom”, serem ativas 

em suas atividades cotidianas, como por exemplo, os serviços domésticos, 

jardinagem entre outros, possa ter contribuído para a manutenção da força 

muscular e, consequentemente da capacidade funcional. Fato esse estudado 

por Matsudo et al (2003), ao verificar o comportamento da força muscular nos 

membros inferiores em mulheres idosas no transcorrer de um ano, verificou-se 

que mesmo sem as participantes adotarem cargas externas durante nos 

exercícios, a realização de atividades que envolviam a contração muscular dos 

membros inferiores durante execução de serviços domésticos teve papel 

importante na manutenção da força dessas senhoras. 

Em relação ao limiar de tolerância de dor à pressão, comparando-se os 

ventres e as inserções musculares, verificou-se no ventre uma menor 

tolerância de dor à pressão; sendo estatisticamente diferente somente no 

músculo bíceps braquial não apresentando significância. O fator que leva ao 

aumento da sensibilidade no ventre muscular pode ser justificado porque 

inervação muscular é feita por terminações nervosas que se localiza próximo 

ao meio da fibra muscular. Por outro lado, o tendão, estrutura que permite a 

inserção do músculo nos ossos é formado por tecido fibroso pouco 

vascularizado (1 a 2% da área) formado por fibras colágenas (GUYTON e 

HALL, 2006). Isso nos aponta que o critério de exclusão foi bem aplicado, 
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porque o achado confirma a ausência de patologias crônicas, como a tendinite, 

em nossa amostra. 

O LTDP encontrados nas inserções musculares (do glúteo máximo, 

flexor radial do carpo e do flexor ulnar do carpo) das participantes deste estudo 

mostrou-se superior com diferenças entre 1,6 kg/cm2 e 2,9 kg/cm2 quando 

comparados aos mesmos pontos avaliados na amostra de idosos participantes 

do estudo realizado por Andrzejewski et al (2009) que em seu estudo avaliou 

80 participantes sendo, 38 idosos, homens e mulheres (50-75 anos) para 

verificar a influência da idade e atividade física na sensibilidade à pressão. 

Acredita-se que esse resultado esteja relacionado ao tamanho das amostras; 

por este estudo ser homogêneo, onde somente mulheres participaram, e por 

ter-se avaliado a capacidade física através de testes específicos o que não 

ocorreu no estudo citado. Pode-se ainda pensar em questões étnicas e 

culturais. 

Em 1987, Fischer classificou os valores encontrados na algometria em 

“normal” e “alterado”. O limite adotado de acordo com a recomendação de 

Fischer foi de 3 kg/cm², isto é, a ocorrência de dor abaixo desse valor era 

considerada alterada, ainda diz que se houvessem diferenças superiores a 2 

kg/cm² no membro contralateral é prova de estado patológico. Os LTDP deste 

estudo ficaram na faixa de 4,8 kg/cm² e 7,5 kg/cm² e as diferenças no membro 

contralateral não passaram de 0,6 kg/cm², descartando a confirmação de 

estado patológico. 

Andrzejeweski et al. (2009) em seu estudo relata que em idosos espera-

se encontrar menor LTDP, devido às alterações degenerativas de músculo e de 

vasos, mas a atividade física tem a capacidade de influenciar positivamente 

todos os sistemas do corpo humano, entre os quais o maior beneficiado é o 

musculoesquelético, aumentando o número de vasos e capilares, melhorando 

assim o metabolismo tecidual e consequentemente sua eficiência. Os 

resultados desse estudo demonstram uma amostra saudável, com bom estilo 

de vida, com LTDP acima do esperado para a faixa etária, com índices de força 

muscular e capacidade física que cooperam para uma boa capacidade 

funcional. 

Ao menos pelo nosso conhecimento, não existem estudos que tenham 

visto a relação da influência da força muscular e capacidade funcional sobre o 
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LTDP. Portanto, é difícil estabelecer comparações com outros estudos. Neste 

estudo, não foram encontradas correlações entre as forças musculares de 

preensão manual e de flexão dos cotovelos com os LTDP nos músculos 

avaliados nos membros superiores. Também não houve correlações entre os 

testes de caminhada de 6 minutos e o de sentar e levantar com LTDP nos 

músculos dos membros inferiores. Estes resultados até mesmo inesperados 

podem ser parcialmente explicados pelas alterações neuroanatômicas e 

neuroquímicas que ocorrem durante o processo de envelhecimento; como a 

redução no número de neurônios, redução na velocidade de condução, 

redução da intensidade dos reflexos, restrição das respostas motoras e do 

poder de reação da capacidade de coordenação (CAÇADO e HORTA, 2002). 

Sendo assim, acredita-se que essas alterações decorrentes do processo de 

envelhecimento, aspectos étnicos e culturais influenciem o LTDP mais do que a 

capacidade funcional e a força muscular, uma vez que ao correlacionarmos 

essas variáveis não houve significância. 

Os resultados deste estudo são importantes do aspecto clínico no 

sentido de que em idosos que apresentam condições semelhantes de 

capacidade física e até mesmo força muscular em algumas regiões, a perda de 

massa magra já pode estar ocorrendo e gerando dificuldades, por exemplo, na 

realização de atividades simples e importantes que envolvam a força de 

preensão manual. Portanto, em avaliação com idosos, recomenda-se que a 

avaliação da preensão manual seja considerada, pois é considerada como fator 

de avaliação de força e estado de saúde devida estar associada com 

morbidades, incluindo risco de fratura e declínio cognitivo (DODDS et al., 

2016). Acredita-se que a partir dos resultados obtidos na avaliação de 

preensão manual, sejam elaboradas estratégias como encaminhamento para 

realização de atividades específicas como fortalecimento muscular que podem 

reverter ou amenizar as implicações advindas com a sarcopenia. 

Apesar de não ter sido encontrada relação entre força muscular e limiar 

de tolerância de dor a pressão, sabe-se que o fortalecimento muscular é 

conhecido como intervenção primária para a prevenção e/ou recuperação da 

sarcopenia. No entanto, outras abordagens não devem ser ignoradas, como a 

melhora do estilo de vida; exposição à luz solar, controle de doenças crônicas, 

uso controlado de medicações, alimentação adequada, além é claro de manter-
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se ativo como citado anteriormente são medidas eficazes para a prevenção e 

tratamento da sarcopenia durante o processo de envelhecimento (SILVA et al., 

2006; SCOTT et al., 2011; MORLEY et al., 2014; DODDS et al., 2015). 

Este estudo apresenta algumas limitações como, por exemplo, a 

dificuldade de generalização dos resultados, pois foi composto apenas por 

mulheres. No entanto, embora os homens possuam maior sarcopenia do que 

as mulheres, estas possuem maior expectativa de vida e alta prevalência de 

limitações funcionais (SILVA et al., 2006). A natureza transversal do estudo não 

permite estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis estudadas, no 

entanto, fornece evidência de que a força de preensão manual consegue ser 

diferenciada entre aqueles que possuem e aqueles que não possuem 

sarcopenia, diferentemente da força de cotovelo, execução de testes de 

capacidade física como o teste de 6 minutos e percepção de dor. Contudo, são 

desejáveis outros estudos que utilizem, além de outros instrumentos de 

avaliação de força como a medida isocinética, medidas de composição corporal 

como a própria tomografia computadorizada, bem como outros testes: nível de 

vitamina D, ultrassonografia, ressonância magnética, relação de massa e força 

muscular massa óssea a fim de que as condições do envelhecimento sejam 

cada vez mais compreendidas. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo mostraram que em um grupo de 75 idosas 

da comunidade, cerca de um terço possuía sarcopenia. Ainda, aquelas 

mulheres classificadas com sarcopenia apenas diferiram do grupo não 

sarcopênico em relação à força de preensão manual e em um único ponto da 

avaliação do limiar de dor à pressão. 

Apesar de a amostra ter demonstrado um bom desempenho físico e 

funcional avaliado pelos testes aplicados, não foram verificadas correlações 

significantes entre capacidade funcional, força muscular e limiar de tolerância 

de dor à pressão. 
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FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Algômetro J Tech algometer. 

 

 

 

 

Figura 2 – Trena laser DLE-70 Profissional BOSCH® 
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Figura 3 – Dinamômetro TKK 5401 Takey, Japan 

 

 

 

Figura 4 – Dinamômetro TKK 5002 Takey, Japan 
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Figura 5 – Aparelho Biodynamics BIA 450, Bioimpedance analyzer- 

BIODYNAMICS® 
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ANEXO 

 

A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

B–TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

C–ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

D–QUESTIONÁRIO ESTILO DE VIDA FANTÁSTICO 
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A –PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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B– TERMO CE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa, “prevalência de 

sarcopenia, relações do estilo de vida, capacidade funcional, força 

muscular e limiar de tolerância de dor à pressão em  idosas”, cujo objetivo 

é verificar a prevalência da sarcopenia em mulheres idosas da comunidade, e 

as relações entre força muscular e capacidade funcional com o limiar de 

tolerância à dor por pressão. 

A sua participação consistirá em responder alguns questionários para 

que assim possamos conhecer como é o seu dia a dia e condições do seu 

estilo de vida. Você também participará de uma avaliação onde 

determinaremos o seu limiar de tolerância à dor, isso será feito com o auxílio 

de um equipamento chamado Algômetro. O Algômetro é um dispositivo de mão 

que contém uma extremidade de borracha de 1 cm2 de diâmetro. Com este 

dispositivo aplicaremos uma pressão diretamente em sua pele que está acima 

do músculo que iremos avaliar até o nível em que a sensação de pressão 

passe de desagradável para dolorosa. Outro exame que faremos é a 

bioimpedância, que avalia a composição corporal. Você também fará uns 

testes a fim de verificarmos a capacidade funcional, o quanto de força muscular 

você tem nas pernas, nos braços e mão, bastando apenas fazer um simples 

movimento que será solicitado a você. Salientamos que durante toda a 

avaliação, você estará em um ambiente reservado e sua privacidade estará 

garantida. 

Antes de qualquer procedimento, você receberá todas as orientações 

necessárias. A pesquisa praticamente não envolve riscos para você, exceto 

uma possibilidade de desconforto e dor leve no local da aplicação do exame, 

porém isto tende a desaparecer rapidamente, contudo esta pesquisa será feita 

de forma controlada, a fim de que este eventual risco não ocorra. Este estudo 

não deverá trazer benefícios diretos a você, porém, estará ajudando a 



55 

 

desenvolver estratégias que amenizem os efeitos negativos do processo de 

envelhecimento, promovendo uma melhor qualidade de vida. 

Os resultados deste estudo serão mantidos anônimos e em sigilo, e 

apenas os pesquisadores terão acesso aos seus dados, que serão utilizados 

unicamente para fins acadêmico-científicos. 

Durante toda a pesquisa você terá acompanhamento e assistência 

necessária para qualquer eventual necessidade referente aos procedimentos. 

Sua participação é voluntária e não remunerada. 

Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

penalização ou prejuízo. 

O pesquisador responsável por esta pesquisa é a fisioterapeuta Prof. Dr. 

Fábio Marcon Alfieri que pode ser localizado no Espaço do Mestrado, telefone 

11-2128-6941 ou através do e-mail: fabio.alfieri@ucb.org.br. Você também 

pode obter mais informações sobre esta pesquisa no Comitê de Ética em 

Pesquisa do Unasp: 2128-6230 / cep.unasp@ucb.org.br. 

Eu, 

______________________________________________________________, 

RG ____________________ estou ciente das explicações sobre esta pesquisa 

e concordo em participar dela. Assim, assino este Termo de Consentimento em 

duas vias de igual teor. 

 

São Paulo, _____ de _________________ de 2015. 

 

Assinatura: 

_______________________________________________________ 
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C–ESCALA VISUAL ANALÓGICA 
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D – QUESTIONÁRIO ESTILO DE VIDA FANTÁSTICO 

 


