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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE FORÇA MUSCULAR E FUNCIONALIDADE E SUA 
INFLUÊNCIA NA OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS DE SÃO LUÍS-MA 

 
1. RESUMO 

Reduzir o risco de quedas é uma forma de minimizar os custos com a assistência ao idoso, e se 

torna possível à medida que os fatores determinantes das quedas são identificados.  A fraqueza 

muscular pode ser destacada por causar prejuízo locomotor e retardar as reações de equilíbrio 

influenciando fundamental na funcionalidade de tal população, pois é prioritariamente utilizada na 

realização das atividades de vida diária. O objetivo do trabalho é avaliar a relação da força 

muscular e da funcionalidade nos índices de quedas em idosos de São Luís. O estudo teve 

delineamento analítico, transversal. Trata-se de um subprojeto do estudo de coorte prospectivo 

intitulado “Estudo epidemiológico na cidade de São Luís para traçar o perfil da funcionalidade e 

propensão a quedas na população idosa dessa região”. A coleta de dados deu-se através de 

entrevista domiciliar onde foram colhidos dados sociodemográficos, história de queda, 

características e hábitos de vida dos idosos. A determinação da força muscular fez-se através do 

instrumento mecânico “Gold Standard” dinamômetro, baseando-se na carga máxima em Kgf, que 

o idoso consegue suportar (3RM). Foi avaliada a extensão do tronco e a preensão palmar. Para a 

funcionalidade usou-se a subescala funcional do BOMFAQ Brazilian Multidimensional Functional 

Assessment Questionnaire” (RAMOS et al., 1998). O BOMFAQ tem como objetivo avaliar a 

dificuldade referida pelo paciente na realização de 15 atividades de vida diária (AVD), sendo oito 

atividades físicas de vida diária (AFVD) e sete atividades instrumentais de vida diária (AIVD).Os 

dados encontrados são condizentes com outros encontrados na literatura e nos oferecem um 

panorama da situação das quedas e da funcionalidade de idosos de São Luis. 

 

      Palavras – Chave: Queda, Idosos, Força muscular, Funcionalidade.  

2. INTRODUÇÃO 

Reduzir o risco de quedas é uma forma de minimizar os custos com a assistência ao 

idoso, e se torna possível à medida que os fatores determinantes das quedas são 

identificados.  A fraqueza muscular pode ser destacada por causar prejuízo 

locomotor e retardar as reações de equilíbrio influenciando fundamental na 

funcionalidade de tal população, pois é prioritariamente utilizada na realização das 

atividades de vida diária. 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a relação da força muscular e da funcionalidade nos índices de quedas em 

idosos de São Luís. 
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4. METODOLOGIA 

O estudo teve delineamento analítico, transversal. Trata-se de um subprojeto do 

estudo de coorte prospectivo intitulado “Estudo epidemiológico na cidade de São 

Luís para traçar o perfil da funcionalidade e propensão a quedas na população idosa 

dessa região”. A coleta de dados deu-se através de entrevista domiciliar onde foram 

colhidos dados sociodemográficos, história de queda, características e hábitos de 

vida dos idosos. Amostra inclui 243 idosos. “A determinação da força muscular fez-

se através do instrumento mecânico “Gold Standard” dinamômetro, baseando-se na 

carga máxima em Kgf, que o idoso consegue suportar (3RM). Foi avaliada a 

extensão do tronco e a preensão palmar. Para a funcionalidade usou-se a subescala 

funcional do BOMFAQ Brazilian Multidimensional Functional Assessment 

Questionnaire” (RAMOS et al., 1998). O BOMFAQ tem como objetivo avaliar a 

dificuldade referida pelo paciente na realização de 15 atividades de vida diária 

(AVD), sendo oito atividades físicas de vida diária (AFVD) e sete atividades 

instrumentais de vida diária (AIVD).   A análise dos dados deu-se através do pacote 

estatístico SPSS 18.0. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Desenvolve-se no estudo uma análise crítica, discussão e interpretação dos 

resultados obtidos onde está sendo utilizada uma amostra de 243 idosos residentes 

dentro dos sete distritos sanitários de são Luis.  A abordagem aos idosos é realizada 

por meio de entrevista domiciliar. Tomar-se-á por base o domicílio como unidade 

amostral. O domicílio sorteado encontrado fechado ou ausente de idoso será 

substituído pelo imediatamente a seguir. Para a coleta de dados foi utilizado um 

questionário padronizado com perguntas referentes a dados de identificação e 

contato, dados sóciodemográficos, características dos hábitos de vida, história de 

quedas (VIDÁN; VELLAS; MONTEMAYOR, 1993) estado de saúde geral, incluindo 

diagnósticos prévios, problemas de visão, vertigens, uso de fármacos. Para avaliar a 

funcionalidade usou-se á subescala funcional do BOMFAQ Brazilian 

Multidimensional Functional  Assessment Questionnaire” (RAMOS et al., 1998). O 

BOMFAQ tem como objetivo avaliar a dificuldade referida pelo paciente na 

realização de 15  atividades de vida diária (AVD), sendo oito atividades físicas de 

vida diária(AFVD) e sete atividades instrumentais de vida diária (AIVD). A 
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determinação da força muscular esta sendo realizada através do instrumento 

mecânico “Gold Standard” dinamômetro, baseando-se na carga máxima em Kgf, que 

o idoso consegue suportar (3RM). Foi avaliada a extensão do tronco e a preensão 

palmar . 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram avaliados 37 idosos dentro da amostra prentendida em toda São Luis, na 

faixa etária entre 60 e 89 anos (media 70,3±7,3), a maioria foi gênero feminino 

(67,6%). A prevalência de queda nessa amostra, nos últimos dois anos, foi de 

48,6%, 70,3% (26) dos idosos tem medo de cair ou de voltar a cair. As quedas 

atingiram mais o gênero feminino. Nessa amostra a maioria não pratica nenhuma 

atividade física (70,3%). A força de preensao palmar foi de 12,84±3,20N (intervalo 6-

19), a dos extensores dos troncos 30,18±7,68 (intervalo 14-44). Quanto a 

funcionalidade as atividades que os idosos mais têm facilidade em executar são as 

de comer, pentear o cabelo e tomar banho. As de maior dificuldade foram subir 

escadas, limpar a casa e cortar as unhas. Foi possível observar que nos dois grupos 

musculares avaliados a media da força muscular foi maior no grupo de idosos que 

não caiu. Entretanto, não foi encontrada associação entre a queda e a força 

muscular. é maior que a dos idosos que caíram. O fato de praticar e não praticar 

atividade física não tem relação com a ocorrência de quedas. Observou-se que os 

idosos apresentaram maior dificuldade nas atividades que exigem dos membros 

inferiores e coordenação motora, contudo nenhuma delas apresentou relação com 

as quedas. Os dados apresentados são parciais dentro de uma pequena amostra da 

pretendida, isso provavelmente explica a não significância estatística nas análises, 

apesar disso, os dados encontrados são condizentes com outros encontrados na 

literatura e nos oferecem um panorama da situação das quedas e da funcionalidade 

de idosos de São Luis. 
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