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A população de idosos (60 anos ou mais) está crescendo cada vez mais no 

Brasil e no mundo, resultando em mudanças na dinâmica demográfica. Segundo o 

IBGE no final de 2011, a população mundial ultrapassou os sete bilhões de pessoas. 

Segundo último Censo do IBGE de 2010, o número de idosos no Brasil com 60 

ou mais chegava a 10,8% da população e os de 80 ou mais 1,5%, e no Estado de São 

Paulo o número é ainda maior, sendo 11,6%  e 1,6%, respectivamente.  

Em Santos o índice de envelhecimento evoluiu de 11,23% para 14,05% entre 

1991 e 2010, com aumento na esperança de vida para 76 anos na atualidade.  

Segundo o Relatório Mundial e Envelhcimento e Saúde elaborado pela OMS 

(2015), o envelhecimento no nível biológico é associado ao acúmulo de uma grande 

variedade de danos moleculares e celulares que leva com o tempo a uma perda nas 

reservas fisiológicas aumentando o risco de contrair diversas doenças e um declínio 

geral na capacidade intrínseca do indivíduo que em última instância resulta no 

falecimento. 

Muitas vezes o envelhecimento cronológico não acompanha o funcional sendo 

este de maior importância para a qualidade de vida de um indivíduo pois através do 

grau de autonomia é que o mesmo desempenha as funções do dia-a-dia e o fazem 

independente dentro do contexto em que vive (KALACHE; VERAS; RAMOS, 1987).  

Uma das mudanças fisiológicas que acometem o idoso e mais estudadas são 

as alterações na composição corporal, como aumento da adiposidade e diminuição 

da massa corporal magra ou massa muscular esquelética e a diminuição óssea. 

(MATSUDO, 2000).  

 Clark e Manini (2012) propuseram o termo “dinapenia” para definir a perda da 

força muscular associada ao envelhecimento (“dyna” significa poder, força e “penia” 

significa pobreza), separando o conceito de definição de massa de redução de força 

muscular. As consequências da dinapenia são: risco de deficiência física, mau 

desempenho físico e até a morte.  

O declínio da força é de 2 a 5 vezes mais rápido do que  perda de massa 

muscular e a perda dessa força é mais consistente com o risco para desabilidade e 

morte do que a perda de massa muscular (MITCHELL et al., 2012). 

Assim, analisar o estado nutricional e a funcionalidade muscular de idosos (60 

anos ou mais) pode ajudar na criação de estratégias de promoção da saúde, 

prevenção e tratamento de alguns problemas, visando a melhoria da sua qualidade 

de vida (MARUCCI; BARBOSA, 2003). Esse foi o objetivo do presente estudo. 



MÉTODOS 

Esse estudo é derivado de um projeto de doutorado intitulado “fatores 

associados a anemia e estado nutricional de idosos (> 60 anos) residentes em área 

contaminada e não contaminada na baixada santista”. Foram utilizados os dados 

coletados nesse estudo e realizado análises das medidas antropométricas e de força 

de preensão manual. Projeto aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da 

Universidade Católica de Santos em 22/04/2015, nº. parecer 1036.152. 

As medidas antropométricas utilizadas foram de massa corporal (peso), altura 

e calculado o índice de massa corporal (IMC), dobra cutânea tricipital (DCT), 

circunferência do braço (CB), e calculada a circunferência muscular do braço (CMB), 

circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ), circunferência da 

panturrilha (CP) e força de preensão manual (FPM). A avaliação física foi realizada 

por meio de medidas e técnicas apresentadas por Kamimura; Baxmann; Cuppari 

(2005), Os procedimentos foram: 

 massa corporal – peso (em kg) foi obtida com uso de balança digital tipo plataforma 

da marca Wiso® ultra slim w912, capacidade até 180kg e divisão em 100g.  

 altura (em cm) obtida com o uso de estadiômetro portátil com plataforma e haste 

graduada com fita métrica de 250 cm e divisão de 1mm;  

 IMC = [massa corporal(kg) ÷ altura(m)²] e classificação segundo recomendação da 

Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS (2001), a saber: IMC < 23 = baixo 

peso; 23 < IMC < 28 = peso normal; 28 < IMC < 30 = sobrepeso; IMC > 30 = 

obesidade. 

 Circunferência da cintura (CC em cm) – medida do abdômen; fita métrica 

inextensível circundando sobre a cicatriz umbilical. 

 Circunferência do quadril – CQ (em cm):  fita métrica circundando a maior 

protuberância posterior dos glúteos. 

 Circunferência da panturrilha (CP): fita métrica circundando a maior circunferência 

observada no espaço entre o tornozelo e o joelho 

 Circunferência do braço – CB (em cm): fita métrica no ponto médio do braço direito 

 Dobra cutânea tricipital – DCT (em mm): pinçamento da pele no ponto médio na 

parte posterior do braço com uso do adipômetro Sanny® 



 Espessura do músculo adutor do polegar – EMAP (em mm): medida foi obtida com 

adipômetro Sanny® no músculo adutor no vértice de um ângulo imaginário formado 

pela extensão do polegar e o dedo indicador da mão. 

 Força de preensão manual – FPM (em kg): medida obtida com o uso de 

dinamômetro (Lafayette Hydraulic Hand Dynamometer model J00105 – Lafayette 

instrument – USA. Classificação de dinapenia quando FPM < 20kg para 

mulheres e < 30kg para homens (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

Foram calculados os valores médios e os desvios padrão das variáveis 

quantitativas para comparação das diferenças entre grupos Mulheres e Homens; 

aplicado teste paramétrico (teste t student). Foi utilizado aplicativo Excel for Windows 

2010. 

 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 224 idosos. As mulheres representaram 63,8% da 

amostra (n= 143) e os homens 36,2% (n=81). A média de idade de todos os 

participantes foi de 68,2 (+ 6,0) anos, sendo de 67,6 (+ 6,2; 59 a 87) anos para as 

mulheres e de 69,2 (+ 5,4; 60 a 85) anos. 

Na Tabela 01 são apresentadas as informações referentes às médias e 

desvios-padrão dos valores das medidas antropométricas e de força de preensão 

manual.  As medidas de massa corporal e altura foram maiores nos homens, bem 

como as medidas de reserva (CMB, EMAPs) e função (FPM) musculares, enquanto 

que as mulheres apresentaram maiores valores nas medidas de reserva de gordura 

corporal (DCT, CQ) e na circunferência do braço (CB). 

Ao utilizar a força de preensão manual como variável categórica, 70,0% dos 

idosos foram considerados dinapênicos, sendo 72,7% mulheres e 65,4% homens.  

Ao comparar as medidas de composição corporal e de força muscular é 

possível observar que as medidas de reserva muscular (CMB, EMAPs) de força de 

preensão manual e também peso e altura foram menores dentre as mulheres 

dinapênicas comparado com as mulheres não dinapênicas (Tabela 2).  

 
 
  



Tabela 01 – Média e desvio padrão (DP) das medidas antropométricas e da FPM 
segundo sexo. Santos, SP, Brasil. 

 Mulher (n=143) Homem (n=81)  

 Média DP Média DP Valor de p* 

Peso (kg) 68,21 12,56 73,88 16,58 0,004 

Alt (cm) 152,24 6,57 162,24 7,05 <0,001 

IMC (kg/m²) 29,42 5,08 28,05 5,96 0,072 

CB (cm) 31,92 4,15 30,70 4,38 0,042 

CMB(cm) 24,56 2,56 26,07 2,99 <0,001 

C ab (cm) 99,36 11,48 99,77 14,40 0,819 

CQ (cm) 103,85 10,38 99,77 11,54 0,007 

DCT_média 23,44 7,10 14,77 6,82 <0,001 

EmapDir (mm) 17,02 2,98 18,23 3,29 0,006 

EmapEsq (mm) 15,67 2,76 17,44 3,19 <0,001 

C Pant (cm) 36,17 3,71 36,26 3,98 0,874 

FPMDir (kg) 17,52 4,77 27,03 7,53 <0,001 

FPMEsq (kg) 16,80 5,48 26,23 7,12 <0,001 
*Teste t student. Alt= altura; IMC= índice de massa corporal; CB = circunferência do braço; CMB; = 
circunferência muscular do braço; Cab = circunferência abdominal; CQ = circunferência do quadril; 
DCT = dobra cutânea triciptal; EMAP = espessura do músculo adutor do polegar; CP = circunferência 
da panturrilha; FPM = força de preensão manual. 

 

 

Em relação aos homens, os valores das medidas de peso, altura, 

circunferência do braço (CB), circunferência muscular do braço (CMB) e espessura 

do músculo adutor polegar (Emap-direira) foram inferiores no grupo Dinapenia quando 

comparado ao grupo Não-Dinapenia, bem como a FPM de ambas as mãos (Tabela 

3). 

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentadas a distribuição dos idosos, mulheres e 

homens, respectivamente, segundo classificação do estado nutricional pelo Índice de 

Massa Corporal (IMC – OPAS/OMS, 2002) e condição da força de preensão manual 

(FPM). A maioria (52,9%) das mulheres dinapênicas e quase a metade dos homens 

dinapênicos (47,2%) estão com excesso de peso (sobrepeso e obesidade).  

O excesso de peso foi a condição nutricional da maioria dos grupos e a 

obesidade foi prevalente em ambos os grupos, independente da condição de FPM.  

  



Tabela 2 – Média e desvio padrão (DP) de medidas antropométricas de mulheres 
segundo classificação de funcionalidade muscular pela força de preensão manual 
(FPM) 

 
Não-Dinapenia 

(n=39) 
Dinapenia 

(n=104)  

 Média DP Média DP Valor de p* 

Peso (kg) 73,58 11,07 66,20 12,49 0,002 

Alt (cm) 155,74 7,59 150,93 5,61 <0,001 

IMC 30,38 4,31 29,06 5,30 0,170 

CB (cm) 32,87 3,56 31,56 4,29 0,093 

CMB(cm) 25,27 2,25 24,29 2,62 0,042 

Cabdom (cm) 102,27 10,48 98,27 11,64 0,064 

CQ (cm) 105,42 9,45 103,26 10,65 0,271 

DCT_media 24,21 7,56 23,15 6,90 0,427 

EmapDir_media 18,13 2,37 16,60 3,08 0,006 

EmapEsq_media 16,76 2,19 15,26 2,84 0,003 

C Pant (cm) 37,00 3,08 35,87 3,87 0,105 

FPMDir_media 23,58 3,34 15,23 2,83 <0,001 

FPMEsq_media 21,90 5,98 14,89 3,81 <0,001 
*Teste t student Alt= altura; IMC= índice de massa corporal; CB = circunferência do braço; CMB; = circunferência 
muscular do braço; Cab = circunferência abdominal; CQ = circunferência do quadril; DCT = dobra cutânea triciptal; 
EMAP = espessura do músculo adutor do polegar; CP = circunferência da panturrilha; FPM = força de preensão 
manual 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão (DP) de medidas antropométricas de homens 
segundo classificação de funcionalidade muscular pela força de preensão manual 

 
Não-Dinapenia 

(n=28) 
Dinapenia 

(n=53)  

 Média DP Média DP Valor de p* 

peso (kg) 79,23 15,60 71,06 16,38 0,035 

Alt (cm) 165,21 6,59 160,67 6,77 0,005 

IMC 29,06 5,51 27,52 6,12 0,276 

CB (cm) 32,02 4,05 30,01 4,39 0,050 

CMB(cm) 27,36 2,62 25,39 2,95 0,004 

C abdom (cm) 103,18 13,52 97,96 14,52 0,124 

C quadril (cm) 101,41 9,67 98,91 12,33 0,359 

DCT_media 14,85 6,27 14,72 7,09 0,940 

EmapDir_media 19,52 3,14 17,55 3,17 0,010 

EmapEsq_media 18,25 3,04 17,03 3,19 0,110 

C Pant (cm) 37,25 3,63 35,74 4,06 0,106 

FPMDir_media 34,97 4,07 22,85 5,32 <0,001 

FPMEsq_media 33,02 3,26 22,76 5,96 <0,001 
*Teste t student. Alt= altura; IMC= índice de massa corporal; CB = circunferência do braço; CMB; = circunferência 
muscular do braço; Cab = circunferência abdominal; CQ = circunferência do quadril; DCT = dobra cutânea triciptal; 
EMAP = espessura do músculo adutor do polegar; CP = circunferência da panturrilha; FPM = força de preensão 
manual 



Tabela 4 - Distribuição das mulheres segundo classificação do IMC e condição da força 
de preensão manual (FPM) 

Condição da FPM 

   Não Dinapenia Dinapenia Total 

 Intervalos  Classificação (n=39) (n=104) (n=143) 

  (kg/m²)   N % N % n % 

IMC < 23,0 Baixo peso 2 5,1 13 12,5 15 10,5 

 23,0 a 27,9 Peso normal 8 20,5 36 34,6 44 30,8 

 28,0 a 29,9 Sobrepeso 6 15,4 16 15,4 22 15,4 

  ≥30,0 Obesidade 23 59,0 39 37,5 62 43,4 
  IMC=índice de massa corporal; FPM=força de preensão manual 

 

 

Tabela 5 - Distribuição dos homens segundo classificação do IMC e condição da força 
de preensão manual (FPM) 

Condição da FPM 

   
Não 

Dinapenia Dinapenia Total 

 Intervalos  Classificação (n=28) (n=53) (n=81) 

  (kg/m²)   n % N % n % 

IMC < 23,0 Baixo peso 3 10,7 13 24,5 16 19,8 

 23,0 a 27,9 Peso normal 7 25,0 15 28,3 22 27,2 

 28,0 a 29,9 Sobrepeso 4 14,3 9 17,0 13 16,0 

  ≥30,0 Obesidade 14 50,0 16 30,2 30 37,0 

IMC=índice de massa corporal; FPM=força de preensão manual. 

 

DISCUSSÃO 

No presente estudo, observou-se maior proporção de mulheres (63,8%) em 

relação aos homens. A prevalência das mulheres na população idosa sugere uma 

“feminilização” no envelhecimento (CAMARANO, 2004). 

 A composição das medidas antropométricas e de força muscular diferiram 

entre os sexos. Os homens apresentaram valores médios maiores na reserva 

muscular (CMB, Emap’s) e na força de preensão manual (FPM’s) e as mulheres 

maiores valores nas medidas de adiposidade corporal (CB, DCT). Estudo realizado 

por Silva e colaboradores (2013) em 420 idosos da Paraíba encontraram esse mesmo 

perfil com valores maiores de FPM e CMB nos homens em relação às mulheres. 

Esses autores apresentam esses achados pelo fato da maior reserva de massa 

muscular dos homens quando comparados com as mulheres, tendo em vista que o 

músculo esquelético é o principal órgão responsável pela geração de força. 

Geraldes e colaboradores (2008) apresentam a FPM como boa preditora do 

desempenho funcional de idosos frágeis. Ao avaliarem 19 idosos em instituições de 



longa permanência correlacionaram valores abaixo de 20kg de força com baixo 

desempenho em tarefas motoras e funcionalidade corporal como um todo, 

representando risco para dependência futura e baixos níveis de saúde. Pelos valores 

médios abaixo de 20kg apresentado pelas mulheres no presente estudo tornam-se 

necessárias ações de saúde a fim de evitar a fragilidade nas idosas.  

No estudo Health ABC, Goodpaster et al (2006) avaliaram durante 03 anos a 

mudança na massa e na força muscular em 1880 idosos e verificaram que a perda de 

força muscular foi duas vezes maior nos homens do que nas mulheres. Nos homens 

o declínio da força foi 2x maior do que nas mulheres. A perda de força foi 3x maior do 

que a perda de massa. A diferença entre a força muscular de homens e mulheres da 

amostra é uma propensão fisiológica, relatada nos demais estudos encontrados na 

literatura.  

Esse declínio pode ser resultante de alteração na síntese proteica, na 

proteólise, redução dos hormônios sexuais (testosterona), hormônio do crescimento 

(GH) e do IGF-1, aumento das citocinas pró-inflamatórias (fator de necrose tumoral 

alpha e interleucina-6), perda de neurônios do movimento (moto-neurônios), 

diminuição de células-satélite, nutrição inadequada, estresse oxidativo gerado pelo 

acúmulo de radicais livres, resistência a insulina, gordura corporal associado com 

TNF-α e IL-6 e inatividade física  (RIBEIRO, 2014). 

Rantanen e colaboradores (1998) analisaram dados do estudo longitudinal 

Honolulu Heart Program com 8006 homens americanos japoneses (45 a 68 anos) 

durante de 27 anos que terminou com 3741 homens (71 a 96 anos). Ao avaliarem a 

FPM durante o estudo verificaram que os que morreram apresentaram menores 

valores na medida durante as avaliações periódicas. Os idosos que perderam mais 

peso também perderam mais força (independente da idade) sugerindo uma relação 

entre perda massa magra com perda de peso. Destacaram que houve um declínio 

médio (de aperto) de força de 1% ao ano e que essa diminuição foi mais acentuada 

após os 50, 60 anos. Concluem que a boa gestão da doença e a manutenção do peso 

ideal podem ajudar a prevenir declínio de força. 

No estudo de Barbosa e colaboradores (2006) que avaliaram a relação do 

estado nutricional e a força de preensão manual em 1894 idosos do município de São 

Paulo (Pesquisa SABE) verificaram que os indivíduos com maior reserva muscular 

(pela área muscular do braço - AMB) estava associada diretamente com FPM.  



Estudo de Pieterse e colaboradores (2002) investigaram a associação entre 

estado nutricional e FPM em idosos refugiados da Rwanda (413 homens e 415 

mulheres entre 50 a 92 anos). Verificaram que o pobre estado nutricional (baixo IMC 

e AMB) esteve associado com baixa FPM independente de sexo, idade e altura.  

No estudo longitudinal de Snih et al (2002) “Hispanic EPESE” que 

acompanharam durante 05 anos 2488 idosos mexicanos-americanos usaram a força 

muscular como uma das variáveis preditoras de mortalidade. Os homens 

apresentaram média de FPM de 28,4kg (+ 9,5 kg) e as mulheres de 18,2 kg (+ 6,5kg). 

Os homens e as mulheres que faleceram durante o estudo apresentaram valores 

médios de FPM inferiores a 22,0 kg e 14,0 kg, respectivamente. Verificaram também 

que para cada 1kg a mais na FPM esteve associado com 3% de diminuição de risco 

de morte.  

Newman e colaboradores (2006) ao examinarem a razão de mortalidade de 

2292 participantes (70 a 79 ano; 51,6% mulheres; 38,8 negros) do Health Aging and 

Body Composition Study  (Health ABC) durante os 5 anos de estudo, verificaram que 

a força, e não massa muscular, esteve associado com mortalidade.  Demonstraram 

que a força muscular é um marcador de qualidade muscular e foi mais importante do 

que a quantidade de massa muscular na estimativa do risco de mortalidade. 

A FPM tem validade preditiva para declínio de cognição, mobilidade e 

funcionalidade e mortalidade em idosos conforme apresentado na revisão sistemática 

com metanálise por Rijk e colaboradores (2016).  

Estudo de Stephen; Janssen (2009) com 3366 idosos em que foram avaliados 

o impacto da obesidade dinapênica sobre o risco cardiovascular, concluiu que 

indivíduos com a combinação:obesidade e pouca força muscular (dinapenia) 

possuem 23% a mais de chance de risco para doença cardiovascular se comparados 

aos grupos dos somente obesos ou somente dinapenicos. 

Scott e colaboradores (2015) analisaram a associação da dinapenia e da 

obesidade dinapênica com quedas e risco de fraturas. Destacaram que apesar de um 

aparente efeito protetor da obesidade sobre a fratura, por exercer “amortecimento” e 

preenchimento ósseo, o aumento da adiposidade pode comprometer a saúde óssea 

afetando a sua microarquitetura. Apresentam também que a sarcopenia ou de 

dinapenia podem agravar o risco de quedas e de fraturas em adultos idosos 

obesos. Intervenção para a perda de peso é benéfica para os adultos mais velhos 

com obesidade sarcopênica e dinapênica, mas pode resultar em reduções adicionais 



nos músculos e saúde óssea. A adição de exercício, incluindo o treinamento de 

resistência progressiva e estratégias nutricionais, incluindo proteínas e 

suplementação de vitamina D, pode aperfeiçoar a composição corporal e os 

resultados de função muscular, reduzindo assim quedas e risco de fraturas nesta 

população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os idosos do presente estudo apresentaram condições de baixa força muscular 

e elevado peso corporal. Assim, merecem atenção especial, pois correm riscos para 

o desenvolvimento de doenças associadas ao excesso de peso, limitações funcionais 

para a realização de atividades diárias, comprometimento de mobilidade o que pode 

torná-lo dependente. Intervenções de profissionais de saúde se fazem necessárias, 

por meio de campanhas, orientações e assistências para os casos mais agravantes. 
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