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Resumo 

A disfunção nutricional em indivíduos obesos e não obesos pode ocasionar 

maior vulnerabilidade no período de transição para o envelhecimento. O objetivo 

deste estudo é avaliar o impacto da obesidade nos aspectos funcionais e físicos, em 

idosos obesos e não obesos. É uma pesquisa transversal com amostra não 

probabilística voluntária por conveniência. Estão sendo avaliados a força de 

preensão palmar, mini avaliação nutricional, teste de desempenho físico modificado 

e o teste de caminhada de seis minutos. Em uma análise clínica e qualitativa das 

avaliações iniciais, nota-se a influência do IMC na capacidade física e funcional dos 

indivíduos.  

 

Introdução 

 A prevalência de obesidade sobre essa faixa etária, avaliada pelo índice de 

massa corporal (IMC) igual ou superior a 30kg/m2, na população brasileira, 

aumentou com a idade e atingiu 17,1% na faixa etária de 55 a 64 anos, 14% na 

categoria de 65 a 74 anos e 10,5% nos idosos com 75 anos ou mais. Apesar de ser 

um preditor importante para morbidade e mortalidade na população idosa, pouco se 

sabe sobre a relação entre IMC e envelhecimento, pois mudanças na composição 

corporal, associadas ao processo de envelhecimento, devem ser consideradas.  

 No Brasil, o aumento da expectativa de vida tem sido diretamente ligado 

pelos avanços tecnológicos relacionados a área da saúde, tendo como exemplo as 

vacinas, uso de quimioterápicos, antibióticos e acesso a informações que tornaram 

possível a prevenção ou cura de muitas doenças.  

 Esse crescimento traz a consciência da existência da velhice como uma 

questão social. Questão esta que pede grande atenção, pois temos que preservar 

nossa população e mantê-la ativa, tornando-a importante para o crescimento do 

país.   

 

Objetivos 

O objetivo geral é comparar a capacidade física e funcional de idosos 

obesos e não obesos. O objetivo específico é avaliar a capacidade física e funcional 

em idosos obesos e não obesos, por meio da força de preensão palmar, mini 



avaliação nutricional, teste de desempenho físico modificado e no teste de 

caminhada de seis minutos. 

 

Metodologia 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade 

São Judas Tadeu (protocolo 2.593.572), sendo uma pesquisa transversal, com uma 

amostra não probabilística voluntária de conveniência. O estudo recrutará 50 idosos 

obesos e 50 idosos não obesos. Serão incluídos indivíduos de ambos os gêneros, 

com idade maior ou igual a 60 anos, sem patologias em níveis incapacitantes e 

pontuação no IMC de até 39,9. São excluídos indivíduos que não têm marcha 

independente, indivíduos amputados. 

            Cada participante será avaliado em um único dia por uma equipe habilitada, 

sob supervisão de um professor fisioterapeuta. Para a avaliação funcional e 

nutricional, serão utilizados os seguintes instrumentos: teste de desempenho físico 

modificado (Avalia os domínios da função física, pela realização de tarefas que 

simulam as atividades de vida diária. Mini avaliação nutricional (Avalia o risco de 

desnutrição e de obesidade de indivíduos idosos.) Dinamômetro manual (Utilizado 

para avaliar a força de preensão palmar de sua mão dominante). Teste de 

caminhada 6 minutos (avalia-se através do teste a máxima distância percorrida 

durante um período de seis minutos, possibilitando o paciente a ditar a velocidade 

dos passos e interromper a caminhada em caso de sintomas limitantes). Anamnese 

(A avaliação do fisioterapeuta será realizada coletando dados do paciente, tais 

como, nome, idade, sexo e histórico de saúde).  

 Após todas as coletas, os resultados serão tabulados e descritos por meio de 

médias e desvio-padrão. Será realizada uma análise comparativa entre os grupos. O 

nível de significância adotado neste estudo será de p≤ 0,05. 

 

Desenvolvimento 

  A pesquisa encontra-se na fase de coletas de dados. Até o momento já foram 

avaliados 26 idosos obesos e 23 não obesos. 

 



Resultados Preliminares 

  Em uma análise clínica e qualitativa das avaliações iniciais, pode-se notar a 

influência do IMC na capacidade física e funcional dos indivíduos. Uma melhor 

aptidão para realização das atividades é observada nos idosos cujo IMC é 

classificado como adequado comparado a indivíduos classificados com sobrepeso e 

baixo peso.  

  Mulheres com sobrepeso apresentam mais dificuldade no desempenho das 

atividades, com pontuação média de 23,23 no teste do desempenho físico 

modificado, média de 380 metros no teste de caminhada de seis minutos e força de 

preensão palmar de 24,65kg comparado a mulheres com peso adequado onde as 

médias foram respectivamente: de 29,83 pontos, 453,83 metros e 21,08 kg. 

  Homens com sobrepeso apresentam pontuação média de 23,83 no teste de 

desempenho físico modificado, 450 metros no teste de caminhada de seis minutos e 

31,45 kg na força de preensão manual comparado a homens com baixo peso com 

média de 27,4 pontos no teste do desempenho físico modificado, 338 metros no 

teste de caminhada de seis minutos e 36,6 kg de força de preensão palmar. 

 Os dados preliminares da comparação de idosos obesos e não obesos tem 

corroborado os dados na literatura consultada.  
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