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RESUMO 

 

MARINI, J. A. G. Pontos de corte do risco de sarcopenia baseados em força isométrica 

de membros inferiores e tronco em mulheres idosas. 2022. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2022.   

 

A sarcopenia é uma doença definida pela redução progressiva e generalizada da força muscular 

(FM) e da massa muscular (MM). Atinge preponderantemente aos idosos e possui alta 

prevalência no Brasil (17%), sendo maior nas mulheres (20%) do que nos homens (12%). A 

sarcopenia impacta na qualidade de vida e na saúde dos idosos com significativa repercussão 

econômico-social, elevando o número de internações e os custos hospitalares, onerando 

sobremodo o sistema de saúde. Um dos consensos para seu diagnóstico, do European Working 

Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), considera a força de preensão manual 

(FPM) como seu primeiro critério de diagnóstico. Todavia a FPM não parece altamente 

representativa da FM global, pois mede segmento corporal único, que envolve pequeno 

agrupamento muscular e não se altera significativamente quando sob treinamento com pesos. 

Nesse sentido, a FM isométrica de membros inferiores e tronco (FIMIT) parece mais 

representativa, pela maior participação de grandes e vários grupos musculares e boa resposta 

ao treinamento com pesos. Todavia seus limiares como critérios de risco à sarcopenia ainda são 

desconhecidos. Assim, o objetivo deste estudo foi propor um método de probabilidade de risco 

para a sarcopenia de mulheres idosas, a partir da FIMIT. Uma amostra intencional foi composta 

por 82 idosas da comunidade, fisicamente independentes, com idade ≥ 60 anos. O questionário 

Miniexame do Estado Mental (MEEM) foi usado para assegurar aptidão cognitiva para 

participação do estudo. Para o diagnóstico da sarcopenia foram adotados os critérios 

dicotômicos do EWGSOP. Medidas de massa corporal (MC) e estatura foram realizadas 

conforme padronização recomendada. Estimativa da massa muscular foi realizada por DXA 

(Hologic Discovery, v. 11.2), considerando o tecido mole magro apendicular (TMMA). Foram 

realizados testes de dinamometria manual e caminhada de seis minutos (DT6M) para definir a 

FPM e limitação funcional (LF), respectivamente. Para medida da FIMIT foi utilizado o 

dinamômetro portátil de tronco e membros inferiores (Fillizola®, modelo CROWN). Valores 

absolutos de FIMIT, ajustados por variáveis antropométricas e pela idade foram testados por 

curva ROC, para identificar o risco para sarcopenia (FM reduzida) e discriminar a LF 

(DT6M<400m). A melhor relação entre sensibilidade e especificidade dos modelos foi 

determinada pelo índice de Youden. A concordância entre os métodos indicativos de sarcopenia 

foi testada por coeficiente Kappa. As análises foram realizadas no pacote estatístico SPSS 20 e 

MedCalc 15.2 (ROC), com nível de significância previamente estabelecido (p<0,05). Os 

resultados mostraram que a prevalência de sarcopenia foi de 6% (n= 5). Como esperado, a FM 

e MM foram menores nas idosas sarcopênicas do que nas não sarcopenias (T=8,732; p=0,01; 

U=24,000; p=0,01), respectivamente. Houve alta prevalência da LF, da amostra total (43,9%; 

n=36). O índice FIMIT/Idade, foi o único capaz de discriminar de forma aceitável a LF 

(AUC=70%). Após aplicação dos pontos de corte desse índice (FIMIT/Idade), houve maior 

prevalência da doença pelo nosso modelo em comparação aos critérios do EWGSOP (12,2% 

vs 6%). Por outro lado, a FIMIT/Idade apresentou maior concordância com a FPM/MC 

sugerido por outro consenso, o Sarcopenia Definitions and Outcomes Consortium (SDOC), 

(26,8% vs 25,6%). Porém, o ponto de corte indicado pelo SDOC não discrimina a LF de forma 

aceitável (AUC=0,66). Esses achados permitem concluir que a FIMIT/idade é uma alternativa 



 
 

 

 

mais representativa da força global, discriminante e acurada da probabilidade de risco de 

sarcopenia em idosas fisicamente independentes. 

 

Palavras-Chaves: Envelhecimento. Fragilidade. Mobilidade. Síndromes Geriátricas.  

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

MARINI, J. A. G. Cut-off points for sarcopenia risk probability based on isometric 

strength of the lower limbs and trunk in older women. 2022. Dissertation (Master in 

Sciences) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2022.  

 

Sarcopenia is a disease defined as a progressive and generalized reduction in muscle strength 

(MS) and muscle mass (MM). It affects mainly the older adults and has a high prevalence in 

Brazil (17%), being higher in women (20%) than in men (12%). Sarcopenia impacts the quality 

of life and health of the elderly with significant economic and social repercussions, increasing 

the number of admissions and hospital costs, placing a heavy burden on the health systems. 

One of the consensuses for its diagnosis, of the European Working Group on Sarcopenia in 

Older People (EWGSOP), considers hand grip strength (HGS) as the first diagnostic criterion. 

However, HGS does not seem highly representative of the global MS, since it measures a single 

body segment, involving a small muscle grouping and does not change significantly when under 

strength training. In this sense, isometric strength of lower limbs and trunk (ISLLT) seems more 

representative, due to the greater participation of large and various muscle groups and good 

response to weight training. However, the risk criteria thresholds for sarcopenia are still 

unknown. Thus, the aim of this study was to propose a risk probability method for sarcopenia 

in older women, based on the ISLLT. An intentional sample consisted of 82 physically 

independent elderly women from the community, aged ≥ 60 years. The Mini-Mental State 

Examination (MMSE) questionnaire was used to ensure cognitive aptitude for study 

participation. For the diagnosis of sarcopenia, the dichotomous criteria of the EWGSOP were 

adopted. Body mass and height measurements were performed according to recommended 

standardization. Estimation of muscle mass was performed by DXA (Hologic Discovery, v. 

11.2), considering appendicular lean soft tissue (ALST). Manual dynamometry and six-minute 

walk test (6MWT) tests were performed to define the HS and functional limitation (FL), 

respectively. To measure ISLLT a portable trunk and lower limbs dynamometer (Fillizola®, 

CROWN model) was used. Absolute ISLLT values, adjusted for anthropometric variables and 

age, were tested using a ROC curve to identify the risk for sarcopenia (reduced MS) and 

discriminate the functional limitation (6MWT). The best relationship between sensitivity and 

specificity of the models was determined by the Youden index. Agreement between methods 

indicative of sarcopenia was tested by the Kappa coefficient. Analyzes were performed using 

the SPSS 20 and MedCalc 15.2 (ROC) statistical package, with a previously established level 

of significance (p<0.05). The results showed that the prevalence of sarcopenia was 6% (n=5). 

As expected, MS and SMT were lower in sarcopenia older women than in non-sarcopenia 

(T=8.732; p=0.01; U=24,000; p=0.01), respectively. There was a high prevalence of FL in the 

sample (43.9%; n= 36). ISLLT/Age index was the only one able to acceptable discriminative 

the FL (AUC>70%). After cutoff points application (ISLLT/Age), there was a higher 

prevalence of the disease compared to the EWGSOP criteria (6% vs 10%). On the other hand, 

the ISLLT/Age showed greater agreement with another consensus, the Sarcopenia Definitions 



 
 

 

 

and Outcomes Consortium (SDOC), when HGS was adjusted by MC (26.8% vs. 25.6%) 

without, however, discriminating the FL in an acceptable way (AUC=0.66). These findings 

allow us to conclude that ISLLT/Age is an accurate alternative for the probability of risk of 

sarcopenia in physically independent older women.  

Keywords: Fragility. Mobility Aging. Geriatric Syndromes. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A sarcopenia é uma doença caracterizada pela redução progressiva de força muscular 

(FM) e da massa muscular esquelética (MM) (CRUZ-JENTOFT et al., 2019; ANKER; 

MORLEY; VON HAEHLING, 2016), que impacta negativamente no desempenho funcional 

(DF) durante o envelhecimento (VINEL et al., 2018). Está associada a efeitos adversos como 

quedas, fraturas (BISCHOFF-FERRARI et al., 2015; SCHAAP et al., 2017) incapacidade de 

realizar atividades da vida diária (AVD) (MALMSTROM, et al., 2016), baixa qualidade de vida 

(BEAUDART et al., 2017) e morte prematura de idosos (DE BUYSER et al, 2016). Sarcopenia 

também é uma componente importante da síndrome de fragilidade e forte preditora de 

incapacidade física, morbidade e mortalidade em idosos (PHU; BOERSMA; DUQUE, 2015). 

A falha no diagnóstico precoce da doença nos idosos e ausência de estratégias terapêuticas 

preventivas cooperam para seu agravamento, resultando na elevação no número de 

institucionalização clínica dessa população (VINEL et al., 2018).  

 A população idosa vem aumentando de forma exponencial em todo o mundo. Estima-

se que no ano de 2050 alcançará a marca dos dois bilhões de idosos no planeta (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2014; UNITED NATIONS, 2017), superando a quantidade de 

crianças de até 5 anos de idade (HIGO; KHAN, 2015). O processo de envelhecimento é 

multifatorial, envolvendo questões fisiológicas, neurológicas e sociais. O envelhecimento 

acarreta restrições no DF, controle motor, equilíbrio, e diminuição do conteúdo mineral ósseo, 

MM e FM (TRIBESS; VIRTUOSO JUNIOR, 2005). O envelhecimento também leva ao 

comprometimento do aspecto cognitivo. Por consequência, o equilíbrio, a marcha e a 

mobilidade dos idosos também são afetados, mesmo em quadros de comprometimento 

cognitivo leve (MIRELMAN et al., 2014; PEDERSEN et al., 2014; HAUSDORFF et al., 2018). 

Esses prejuízos, expõem os idosos a situações de risco e vulnerabilidade. Fatores adicionais 

como hábitos alimentares ruins, baixos níveis de atividade física, doenças crônicas, caquexia e 

certos tratamentos farmacológicos podem acelerar o processo degenerativo funcional, 

acarretando no desenvolvimento da sarcopenia (THOMPSON, 2007; PADDON-JONES; 

RASMUSSEN, 2009). 

 Inicialmente a sarcopenia era associada somente a pessoas idosas, porém atualmente se 

reconhece que seu desenvolvimento se inicia antes mesmo da velhice (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019). Portanto, a sarcopenia pode ser dividida em duas categorias: primária, quando se 

relaciona à idade; ou secundária, quando associada a diversos fatores de risco (THOMPSON, 

2007; PADDON-JONES; RASMUSSEN, 2009; CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Ademais, a 
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doença também apresenta subcategorias que, após recente revisão pelo Europen Working 

Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), são classificadas em aguda e crônica. A 

condição aguda é considerada quando os sintomas manifestados permanecem no máximo por 

seis meses no paciente. Está temporariamente associada a outra doença ou lesão aguda, como 

por exemplo episódios de resistência à insulina e quedas (WALSTON, 2012). A condição 

crônica por sua vez, se mantém em um período superior a seis meses, quando associada a danos 

duradouros e progressivos que elevam o risco de morte. Como por exemplos, as condições 

reumatológicas, artrite reumatoide e artrose, sendo mais evidente em mulheres (WALSTON, 

2012; GILES, et al. 2008). 

 A atualização do conceito de sarcopenia pelo EWGSOP publicada em 2019, destacou a 

baixa FM como característica fundamental para seu diagnóstico. Essa atualização deve facilitar 

a identificação imediata da doença, principalmente na prática clínica. A FM, primeiro critério 

de sarcopenia nessa nova definição, é considerada como a medida mais representativa e 

confiável da função muscular (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Explica as reduções no DF 

relacionadas à locomoção e ao equilíbrio (VISSER et al., 2000). A FM é forte preditora de 

resultados adversos como incapacidade física, fraturas e quedas (SCHAAP et al., 2017). 

Aumenta durante a juventude e perto da terceira década de vida alcança o pico máximo, com 

reduções subsequentes a partir da quarta década de vida, com agravamentos no avançar da 

velhice (DODDS et al., 2014). Os declínios naturais do envelhecimento são característicos e 

inevitáveis (CRUZ JENTOFT et al., 2019). Estima-se que a partir dos 50 anos de idade ocorram 

perdas de MM entre 1% e 2% ao ano, com redução anual da FM de 1,5 até 5% (KELLER; 

ENGELHARDT, 2013). Essas reduções na FM relacionadas à idade envolvem nomeadamente 

as extremidades do corpo (membros superiores e inferiores) e o tronco (KASUKAWA et al., 

2017; TOYODA et al., 2019). Baixos níveis de FM nas costas, por exemplo, influenciam na 

diminuição da qualidade de vida dos idosos (IMAGAMA et al., 2011). O tronco é um elo 

cinético que facilita a transferência de forças entre as extremidades superiores e inferiores do 

corpo. Esse elo permite a execução de movimentos corporais como parte das habilidades 

esportivas e/ou ocupacionais, exercícios físicos e atividades da vida diária (GRANACHER, et 

al., 2013). A FM e a estabilidade do tronco favorecem o equilíbrio e contribuem para um menor 

risco de quedas em idosos (GRANACHER, et al., 2013). 

 A sarcopenia é considerada a maior causa de fragilidade e incapacidade em pessoas 

idosas em todo o mundo (VELLAS et al., 2018), está intrinsecamente associada ao aumento 

nas despesas hospitalares (ANTUNES et al., 2017), impactando um maior custo social da saúde 

dessa população. Em 2000, os Estados Unidos da América destinaram aproximadamente 18,5 
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bilhões de dólares para o cuidado de idosos sarcopênicos, o que representa 1,5% do gasto total 

com saúde (JANSSEN et al., 2004; HAN et al., 2014). No reino Unido os idosos sarcopênicos 

com mais de 70 anos elevaram significativamente os custos dos cuidados com a saúde, visto 

que a doença tem altos encargos pessoais, sociais e econômicos. Foram mais de 2,46 bilhões de 

Libras adicionais no cuidado de pacientes sarcopênicos, comparado aos idosos sem sarcopenia 

(PINEDO-VILLANUEVA ET AL., 2019). Portanto, um dos principais desafios econômicos 

em todo o mundo consiste na efetivação de um plano de prevenção eficaz e um diagnóstico 

precoce, pois está claro que são necessárias estratégias atualizadas de cuidados prolongados e 

atenção à saúde do idoso, capazes de reduzir a velocidade do avanço da sarcopenia no processo 

ao envelhecer. 

 Intervenções e tratamentos com exercícios físicos em conjunto com uma alimentação 

equilibrada, são meios consolidados na literatura para a prevenção e tratamento da sarcopenia, 

referente ao aumento da FM e MM (DOHERT, 2003; PHILLIPS, 2015). Esses ganhos também 

são vistos na região do tronco em indivíduos submetidos a treinamento físico, seja treinamento 

geral e/ou específico (COSIO-LIMA et al. 2003; KATZMAN et al. 2007). Essa atividade 

promove importantes respostas musculares nas regiões dorsais e ventral do tronco, podendo 

melhorar o desempenho na execução das atividades corriqueiras, decorrentes da FM do tronco. 

A FM dos extensores das costas diminui com o avanço da idade, principalmente em indivíduos 

com mais de 70 anos (KASUKAWA et al., 2017). Estudos apontam que a FM do tronco está 

intimamente associada ao DF medido pela velocidade da marcha durante o teste de caminhada 

por seis minutos (SHAHTAHMASSEBI, et al., 2017). O tamanho dos músculos dessa região 

apresenta correlação positiva com o DF (SHAHTAHMASSEBI, et al., 2017). Baixos níveis 

dessa força também foram associados à menor qualidade de vida e ao aumento no número de 

quedas (KASUKAWA et al., 2010; VIEIRA et al., 2017).  

 Da mesma forma, a comunidade científica apresenta grande gama de instrumentos, 

métodos e protocolos para o diagnóstico da sarcopenia. Assim, deve-se considerar a validade e 

a confiabilidade, além da possibilidade do uso prático desses instrumentos em situações clínicas 

ou de campo (MIJNARENDS et al., 2013). Ademais, o diagnóstico precoce ou mesmo o 

prognóstico é interessante, uma vez que poderiam representar enorme ajuda no monitoramento 

e prevenção da doença. O algoritmo do EWGSOP (CRUZ JENTOFT et al., 2019) é adotado 

pelos pesquisadores brasileiros como referência para o diagnóstico da sarcopenia. O consenso 

disponibiliza valores de referência para avaliar a FM por meio da força de preensão manual 

(FPM), utilizando o dinamômetro de mão. Esse método é o mais utilizado no mundo todo para 

a avaliação dessa variável a fim de diagnosticar a doença. A FPM é uma medida que apresenta 
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moderada correlação com a força de outros compartimentos do corpo (TIELAND et al., 2015). 

Alguns estudos mostram que ela é limitada apenas a determinados grupos musculares. A FPM 

não possui as mesmas alterações na FM que os outros membros, como por exemplos os 

membros inferiores (FIELDING, et al., 2011; TIELAND et al., 2015). Quando os indivíduos 

são submetidos à execução de treinamento com pesos, ocorrem melhorias nos níveis de FM, 

principalmente nos membros inferiores (YOSHIMURA et al., 2017; ARAI et al., 2018), embora 

a medida de FPM não se altere significantemente em pessoas idosas (TIELAND et al., 2015; 

YOSHIMURA et al., 2017). Isso dá fortes indícios que essa medida não seria eficiente para 

avaliar alterações na FM e DF (TIELAND et al., 2015; YOSHIMURA et al., 2017). Outra 

limitação da FPM aparece em situações de enfermidades em que acarretam na incapacitação de 

preensão manual, como é o caso da artrite avançada ou da síndrome do túnel do carpo 

(LAURETANI et al., 2003). Um método alternativo para avaliar a FM é proposto pelo 

EWGSOP (CRUZ JENTOFT et al., 2019): ‘the chair stand test’. Essa avaliação é conhecida 

como o teste da cadeira, que para além da FM, reflete a capacidade de resistência muscular, 

muito embora também não seja representativa da FM global (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). 

Além disso, pontos de corte de FM isométrica de extensão do joelho foram propostos 

(ASSANTACHAI et al., 2014; MARTIEN et al., 2015), porém avaliadas por meio de 

dinamômetros manual isométricos portáteis. Nesses dois estudos, os modelos de dinamômetros 

utilizados não são comuns na atuação prática aos profissionais do movimento. Assantachai et 

al., (2014), avaliou os participantes sentados em uma cadeira com os joelhos em extensão 

paralelamente ao chão. Foi solicitado ao participante que mantivesse essa posição o mais forte 

possível contra a força máxima persistente aplicada pelo examinador através do dinamômetro 

colocado na frente do tornozelo. Martien et al., (2015), avaliou os participantes sentados em 

uma cadeira alta para que os pés não alcançassem o chão. Os ângulos da articulação do quadril 

e joelho foram posicionados em 90º. As pernas foram estabilizadas com um cinto. O 

dinamômetro foi acoplado ao pé traseiro da cadeira e fixado em uma cinta presa à extremidade 

distal da tíbia. Os sujeitos foram instruídos fazer movimento de extensão de joelho o mais forte 

possível. Portanto, as medidas isométricas avaliadas nesses estudos, são medidas que refletem 

a força muscular de apenas um segmento corporal. Diante disso, considerar no diagnóstico da 

sarcopenia uma amplitude maior de grupos musculares (tronco e membros inferiores) e 

relativizá-la por dimensões corporais e idade, avança frente ao conhecimento que se tem até o 

momento.   

 A fim de diagnosticar a sarcopenia de forma mais adequada, seria desejável quantificar 

a variável chave para o diagnóstico da doença, no caso, a FM global. Nesse sentido, um teste 
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que exija participação de vários e grandes grupos musculares, capazes de quantificar a FM 

global de forma mais representativa é requerida. Assim, permanece o desafio de um diagnóstico 

precoce como alvo de uma estratégia inovadora em identificar a fraqueza muscular associada à 

idade, a fim de restaurar a autonomia física dos idosos (VINEL et al., 2018).   

 Na área da saúde, especialmente para os profissionais do movimento humano, a 

dinamometria é um método muito utilizado, cuja finalidade principal é avaliar a capacidade de 

um músculo ou grupo muscular gerar força. O dinamômetro pode ser utilizado em ocasiões que 

antecedem uma intervenção de treinamento físico, durante etapas finais de algum programa 

específico de treino e com aplicabilidade em programas de reabilitação (MCARDLE, W.D: 

KATCH, F.I.: KATCH, 2011). Os dinamômetros portáteis de tração tronco e dos membros 

inferiores apresentam possibilidades de duas medidas diferentes. Guedes e Guedes, (2006), 

propõem definição e descrição de protocolo de execução de maneiras diferentes para a 

aplicação dos testes. A diferença entre os dois protocolos está no posicionamento do indivíduo 

durante a execução do teste. Para a quantificação da FM do tronco, o indivíduo deve manter os 

joelhos totalmente estendidos e o tronco levemente flexionado, formando um ângulo de 120º. 

A empunhadura no equipamento deve ser feita com uma das mãos com a pegada em pronação 

e a outra supinação. Para a quantificação da FM dos membros inferiores, os joelhos devem estar 

fletidos formando um ângulo de 120º. A empunhadura no equipamento deve ser feita com as 

duas mãos com a pegada em pronação (GUEDES E GUEDES, 2006). Para esse estudo será 

utilizado o termo de “teste de dinamometria de membros inferiores e tronco” que avalia a “força 

isométrica de membros inferiores e tronco” (FIMIT). Pois o teste exige grande participação dos 

músculos dos membros inferiores quanto dos músculos que compõem a região dorsal do tronco, 

incluindo os membros apendiculares superiores. A Medida de FM dos membros inferiores e 

tronco pode ser uma opção eficaz para quantificar a FM no diagnóstico da sarcopenia 

(TOYODA et al., 2019). O dinamômetro de tração tronco e dos membros inferiores quantifica 

a FM de diversos segmentos corporais, pois exige a participação de grandes e vários grupos 

musculares como os isquiotibiais (músculos posteriores da coxa), quadríceps isquiotibiais 

(músculos anteriores da coxa), glúteo máximo, latíssimo dorso, trapézio, eretores da espinha, 

levantador da escapula, flexor superficial dos dedos (DELAVIER, 2003). O posicionamento do 

avaliado no equipamento, durante a execução do teste, permite a participação abrangente de 

vários segmentos corporais. Todavia até o momento não existem propostas que estabeleçam os 

limiares dessa FM relacionada à sarcopenia de idosos. Sendo assim, a proposição de pontos de 

corte para diagnosticar a sarcopenia, baseados em força isométrica de membros inferiores e 
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tronco (FIMIT), poderia ser uma alternativa mais representativa da FM, como recurso auxiliar 

no diagnóstico de sarcopenia em população idosa. 

 A FIMIT é uma medida que pode ser sensível para a identificação do risco de sarcopenia 

mesmo em situações de limitações físicas como dores nas costas e enfermidades da coluna 

vertebral, visto que geralmente idosos apresentam dores na região lombar, assim, ainda que 

diante dessas circunstâncias, há possibilidade de identificar a sarcopenia por meio dessa 

medida. Toyoda et al. (2019) mostraram que a FIMIT foi significativamente menor em idosos 

com sarcopenia e doenças e/ou dor na coluna vertebral, em relação a aqueles não sarcopênicos 

(NSc) e com as mesmas limitações na coluna. No que tange às adaptações de alterações na FM 

sob condição de treinamento com pesos, a FM dos membros superiores e inferiores tendem a 

aumentar, incluindo a força dos músculos que compõem a região posterior do tronco. Os 

estudos têm mostrado que há ativação muscular elevada no tronco, nos músculos eretores da 

espinha lombar e sacral, durante o treinamento físico (HAMLYN et al., 2007). Pesquisas 

longitudinais que investigaram os efeitos do treinamento físico do core ou com exercício de 

pilates, relataram melhoras significativas no vigor muscular dessa área do corpo. Além disso, 

intervenções de treinamento com pesos melhoram o equilíbrio, o desempenho funcional e a 

redução de quedas em idosos (GRANACHER et al., 2013). Em programas de atividades físicas 

que incluam exercícios específicos de fortalecimento da região do tronco, potencializam-se os 

ganhos de força muscular de tronco (SHAHTAHMASSEBI et al., 2019). Dessa forma, a 

quantificação da FM, pela medida de dinamometria de costas e pernas, inclui todos os músculos 

que em condições de treinamento com pesos apresentam melhora dessa capacidade física.  

 Reduções da FM relacionado à idade afetam não apenas as extremidades superiores e 

inferiores do corpo, mas também o tronco (KASUKAWA et al., 2017; TOYODA et al., 2019). 

Essa redução acentua o ângulo da cifose (hipercifose) e afeta a qualidade de vida em idosos 

(IMAGAMA et al., 2011; KASUKAWA, 2017), aumentando o risco de quedas dos idosos. O 

tronco é um elo cinético que facilita a transferência de forças entre as extremidades superiores 

e inferiores do corpo durante a execução de movimentos corporais como parte das habilidades 

esportivas, habilidades ocupacionais, exercícios físicos e atividades da vida diária 

(GRANACHER, et al., 2013). 

A atualização do EWGSOP em 2019, centrou-se na FM reduzida como componente 

chave para o diagnóstico da sarcopenia. O the chair stand test passou a ser recomendado como 

opção para a quantificação dessa medida. A revisão dos critérios resultou na classificação de 

sarcopenia severa, uma das alterações mais relevantes do documento. A triagem para a 

identificação de possíveis casos de sarcopenia na prática clínica, passou a ser feita pelo 
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questionário SARC-F (Strength, Assistance with walking, Rise from a chair, Climb stairs and 

Falls), que na primeira versão do EWGSOP era recomendado para a triagem a velocidade da 

marcha (VM). O EWGSOP2 incluiu a avaliação da qualidade da massa muscular para o 

diagnóstico da doença. Contudo, o EWGSOP2 não cita parâmetros, valores de corte e tampouco 

como operacionalizar a qualidade muscular em seu algoritmo. O consenso apenas faz uma breve 

abordagem sobre o tema, e afirma que a qualidade muscular é um termo que se refere a 

infiltração de gordura no músculo, proporções de força muscular em relação à massa muscular 

esquelética apendicular (MMAp) e medição do ângulo de fase derivado da análise de 

bioimpedância elétrica. Até o momento, não há consenso universal sobre métodos de avaliação 

da qualidade muscular, mas espera-se que esse método possa monitorar a resposta da doença 

ao tratamento. (CRUZ-JENTOFT et al., 2019).  É esperado que essas mudanças facilite a 

identificação imediata da doença, principalmente na prática clínica, uma vez que a FM é 

reconhecida como melhor variável na previsão de resultados adversos como quedas, fraturas, 

incapacidade física e mortalidade (SCHAAP et al., 2017). A sarcopenia acomete de forma mais 

frequente as mulheres (DIZ et al., 2017), o que aumenta o número de idosas dependentes ou 

que requerem cuidados especiais. Logo, o impacto de custos financeiros no cuidado delas é 

relativamente maior quando comparado aos homens (JANSSEN et al., 2004). Uma forma de 

tentar reduzir os encargos financeiros provenientes da sarcopenia, é a identificação precoce para 

o risco da doença. No entanto, é necessária uma medida mais representativa da FM global. Pois 

a FPM amplamente utilizada para diagnosticar a sarcopenia, parece não ser altamente 

representativa da FM global, por exigir pequeno agrupamento muscular de forma segmentar. 

Sua baixa sensibilidade em representar os ganhos da FM a partir de intervenções com 

treinamento com pesos é outro fator (FIELDING, et al., 2011). O the chair stand test, 

apresentado pelo EWGSOP2 como opção para medir a FM, também não seja representativa da 

FM global, pois melhor representa a capacidade de resistência muscular (CRUZ-JENTOFT et 

al., 2019). Nesse sentido, o teste de dinamometria de FIMIT parece mais representativo da 

expressão da FM global. Envolve a participação de diversos grupos musculares, incluindo os 

próprios músculos da região das costas e membros inferiores. Todavia ainda não há propostas 

de limiares referenciais dessa medida para a população idosa. Dessa forma, torna-se imperiosa 

a proposição de um novo método para identificar o risco de sarcopenia a partir da força 

isométrica de membros inferiores e tronco para o diagnóstico da doença.  
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2. HIPÓTESES 

 

Diante desses pressupostos, as hipóteses desse estudo são: a dinamometria de membros 

inferiores e tronco é uma medida mais representativa da força muscular global para identificar 

o risco de sarcopenia do que a FPM, devido a participação de grandes grupos musculares e 

diversos segmentos corporais durante a execução do teste de FIMIT. A FIMIT ajustados pelas 

dimensões corporais (MC, IMC, estatura) e idade potencializa a descriminação ao quadro de 

sarcopenia. 
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3. OBJETIVOS GERAL 

  

 Propor o uso do teste de força muscular isométrica de membros inferiores e tronco 

para identificar o risco de sarcopenia em mulheres idosas fisicamente independentes. 

 

3.1.Objetivos Específicos 

 

a) Identificar e classificar a sarcopenia a partir da força muscular, massa muscular e 

desempenho funcional;  

 

b) Determinar pontos de corte da força isométrica de membros inferiores e tronco, de forma 

absoluta, ajustadas por dimensões corporais e pela idade, como critério para identificar 

o risco de sarcopenia; 

 

c) Identificar a concordância entre métodos para indicação ao risco de sarcopenia 

consolidados na literatura e ao método proposto neste estudo. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. População idosa 

 Em um período no qual desafios imprevisíveis para a saúde fazem parte da nossa rotina, 

sejam eles alterações climáticas, emissão de gases poluentes, doenças infecciosas ou até mesmo 

a resistência de uma determinada bactéria a um fármaco, um fato é evidente: a quantidade de 

idosos vem aumentando de forma significativa em todo o mundo.  Décadas atrás, grande parte 

das causas de mortes eram ocasionadas por motivos como doenças infecciosas, degenerativas 

e até mesmo a violência. Devido a transição epidemiológica e avanços da ciência, a expectativa 

de vida aumentou e consequentemente uma maior quantidade de indivíduos vivem com doenças 

crônicas degenerativas que também afetam a população idosa. É possível observar a 

modificação de um cenário onde a predominância se dava pela mortalidade, e agora prevalece 

a morbidade (CALDWELL, 2001). 

 O número de pessoas com mais de 60 anos ultrapassa os 605 milhões e estima-se que 

esse dado triplique até 2050, atingindo 2 bilhões de pessoas na velhice (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). A população mais velha é e continuará sendo predominantemente 

feminina. Globalmente, no ano de 2017 as mulheres representavam 54% das pessoas com 60 

anos ou mais e 61% das pessoas com 80 anos ou mais (UNITED NATIONS, 2017). O Brasil 

possui a quinta maior população idosa do mundo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016) segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2017 o número de 

indivíduos com 60 anos ou mais superou a marca dos 30,2 milhões, o equivalente a um aumento 

de 18% nos últimos cinco anos. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 

milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo). Em 

2018, sujeitos acima de 65 anos representavam 9,22% da população, e de acordo com projeções 

do mesmo órgão, em 2030 representará 13,54% (IBGE, 2018). Estudos apontam que até o ano 

de 2025, o número de idosos no mundo superará o de crianças com até cinco anos (HIGO; 

KHAN, 2015). Na capital paulista, até 2030, a população na velhice será superior a jovem com 

menos de 15 anos (MACIEL, 2015). 

 Com o alto número de indivíduos com idade avançada no Brasil e no mundo, há também 

alta em doenças frequentes neles, como é o caso da sarcopenia. Esta acomete grande parte dos 

idosos brasileiros, com prevalência de (16%) (DIZ et al., 2017), superior quando comparada a 

mundial (10%) (SHAFIEE et al., 2017). No país, essa doença acomete mais as mulheres (20%) 

do que os homens (12%) (DIZ et al., 2017). Em 2010, a prevalência de sarcopenia afetava cerca 



25 
 

 

de > 50 milhões de pessoas, e estima-se que até 2050 afetará mais de 200 milhões em todo o 

mundo (CRUZ-JENTOFT et al, 2010). Pode-se constatar esse fato após um estudo realizado na 

cidade de São Paulo no ano de 2018, onde estimou a existência e os fatores associados à 

sarcopenia, dinapenia (baixa FM) e sarcodinapenia (baixa MM somado a baixa FM). O autor 

avaliou 1.168 idosos residentes neste município, e constatou uma maior prevalência de 

dinapenia (34,4% em mulheres e 25,8% em homens), seguida pela sarcodinapenia (10,4% em 

mulheres e 6,9% em homens). A sarcopenia foi observada em 4,3% nas mulheres e 5,5% nos 

homens (ALEXANDRE, et al., 2018). Considerou sarcopênicos os idosos com o índice de 

massa magra apendicular (IMMAp) ≤ 8,90 kg/m2 para homens e ≤ 6,37 kg/m2 para mulheres; 

dinapênicos aqueles com FPM<30 kg e <20 kg respectivamente; e sarcodinapênicos aqueles 

que apresentavam sarcopenia associada à dinapenia (ALEXANDRE, et al., 2018).  

 Considerando os dados de Alexandre, (2018) e levando em consideração a grande 

população brasileira e alta constatação dessa doença no país, comparado aos dados mundiais, 

possivelmente esse número superior acarreta considerável impacto na elevação dos custos com 

a manutenção da saúde da população idosa do Brasil. Diante disso, são necessárias respostas 

políticas que implicam em implementações de estratégias atualizadas de cuidados prolongados, 

e ainda a atenção domiciliar da pessoa com idade avançada. 

 

4.2. Sarcopenia 

 O ato de envelhecer faz com que o corpo humano passe por alterações morfológicas, 

fisiológicas, sensoriais e motoras que afetam os múltiplos sistemas: digestório, muscular, 

nervoso, cardiovascular, esquelético e endócrino (TRIBESS; VIRTUOSO JUNIOR, 2005). 

Reduções da FM e MM são características próprias, inevitáveis e naturais do envelhecimento 

que ocorrem de forma gradativa até o final da vida (DODDS et al., 2014). A atenção a essas 

limitações é fundamental, pois esses danos não podem ser severos para não acarretar prejuízos 

ao tornar-se idoso. 

 Uma doença muito comum na velhice é a sarcopenia (IANNUZZI-SUCICH et al., 

2002). Este termo foi usado pela primeira vez por Irwin Rosenberg em 1989, o qual propôs 

descrever a redução progressiva da MM relacionada ao processo de envelhecimento, 

(ROSENBERG, 1997). Mais tarde, a perda de MM associada à idade foi também relacionada 

à diminuição da FM (MORLEY, 2001). Inicialmente, essa doença era vista como uma síndrome 

geriátrica de causas multifatoriais (CRUZ-JENTOFT et al., 2010), sua principal característica 

era a redução progressiva de MM e FM que ocorre com o avanço da idade (MORLEY, 2001). 
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Essas perdas, acarretam prejuízos ao idoso, principalmente na perda do DF, na independência 

e no aumento no risco de quedas (EVANS; CAMPBELL, 1993; LAURETANI et al., 2003). 

 Partindo dessa definição de Rosenberg, muitos estudos sobre sarcopenia foram 

desenvolvidos. A princípio, foram criados alguns métodos/algoritmos para identificar a doença 

e classificá-la. Em 1998, Baumgartner e colaboradores desenvolveram um estudo que forneceu 

algumas das primeiras estimativas da extensão do problema de saúde pública proporcionado 

por essa enfermidade. Os autores propuseram um modelo de diagnóstico como forma de 

identificá-la, baseados na MM como principal indicador da doença, Baumgartner et al. (1998) 

também avaliaram o DF e FM de 883 idosos maiores de 60 anos. Com esta pesquisa, uma 

equação antropométrica para predição da massa muscular esquelética apendicular foi 

desenvolvida. Os pesquisadores adotaram o Tecido Mole Magro Apendicular (TMMap), 

avaliado por meio da absorciometria radiológica de dupla energia (DXA), como medida 

fundamental para a identificação da sarcopenia. Desse modo, definiram sarcopênicos como 

aqueles que apresentaram a razão do TMMap, dividida pela estatura ao quadrado em metros 

[TMMap(kg)/estatura 2(m)], dois desvios padrões abaixo de uma amostra de indivíduos adultos 

jovens saudáveis. Nesse estudo, os autores igualmente observaram que a sarcopenia foi 

associada de forma significativa à incapacidade física auto referida tanto em homens quanto em 

mulheres, independente da etnia (BAUMGARTNER et al. 1998). 

 A partir de então, muitos pesquisadores se dedicaram e aprofundaram no tema. 

Pesquisas foram desenvolvidas para compreender os mecanismos ligados à sarcopenia e as 

possíveis causas do desenvolvimento da doença. O processo de sua etiologia é multifatorial e 

quando não tratada pode progredir ao longo do tempo, trazendo prejuízos ao indivíduo, 

expondo-o a condição de alterações na estrutura muscular e perdas no DF. Esses impactos 

negativos, decorrentes da sarcopenia, geralmente estão associados às deficiências nutricionais 

(LANDI, 2011), inatividade física, diabetes (RENOUD, 2014; FIELDING, et al., 2011), 

reduções hormonais, reduções no número e tamanho das fibras de contração rápida (tipo II), 

alterações endócrinas, apoptose celular, doenças neurodegenerativas, caquexia (CRUZ-

JENTOFT, J et al., 2010), doenças crônicas, inflamação (FIELDING, et al., 2011), reduções na 

área de secção transversa do músculo e perda de unidades motoras (KAMEL, 2003). Alguns 

estudos se dedicam a mostrar as consequências e os prejuízos causados por essa doença, como 

por exemplo, a associação da sarcopenia com a incapacidade do idoso em executar atividades 

diárias, fragilidade, maior número de quedas (KAMEL, 2003), riscos de fraturas e morte 

(LAURETANI et al., 2003; WU et al., 2014; CRUZ-JENTOFT, et al., 2019), além do aumento 

nos custos hospitalares (JANSSEN et al., 2004; HAN et al., 2014; ANTUNES, et al., 2017; 
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PINEDO-VILLANUEVA ET AL., 2018; BRUYÈRE et al., 2019) tanto no sistema de saúde 

público, quanto no privado. Pesquisadores observaram que a FM é uma variável importante que 

explica reduções no DF (DODDS et al., 2014), que é definido como uma função do corpo todo 

e está relacionada à locomoção e equilíbrio (VISSER ET AL., 2000). A partir de então, 

pesquisadores passaram a dar maior importância aos critérios de FM e mobilidade para o 

diagnóstico da sarcopenia, pois a velocidade da marcha foi demonstrada como critério 

determinante para idosas utilizarem de forma mais frequente os serviços de saúde (CAWTHON 

et al., 2017). Igualmente, muitos estudos desenvolveram opções de modelos de algoritmos 

considerando os critérios de FM e DF, sendo este último representado pela mobilidade para 

constatar a sarcopenia e limitação funcional (LF) (MUSCARITOLI et al., 2010; CRUZ-

JENTOFT, J et al., 2010; FIELDING, et al., 2011; MORLEY, et al., 2011; DAM et al., 2014). 

 Por quase uma década, muitos pesquisadores de diversas partes do mundo utilizaram a 

definição de sarcopenia realizada pelo EWGSOP e publicada em 2010, a qual contribuiu para 

o avanço científico na prevenção e tratamento clínico da doença (CRUZ-JENTOFT, J et al., 

2010). Segundo a entidade, em 2010 essa enfermidade era definida como uma síndrome 

caracterizada pelo declínio progressivo da MM esquelética, podendo levar à redução da FM e 

do DF com consequências de resultados adversos, como baixa qualidade de vida, prejuízo na 

independência e morte (CRUZ-JENTOFT, J et al., 2010). Seguindo seus critérios para o 

possível diagnóstico da doença, o indivíduo deveria apresentar perdas obrigatoriamente da MM, 

seguido de reduções em FM e/ou DF (CRUZ-JENTOFT, J et al., 2010). Quase dez anos depois, 

uma atualização foi considerada necessária para refletir evidências científicas acumuladas 

desde então. Em 2016, a sarcopenia foi formalmente reconhecida como uma doença muscular 

com um código próprio de diagnóstico da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

com o código M62.84 (ANKER, MORLEY, VON HAEHLING, 2016). Após a revisão do 

EWGSOP, é classificada atualmente como uma doença muscular progressiva e generalizada 

(ANKER; MORLEY; VON HAEHLING, 2016; VELLAS et al., 2018), podendo ainda ser 

subdividida em aguda ou crônica. Caracterizada por acarretar reduções na FM, na MM e no 

DF, está associada ao aumento da probabilidade de resultados indesejados (CRUZ-JENTOFT, 

et al., 2019). É considerada a maior causa de fragilidade e incapacidade em pessoas idosas no 

mundo todo (VELLAS et al., 2018).  

 Reconhecido na literatura, o envelhecimento está associado às reduções naturais da MM 

e da FM. Esses prejuízos são vistos em indivíduos a partir dos 30 anos de idade, e podem 

aumentar expressivamente após os 50 anos de idade (SILVA et al., 2010; DODDS et al., 2014). 

Entre os 20 e 70 anos, esses déficits chegam a atingir até 40% da MM (ROGERS; EVANS, 
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1993), com significativas reduções (>1% a cada ano) da área transversa do músculo 

(FRONTERA, et al., 2000). As diminuições da FM não estabelecem uma linearidade com as 

perdas da MM, sendo essas até três vezes maiores quando comparadas com as reduções da MM 

no envelhecimento (COMPSTON et al., 2014). Como consequência, acarreta limitação da 

capacidade aeróbia (FIELDING, 2011), que interfere de forma direta no DF dos idosos, ou seja, 

reduz a habilidade de condição de independência e que está associado a mortalidade 

(NEWMAN, et al., 2003; CLARK & MANINI, 2010). O fenômeno de perda da FM ocorre em 

todo o corpo, implicando em baixa capacidade em executar as atividades da vida diária até a 

própria estabilização corporal. A FM do tronco também sofre perdas com o envelhecimento, 

essa FM está ligada a estabilidade dos músculos dessa região, que por sua vez, exerce funções 

importantes, como auxílio no desempenho em realizar atividades corriqueiras e contribui para 

o melhor desempenho dos membros superiores e inferiores GRANACHER, et al., 2013. 

Estima-se que a força muscular isométrica do músculo extensor lombar apresenta perdas 

significativas por década. Entre a sexta e a oitava década, esses danos podem chegar a 81% em 

mulheres e 41% em homens (SINGH; BAILEY; LEE, 2013). Após essa idade, ocorre um 

declínio ainda mais acentuado, 49,1% na FM de flexão e 63,5% na FM de extensão do tronco, 

em comparação com adultos jovens saudáveis (SASAKI et al., 2018). Em casos de idosos com 

sarcopenia, esse agravamento tende a ser mais severos. 

 Existem alguns meios eficazes de prevenir e/ou reparar a sarcopenia consolidados na 

literatura, consistindo em exercitar-se fisicamente e seguir dieta equilibrada, ambos com 

orientações de profissionais (DOHERT, 2003; PHILLIPS, 2015). A prescrição de exercícios 

físicos deve ser baseada em treinamento contra resistência (DENT, et al., 2018), colocando em 

destaque o treinamento de força (DENT, et al., 2018; DOHERT, 2003; FIATARONE et al., 

1990). Condicionalmente, recomenda-se a suplementação proteica: dieta rica em proteínas 

(DENT, et al., 2018) e aminoácidos essenciais, a fim de restaurar o anabolismo muscular 

(LANDI et al., 2018). Alguns autores recomendaram ainda o uso da suplementação de vitamina 

D (BAUER et al., 2015) e até a prescrição de hormônios anabólicos (DALTON et al., 2011) 

para a prevenção e tratamento da sarcopenia. Porém, devido à falta de evidências, nenhuma 

recomendação é dada para a utilização dessas substâncias no tratamento da doença (DENT, et 

al., 2018). A suplementação com múltiplos nutrientes, sem a execução do exercício físico 

concomitante, não reduz a fraqueza muscular e/ou a fragilidade física (FIATARONE et al., 

1994; PHILLIPS, 2015), portanto, os profissionais de Educação Física e os nutricionistas têm 

possibilidades cada vez maiores de atuarem fortemente no processo de prevenção dessa 
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enfermidade. Com intervenções precoces e eficazes é possível retardar, tratar e até mesmo 

reverter seu quadro (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). 

 Nesse sentido, realizar avaliações da FM e do DF para identificar habilidades ou 

dificuldades do idoso em realizar atividades da vida diária é importante para acompanhar o 

nível de independência dessa população, pois segundo Antunes et al. (2017), os custos para o 

paciente com sarcopenia, podem ser superiores em até cinco vezes quando comparado a alguém 

sem essa limitação; estima-se ainda que os custos com os cuidados desse público aumentarão 

expressivamente até o ano de 2050 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014), fato esse 

que torna-se viável propor métodos mais precisos para diagnosticar essa doença por meio de 

uma medida mais representativa da FM global, podendo favorecer o possível diagnóstico 

precoce da sarcopenia por meio da FIMIT. 

 

4.3. Diagnóstico da Sarcopenia 

 A princípio a literatura recomendava que a triagem para identificar possíveis casos de 

sarcopenia fosse feita pela velocidade usual da marcha (VM) (MORLEY et al., 2011; CRUZ-

JENTOFT et al., 2010). Alguns pesquisadores fixaram valores mínimos referente a essa medida 

para o possível diagnóstico da sarcopenia. Morley et al., (2011), sugerindo que para sua 

identificação o indivíduo deveria apresentar a VM ≤ 1 metro/segundo. Valor semelhante 

também foi adotado pelo International Working Group on Sarcopenia (FIELDING, et al., 

2011). 

 A fim de facilitar a constatação da sarcopenia, o EWGSOP sugere a aplicação do 

questionário SARC-F como forma de introduzir a avaliação para a triagem da doença na prática 

clínica. Esse questionário visa identificar sinais característicos da doença por meio de relatos 

dos pacientes como percepção sobre suas limitações de força, capacidade de caminhar, levantar-

se de uma cadeira, subir escadas e experiências com quedas (MALMSTROM, et al., 2016). O 

SARC-F tem uma sensibilidade baixa a moderada para prever baixa FM (BAHAT et al., 2018) 

e detecta principalmente casos graves de sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). No estudo 

publicado a partir da força-tarefa da International Conference on Sarcopenia and Frailty 

Research (ICSFR), recomenda-se que para triagem rápida deve usar a VM ou o SARC-F 

(DENT, et al., 2018). Mas para idosos mais velhos, com 65 anos ou mais, a triagem deve ser 

anual, como forma preventiva à manifestação precoce, especialmente após a ocorrência de 

eventos como quedas que resultam em hospitalização (DENT, et al., 2018). O questionário 

SARC-F é uma ferramenta composta por cinco componentes que analisam força, assistência 

para caminhar, levantar de uma cadeira, subir escadas e quedas relatadas pelo próprio paciente. 
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Os indicadores citados foram selecionados para detectar alterações no estado de saúde 

associadas às consequências da sarcopenia (MALMSTROM, et al., 2016). Pode ser usado 

prontamente na saúde da comunidade e em outros ambientes clínicos, visto que esse é um 

método barato e conveniente para o rastreamento do risco da doença (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019). O mesmo foi validado para ser aplicado na população brasileira (BARBOSA-SILVA et 

al., 2016). 

 Para o diagnóstico da sarcopenia, o EWGSOP se norteia por três indicadores: FM, MM 

e DF, ainda assim, são disponibilizados por esse mesmo grupo, ferramentas e testes validados 

e de uso atual, para realizar avaliações necessárias tanto na prática clínica quanto na pesquisa 

científica. Para a quantificação da FM, é recomendado o emprego da FPM, sendo que essa 

medida apresenta moderada correlação com a força de outros compartimentos do corpo (CRUZ-

JENTOFT et al., 201). O consenso também indica as medidas de Torque isométrico para medi-

la nos membros inferiores. Outra opção é o the chair stand test, também conhecido como o 

teste de levantar-se da cadeira, que exige as capacidades de força e resistência muscular para 

sua execução (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). A quantidade da MM pode ser avaliada ou até 

mesmo estimada por diversas técnicas, sendo relatada como massa muscular esquelética total 

ou massa muscular esquelética apendicular (MMAp). Essa medida pode ser ajustada pela altura 

ao quadrado (MM/altura2), peso (kg) e até mesmo pelo Índice de Massa Corporal (IMC) (KIM, 

JANG, LIM, 2016). Para avaliação da MM, o EWGSOP2 disponibiliza de métodos como 

Ressonância Magnética por Imagem (RMI) e Tomografia Computadorizada, considerada por 

alguns como padrão ouro para mensurar a quantidade da MM (BEAUDART, et al., 2016); 

absorciometria radiológica de dupla energia (DXA); análise de impedância bioelétrica (BIA) e 

a circunferência da panturrilha. Entretanto, este último deve ser utilizado somente se não houver 

disponibilidade dos outros métodos acima citados (CRUZ-JENTOFT et al., 2019), pois essa é 

uma medição pobre e com pouca relevância prognóstica individual (MORLEY, JOHN E.; 

BAUER, JÜRGEN M, 2019). Na atualização do consenso, novas e alternativas maneiras foram 

disponibilizadas para avaliar e determinar a qualidade e quantidade da MM. A primeira refere-

se a alterações na composição e a arquitetura muscular, buscando identificar a infiltração da 

gordura no músculo e a ativação neural (MCGREGOR; CAMERON-SMITH; POPPITT, 

2014). Porém, os autores do EWGSOP2 afirmam que são necessários mais estudos para 

consolidar um consenso sobre esse método na rotina clínica. Para a quantificação da MM, 

exames de Imagem da terceira vértebra lombar realizada por tomografia computadorizada (TC); 

avaliação da musculatura no meio da coxa feita por meio de RMI e TC; quantificação do 

músculo psoas com a TC e ultrassonográfica são algumas opções disponibilizadas na 
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atualização do EWGSOP2. Para determinar o critério DF, há disponível alguns testes como a 

Short physical performance battery (SPPB); ou utilizando um dos seus componentes: a VM, o 

Timed-up-and-go test (TUG) ou o Teste de Caminhada de 400 metros. Na prática clínica, o 

EWGSOP2 recomenda primeiramente aplicar o questionário SARC-F para rastrear os possíveis 

casos de sarcopenia. Segundo as recomendações, a provável doença identificada pelo SARC-F 

pode ser confirmada pela baixa FM e DF identificada pela dificuldade de levantar-se da cadeira, 

dificuldade em carregar um objeto com carga de 5 kg e a necessidade de auxílio para caminhar 

e subir escadas (BARBOSA-SILVA et al., 2016). Isso é suficiente para iniciar a intervenção, 

visto que o questionário detecta principalmente sarcopenia em estágio severo (CRUZ-

JENTOFT et al., 2019), portanto não aplicável quando a intenção não envolve subclassificação 

de sarcopenia. De qualquer forma, na Figura 1 é possível observar o algoritmo proposto pelo 

EWGSOP2 a fim de identificar e classificar a doença em idosos. 

  

 Figura 1 – Algoritmo traduzido do European Working Group on Sarcopenia in Older 

People (EWGSOP2) para identificação e classificação da sarcopenia. 

 

Fonte: traduzido de Cruz-Jentoft et al. (2019). 
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 As Diretrizes do ICSFR apresentam as recomendações de pontos de corte para o 

diagnóstico da sarcopenia de acordo com os principais grupos de trabalhos internacionais 

(DENT et al., 2018). As recomendações de valores de pontos de corte da FM do EWGSOP2 

são disponibilizadas para a população europeia e normalmente estão fixados abaixo de dois 

desvios-padrão em comparação com o valor de referência médio (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019). Em circunstâncias específicas, como no caso de diagnóstico da osteoporose, é 

aconselhado o uso de 2,5 desvios padrão abaixo da média para um diagnóstico mais 

conservador (DODDS et al., 2014). O EWGSOP2 recomenda os limiares para os três critérios 

que avaliam e confirmam o diagnóstico da doença. Para identificar o 1º critério (FM) 

recomenda-se o teste de dinamometria manual. A baixa FM é identificada quando a medida de 

FPM apresenta valores de <27 kg para homens e <16 kg para mulheres (DODDS et al., 2014). 

Uma opção a essa medida é o teste da cadeira, o avaliado deve levantar-se da cadeira sem usar 

o apoio dos braços por cinco vezes seguidas em um período de no máximo 15 segundos, normas 

essas fixadas para ambos os sexos (CESARI et al., 2009). Para o 2º critério (MM) o EWGSOP2 

disponibiliza duas referências de pontos de corte: primeiro; valores para a quantidade da MM 

referente a medida absoluta da MM apendicular (MMAp) total sem nenhum ajuste com valores 

fixados em <20 kg para homens e <15 kg para mulheres (STUDENSKI et al., 2014). Outra 

opção é a MMAp ajustada pela estatura ao quadrado em metros (kg/m2) com pontos de corte 

fixados em <7 kg/m2 e <5,5 kg/m2 para homens e mulheres respectivamente (GOULD et al., 

2014). Ambas as medidas mensuradas por DXA. Para o 3º critério (DF), os pontos de corte 

são específicos para cada teste e os valores são os mesmo para homens e mulheres em todas as 

avaliações; para a VM medida pelo teste de caminhada de 4 ou 6 metros, o valor de corte foi de 

≤0,8m/s (STUDENSKI et al., 2011); para short physical performance batery (SPPB) ≤8 total; 

no TUG ≥20 segundos (BISCHOFF et al., 2003); e para o de caminhada de 400 metros a não 

conclusão deste ou um tempo de duração  ≥6min (NEWMAN et al., 2006).  

 Existem outros consensos que estabeleceram definição e critérios para diagnosticar a 

sarcopenia considerando característica próprias de diferentes regiões do mundo, um exemplo é 

o consenso para a população asiática, o Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) (CHEN, 

et al., 2014), que no ano de 2014 publicou diretrizes regionais. Os pontos de corte utilizados, 

no entanto, eram os mesmos propostos pelo EWGSOP, resultando em maior prevalência de 

indivíduos sarcopênicos quando comparado aos valores propostos pelo AWGS (CHEN, et al., 

2016). A definição de sarcopenia pelo AWGS é similar ao EWGSOP2. Os indicadores 

principais para diagnóstico da doença é a FM e VM (CHEN, et al., 2016), cujo critério 

recomenda 2 desvios padrão abaixo do valor médio de um grupo jovem de referência, ou o 
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quintil inferior (20%) da população idosa em estudo. Para avaliar perdas da MM, o índice de 

MMA (DXA) ajustado à estatura ao quadrado (kg/m2) é utilizado, sendo os limites 

estabelecidos de 7,0 kg/m2 para homens e 5,4 kg/m2 para mulheres. Para avaliações utilizando 

a Análise de Bioimpedância (BIA), o AWGS fornece pontos de corte do índice da MM que 

diferem da avaliação por DXA. Esses valores se alteram apenas para as mulheres, sendo 5,7 

kg/m2 para população asiática. Para a determinação da FM, os asiáticos também usam a FPM 

para diagnosticar a Sc. A FM é considerada reduzida quando a FPM é menor do que 26,0 kg 

para homens, e 18,0 kg para mulheres. Para a identificação da LF, o teste de caminhada de 6 

metros é usado, cujo valor de corte da VM é de 0,8 m/s (CHEN, et al., 2014). Em suma, os 

critérios adotados pelo AWGS são similares às definições do EWGSOP, embora com limiares 

específicos para seus idosos, no caso descendentes do Sudeste Asiático. 

 Outro consenso que estabeleceu critérios próprios para definir a sarcopenia é o 

International Working Group on Sarcopenia (IWGS) (FIELDING, et al., 2011); os autores 

definem que o diagnóstico de sarcopenia  é confirmado a partir da LF e da MM. Para isso, é 

necessário que a pessoa de idade avançada apresente déficits na mobilidade, medido pela 

velocidade de marcha (<1 m/s), somado à baixa MMAp medida pela DXA e ajustada pela 

altura2, sendo os limiares de ≤ 7.23 kg / m2 em homens e ≤ 5.67 kg / m2 em mulheres. 

Curiosamente o IWGS não considera o indicador da FM para o diagnóstico da doença. Para a 

Foundation for the National Institutes of Health (FNIH) (DAM et al., 2014; MCLEAN et al., 

2014), a constatação da doença é dada pelos seguintes critérios: perdas de MM observadas pelo 

MMAp (DXA), ajustada pelo IMC (MMA/IMC): os limiares de <0,789 e <0,512 para homens 

e mulheres respectivamente. A FM também é considerada via dinamometria manual, com 

limiares de FPM <26 kg para homens e <16 kg para mulheres. Como terceiro critério, a LF é 

determinada por meio da VM, com pontos de corte fixados em <0,8m/s. Para a FNIH, existem 

duas possibilidades de diagnóstico da sarcopenia: a primeira, utilizando baixa FM + MM; a 

segunda, pela baixa VM + baixa FM + baixa MM. A FNIH optou por combinar VM com os 

outros critérios porque o objetivo do grupo FNIH de sarcopenia é desenvolver critérios 

conservadores com poucas chances de erro em identificar indivíduos com sarcopenia e porque 

essa variável é utilizada na maioria dos estudos e está intimamente ligada à função física (DAM 

et al., 2014). Outros grupos internacionais, como European Society of Clinical Nutrition and 

Metabolism (ESPEN) (MUSCARITOLI et al., 2010), endossam o diagnóstico proposto pelo 

EWGSOP e o International Sarcopenia Initiative (ISI) (CRUZ-JENTOFT et al., 2014), 

seguindo as mesmas definições IWGS e EWGSOP. Esses grupos são formados pelos mesmos 

especialistas internacionais no assunto (DENT et al., 2018). Como pode-se perceber, esses 
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consensos definiram a sarcopenia e apresentam valores de referência para determinadas regiões, 

os pontos de corte para cada critério que melhor se enquadram nas características de cada 

população.  

 No Brasil, alguns estudos propuseram valores descritivos da MM em idosos de 

diferentes regiões do país. Na capital paulista, o estudo SABE (Saúde, Bem-estar e 

Envelhecimento), realizado no município de São Paulo, avaliou a MM em 1203 idosos de 

ambos os sexos, (GOBBO et al., 2012).  Todavia a despeito da importância do estudo, não 

estabeleceram pontos de corte para diagnóstico de sarcopenia. O estudo buscou apresentar 

valores normativos, de Massa Muscular Total (MMT), da Massa Muscular Apendicular 

(MMAp), do Índice de Massa Muscular Total (IMMT) e do Índice de Massa Muscular 

Apendicular (IMMAp) em idosos, classificados por sexo e grupos etários. Foram realizadas 

medidas antropométricas e a equação de Lee et al. (2000) foi utilizada para estimar a MMT 

(kg); e a equação de Baumgartner et al. (1998) para estimar a MMAp (kg). Os valores de IMMT 

e de IMMAp foram calculados pela razão entre MMT ou MMAp (em kg) e estatura (m2) 

expressos em percentis. Os autores indicam que valores referentes ao percentil 10 e 25 

representam maiores riscos para a incapacidade física e fragilidade (GOBBO et al., 2012). 

Entretanto, o estudo tinha objetivo epidemiológico e não envolvia diagnóstico de sarcopenia 

referenciada em população jovem. Os pesquisadores também utilizaram medidas 

antropométricas para estimar o IMMAp, método não recomendado pelo EWGSOP2 para fins 

de diagnóstico de sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Outros pesquisadores brasileiros 

propuseram pontos para diagnosticar a sarcopenia com base no 20º percentil mais baixo da MM 

para idosos (ALEXANDRE et al. 2014). Utilizaram também a equação de Lee et al. (2000) 

para estimar a MM, ajustada pela altura ao quadrado. O IMMT obtido figurou os limiares para 

diagnóstico de sarcopenia, com os valores ≤8,90 kg/m2 para homens e ≤6,37 kg/m2 para 

mulheres (ALEXANDRE et al. 2014). Porém os valores de corte propostos são para o MMT e 

não apendicular. Essa maneira de considerar a MMT pode superestimar os valores de corte, 

pois representa valores mais altos em comparação ao IMMAp (KIM et al., 2002). 

 O estudo de Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA) também propôs pontos de corte 

alternativos para a massa muscular apendicular (MMAp). Foram analisados dados de 562 

participantes do estudo FIBRA no polo de Belo Horizonte (VIANA, et al., 2018) usando a 

equação de Lee et al. (2000) para estimar a MM. A velocidade da marcha foi avaliada em um 

percurso de 4,6 metros verificando a limitação funcional para que assim fosse determinado 

pontos de corte para MMAp baseado no percentil 20 de sua distribuição na população estudada. 

Os valores propostos da MMAp foram de <6,47kg/m2 para mulheres e <8,76kg/m2 para homens 
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(VIANA, et al., 2018), próximos aos encontrados no estudo de Alexandre et al., (2014) 

≤8.90kg/m2 para homens e ≤6.37kg/m2 para as mulheres. Mas os autores também utilizaram de 

medidas antropométricas e a equação de Lee et al. (2000) para estimar a MM, visto que esse 

método não é recomendado pelo EWGSOP2 para fins de diagnóstico de sarcopenia (CRUZ-

JENTOFT et al., 2019). 

 Recentemente, diversos pesquisadores da área do envelhecimento, publicaram uma série 

de artigos que abordam as recomendações do Sarcopenia Definitions and Outcomes 

Consortium (SDOC). O SDOC trata-se de uma iniciativa colaborativa que busca desenvolver e 

avaliar pontos de corte para baixa FM e MM que preveem um risco aumentado de lentidão ou 

perda de mobilidade, medido pela velocidade normal de caminhada entre idosos. O SDOC 

também estabeleceu critérios próprios para definir a sarcopenia, e propôs valores de corte para 

as variáveis que caracterizam a doença. Segundo os especialistas do SDOC, a sarcopenia é 

definida como a presença de fraqueza muscular (força de preensão absoluta <35,5 kg em 

homens e <20 kg em mulheres) e lentidão (velocidade de caminhada <0,8 m/s) 

independentemente do nível de MM derivada de DXA (CAWTHON, et al., 2020). Pois, 

nenhuma relação consistente foi encontrada entre baixa MM derivada de DXA e resultados 

adversos a saúde em homens ou mulheres idosas (CAWTHON, et al., 2020). A MMAp medida 

por DXA, seja de forma absoluta ou relativizada pelo tamanho do corpo, não é um bom preditor 

de resultados adversos relacionados à saúde, como perda de mobilidade, quedas, incapacidade 

nas atividades da vida diária e mortalidade (BHASIN, et al., 2020). Segundo os pesquisadores 

do SDOC, os principais motivos pelo qual as medidas de MM derivadas de DXA não estão 

associadas a resultados adversos é que, essa medida inclui não apenas a MM, mas também água 

e tecido fibrótico (CAWTHON, et al., 2020). Portanto, sua utilidade no diagnóstico da 

sarcopenia é limitada como preditor ou fator de risco de prognóstico para resultados adversos 

relacionados à saúde.  A fim de investigar prejuízos relacionados ao envelhecimento na 

população brasileira, alguns autores propuseram referências da FM para identificar limitação 

na mobilidade. Foram avaliadas as medidas de FPM e a velocidade da marcha em 1374 

voluntários residentes na comunidade do estudo FIBRA. Os pontos de corte para FPM, com 

melhor equilíbrio entre a sensibilidade e especificidade para a limitação em mobilidade, foram 

de 25,8 kg para homens e 17,4 kg para as mulheres. Os autores afirmam que a FPM pode ser 

útil para identificar limitações na prática clínica (SOUZA VASCONCELOS et al., 2016). Além 

disso, esses valores propostos, de pontos de corte da FPM para mulheres, não apresentaram 

capacidade discriminativa aceitável da limitação funcional (AUC>70%). Abdalla (2017) 

propôs parâmetros válidos para a determinação da sarcopenia, a partir da expressão da força 
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muscular de extensão de joelho na cadeira extensora (FMEJCE) em 98 idosos fisicamente 

independentes. O resultado dos limiares de força obtidos foi de 65,0 kg para homens e 34,9 kg 

para mulheres. O autor conclui que a FMEJCE é um parâmetro válido de FM para discriminar 

a sarcopenia em idosos, afirma ainda que os pontos de corte proposto podem ser usados em um 

simples teste FMEJ na prática profissional (ABDALLA, 2017). O autor testou ajustes 

alométricos e relativizou a medida de FMEJ pela MC, mas esses ajustes não foram significantes 

para explicar a sarcopenia na regressão logística realizada. Outra limitação é que o autor utilizou 

como variável dependente a sarcopenia e não a mobilidade comumente utilizada para a 

proposição de pontos de corte. No entanto, o estudo propõe valores somente para a medida de 

FM absoluta, o que teoricamente pode ser inadequado, configurando em vantagens para sujeitos 

com maior MC. 

 Com a atualização do EWGSOP e adoção da FM como a componente chave para o 

diagnóstico da sarcopenia, avaliar os níveis de FIMIT é algo fundamental para a análise 

funcional do idoso, pois esse dado tem aplicabilidade na prática clínica com objetivo de 

diagnóstico funcional. Portanto a FIMIT pode ser uma medida mais representativa da FM global 

para diagnosticar a sarcopenia até mesmo diante limitações físicas como dores nas costas e 

enfermidades da coluna vertebral (TOYODA et al., 2019). Visto que a FM é apontada como 

preditora de incapacidade física, utilizar essa medida pode possibilitar o diagnóstico precoce da 

sarcopenia e a própria triagem na prática clínica, identificando possibilidades de o indivíduo 

desenvolver doença. Dessa forma, seria possível iniciar intervenções preventivas, antes que o 

quadro da sarcopenia se agrave. 

 

4.4. Dinamometria  

 A palavra dinamômetro vem do grego dynamis, que significa força, e métron, que 

significa medida. O físico e matemático Isaac Newton (1642-1727) foi o responsável por criar 

o dinamômetro, um equipamento utilizado para medir a intensidade de força através da 

deformação causada no objeto. 

 No campo da cinesiologia, os dinamômetros são equipamentos que determinam a 

capacidade dos músculos estriados esqueléticos gerarem força (MCARDLE, W.D: KATCH, 

F.I.: KATCH, 2011). A medida obtida por meio do dinamômetro é de força muscular 

isométrica, esta é a máxima exercida em uma contração única contra uma resistência fixa, 

denominada de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) (HEYWARD, 2011).  

 Em meados do século XIX, os pesquisadores da época utilizavam os dinamômetros para 

avaliar a força muscular de soldados militares na Europa; também, o utilizavam para comparar 
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a força muscular de homens de diferentes raças (MCARDLE, W.D: KATCH, F.I.: KATCH, 

2011). Na clínica médica, o primeiro registro de dinamometria teve início na Inglaterra no ano 

de 1952, a partir de então, essa medida continuou a ser utilizada no atendimento e avaliação, 

pois tinha a aplicabilidade em testar pacientes diagnosticados com poliomielite, condições 

reumáticas, miastenia gravis, lesões cerebrais focais que afetam a musculatura e causam 

diversas disfunções motoras (MCARDLE, W.D: KATCH, F.I.: KATCH, 2011). 

 Os dinamômetros são portáteis e tem um manuseio simples, fácil, seguro, rápido e de 

baixo custo (MORROW et al., 2014). Esses equipamentos podem ser utilizados para avaliar a 

FM isométrica torácica, dos membros inferiores, de preensão manual e lombar. Diversos 

estudos sugerem a dinamometria para a avaliação da FM e sua relação com parâmetros de saúde 

e para a predição de resultados adversos, como a desnutrição (REIJNIERSE et al., 2015), função 

muscular, faixa etária (BUDZIARECK; DUARTE; BARBOSA-SILVA, 2008), qualidade de 

vida, incapacidade na vida diária, hospitalização, velocidade da marcha (CHAN et al., 2014), 

quedas, fraturas (SCHAAP et al.,2017) e sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al, 2010; TOYODA 

et al., 2019). 

 Adotada e recomendada por pesquisadores de todo o mundo e sugerida entre os 

principais consensos que tratam sobre sarcopenia, a dinamometria de mão ou FPM é 

amplamente utilizada para o diagnóstico da doença (MUSCARITOLI et al., 2010; CHEN, et 

al., 2014; DAM et al., 2014; CRUZ-JENTOFT et al, 2019). Essa medida é fácil de ser aplicada 

e de baixo custo, motivos que favorecem seu emprego com frequência, na prática clínica e no 

campo de pesquisa. Por outro lado, na literatura, alguns autores se contrapõem à eficiência desse 

método devido à confiabilidade de modelos de dinamômetros (DIAS et al., 2010) até a grande 

gama de modos avaliativos (ROBERTS et al., 2011; STARK et al., 2011). A principal 

resistência é adotar a FPM como representativa da FM global (BOHANNON et al., 2012), pois, 

existem pesquisas que afirmam não ser sensível essa quantificação da FM em situações na qual 

os indivíduos passam por intervenções com exercícios físicos. Portanto a FPM representa uma 

medida limitada e pouco precisa para identificar os ganhos da FM em relação aos outros 

membros (FIELDING, et al., 2011). Portanto, é necessária precaução para diagnosticar a 

sarcopenia, notadamente na inferência ou generalização da FPM como representativa para todo 

o corpo. 

 Outra medida de FM, como a dinamometria de costas, foi utilizada recentemente para 

verificar sua associação com os parâmetros relacionados à sarcopenia. Um estudo publicado 

em 2019, mostrou que a FM das costas foi significativamente relacionada aos dados associados 

a essa doença. Essa medida foi significativamente maior no grupo controle do que no com 
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sarcopenia e dinapenia (perda da força muscular relacionada ao envelhecimento) (TOYODA et 

al., 2019). Os autores afirmam ainda que indivíduos diagnosticados com algum nível, 

apresentam reduções de MM e de FM nas costas (TOYODA et al., 2019). Portanto, é importante 

avaliar outros métodos de quantificação da FM, como a FIMIT por meio da dinamometria de 

membros inferiores e tronco, pois a sarcopenia também demonstrou causar alterações na 

composição dos músculos das costas. O teste de dinamometria de membros inferiores e tronco 

pode possibilitar a identificação da FM de forma mais precisa e representativa da FM global, 

pois durante esse teste há a participação de diversos grupos musculares, incluindo os da região 

das costas. Devido ao posicionamento do avaliado no aparelho para a execução, a dinamometria 

de membros inferiores e tronco possibilita avaliar a FM de grandes grupos musculares, visto 

que há a participação de diversos seguimentos. Os membros inferiores também contribuem para 

a geração de FM durante a execução do teste. 

 Os músculos paravertebrais têm a importante função de estabilizar a coluna vertebral e 

desempenham relevantes funções motoras, permitindo que o movimento aconteça entre as 

partes do corpo e além de manter o tronco na posição ereta (PANJABI, 1992; BEHM et al., 

2010). Por isso, requer a ativação de grandes grupos musculares para a estabilização do tronco 

e da coluna vertebral, fornecendo estabilidade e equilíbrio em realizar atividades da vida diária 

(BERGMARK, 1989; HICKS, et al., 2005; BEHM et al., 2010). Eles também atuam no controle 

postural estático, assegurando a estabilidade durante a caminhada (controle postural dinâmico) 

(GRANACHER, et al.,2014).  

 Nesse sentido, há estudos que revelam quanto mais forte forem esses músculos, melhor 

será o desempenho funcional e menor o risco de quedas (GRANACHER, et al., 2013). Durante 

a execução de exercícios que envolvam os membros superiores e inferiores, há a participação 

constante do tronco. Isso ocorre, devido ao elo entre os músculos deste e os membros 

apendiculares. Diferentes tipos de exercícios como: levantamento terra, agachamentos e cadeira 

romana em diferentes equipamentos, como máquinas, bancos, exercícios com pesos livres, 

podem fornecer estímulos suficientes para melhorar a FM e até mesmo a resistência dos 

extensores lombares. Nestes, o treinamento específico de fato é mais eficaz para a melhora da 

FM (STEELE, BRUCE-LOW, SMITH, 2015). 

 Diante desses apontamentos, a FIMIT pode ser uma medida que represente a FM global 

e seja mais apropriada para diagnosticar a sarcopenia. Padronizar a FIMIT por variáveis 

antropométricas e até mesmo pela idade parece ser os ajustes que possivelmente tornam essa 

medida mais adequada para propor pontos de corte de FM para identificar o risco de sarcopenia 

em idosos, pois é incoerente comparar a força absoluta de idosos, porque a medida refere-se à 
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capacidade de um indivíduo para exercer força máxima independentemente da MC (BOMPA, 

2002), do IMC, estatura e até mesmo a idade. Portanto, dividir a FM por esse parâmetro, seria 

realizada uma comparação de forma mais justa, pois todos os indivíduos foram equalizados 

pelo parâmetro. Dessa forma, relativizar a FM pela MC, IMC, estatura e idade parece viável, 

pois essa razão representa a força de um indivíduo relativa à parâmetros antropométricos 

(BOMPA, 2002) e a idade que é determinante para redução no desempenho da expressão da 

FM, MM e DF (CLARK, MANINI, 2010; KELLER; ENGELHARDT, 2013; DODDS et al., 

2014). Nesse aspecto, pode-se minimizar possíveis discrepâncias da FM absoluta, necessária 

para manutenção da independência motora. Por tudo isso que foi exposto, esse estudo visa 

contribuir no avanço da área com aplicação na prática clínica e profissional no cuidado com a 

saúde do idoso. 
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5. MÉTODOS  

 

5.1. Seleção amostral 

 A amostra foi composta de mulheres idosas com idade igual ou acima de 60 anos, como 

estabelece a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005). As participantes foram recrutadas a 

partir de campanha local mediante folders e convites individuais, em instituições públicas ou 

privadas da sociedade civil. Foram incluídas idosas vinculados a projetos especiais para 3ª idade 

da Escola de Educação Física e esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), Centro de Educação 

Física, Esportes e Recreação (CEFER), Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP), em 

serviços de saúde primários, secundários e terciários de Ribeirão Preto e região. As idosas foram 

classificadas como sarcopênicas (G1) e NSc (G2), segundo os critérios de diagnóstico do 

EWGSOP, descritos mais adiante. 

 Foi realizado o cálculo amostral a partir da variável de maior variância: o valor medido 

de uma CIVM do teste de dinamometria de membros inferiores e tronco. Essa variável foi 

encontrada em população de mulheres idosas com e sem sarcopenia, com média (31,5 kg) e 

desvio padrão (𝜎) de 11,0 kg (TOYODA et al, 2019). O estimador proposto por Bolfarine e 

Bussab (2005) foi utilizado para determinar o n: n = [ZyDP/ε]2. Fixando valores para estimativa 

de erro (𝜀) de 2,5 kg e nível de confiança (𝑦) de 95%, foi determinado um n = 75 idosas 

necessário para composição da amostra (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Determinação das possibilidades para escolha do tamanho da amostra.  
 

y (Zy)   ɛ (kg) n 
 2,0 117 

0,95 (11,0) 2,5 75 
 3,0 52 

  3,5 38 

 

 Para preservar os estimadores calculados e por considerar eventuais perdas amostrais, 

foram recrutadas 82 idosas. 

 

5.2. Aspectos Éticos 

 O projeto seguiu as diretrizes e normas que regulamentam a pesquisa com seres 

humanos (lei 196/96), sendo informado aos participantes todos os propósitos e métodos 

utilizados no estudo, e ressaltando o direito de desistir da pesquisa a qualquer momento. O 
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projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte 

de Ribeirão (EEFERP) da Universidade de São Paulo (USP) e aprovado, protocolo CAAE 

27192619.0.0000.5659. Os dados foram coletados somente após aprovação pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da EEFERP/USP. As interessadas em participar voluntariamente do estudo 

declararam concordância mediante leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), em duas vias pelo pesquisador responsável, pesquisador gerente e pelo 

participante, segundo a resolução nº 466/12 do CNS (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

2012). O TCLE possui informações gerais sobre a pesquisa como; a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, procedimentos que foram, datas e local de realização dos procedimentos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e o incômodo que poderiam acarretar. Uma via foi entregue ao 

participante e outra ficou com o pesquisador. 

 

5.3. Critérios de Inclusão 

 Os participantes deveriam ser mulheres idosas, com idade a partir de 60 anos, capazes 

de caminhar de forma independente, não apresentassem condições cardiovascular instável, 

tumores, infecções agudas, próteses de joelho ou quadril, dores nas costas, doenças da coluna 

vertebral (hérnias de disco, estenose espinhal, lombalgia, espondiloartrose, osteoporose e 

escoliose), ou que os impedissem de realizar os testes. As idosas ainda deveriam apresentar 

declaração médica de aptidão para realização de atividades físicas e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

5.4. Critérios de Exclusão 

  Participantes desistentes ou que não completarem todas as etapas do estudo, 

tiveram os dados desconsiderados da análise estatística. Aquelas que apresentasse demência ou 

baixo desempenho na avaliação do estado mental, considerando inaptos as idosas que atingisse 

pontuação igual ou menor do que 12 no teste do Mini Exame do Estado Mental e que limitasse 

a capacidade de compreensão dos comandos e execução dos testes do estudo. Idosas que 

apresentassem doenças ou limitações que os impedissem a realização dos testes também foram 

excluídas da amostra. Por fim, os participantes que optasse por retirar seu termo de 

consentimento do estudo. 
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5.5. Procedimentos do estudo 

 A coleta dos dados foi realizada no Laboratório de Cineantropometria e Desempenho 

Humano (LACiDH) da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (EEFERP/USP). Em horários previamente agendados, os sujeitos responderam a 

um questionário informativo, sobre seu estado geral de saúde e dados pessoais. Na sequência, 

foram efetuados as medidas antropométricas, testes motores, testes de força muscular e DXA 

que foram realizadas sempre pelos mesmos avaliadores treinados. Foram avaliado grupos de 

cinco idosas por dia. Os dias de coleta foram em dias úteis (entre segunda-feira e sexta-feira) 

em horários previamente agendados. Uma breve descrição de cada etapa será apresentada a 

seguir.  

 

5.6. Testes e Instrumentos 

5.6.1. Avaliação da Cognição e atividade física 

 Foi realizado uma avaliação da cognição das idosas com a aplicação do questionário 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM) proposto em 1975 (FOLSTEIN; FOLSTEIN; 

MCHUGH, 1975), na sua versão reduzida com pontuação máxima = 19 (ICAZA; ALBALA, 

1999). O teste considera inaptos as idosas que atingem pontuação igual ou menor do que 12.  

 Para verificar o nível de atividade física das idosas foi utilizado o Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) na sua versão curta (MATSUDO et al., 2012). As 

idosas foram classificadas segundo as recomendações do IPAQ: sedentário (< 10 minutos 

contínuos de AF durante a semana), irregularmente ativas (<150 minutos/sem de AF) e ativas 

(≥150 minutos/sem de AF).  

 

5.6.2. Estatura e Massa corporal (MC) 

 A MC e a estatura foram medidas conforme as recomendações de Lohman et al. (1988). 

A medida de estatura (cm) foi realizada usando estadiômetro de alumínio fixo em parede 

(Sanny® Professional – ES2020), com escala de precisão de 0,1 cm. O avaliado ficou em 

posição estática, com os braços ao longo do corpo, com os pés descalços e unidos, sendo que a 

nuca, costas, quadril, pernas e calcanhares deveriam tocar à escala de medidas. A cabeça deveria 

ficar voltada para frente no plano de Frankfurt. A medida foi registrada no momento de máxima 

inspiração, minimizando o efeito do horário do dia sobre a estatura.  

 Para obtenção da MC (kg) foi utilizada uma balança eletrônica e digital da marca 

Filizola®, (modelo Personal, para até 180 kg, Campo Grande, MS), com precisão de 0,5 
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gramas. O indivíduo se posicionou sobre a plataforma com os pés unidos, tronco ereto e braços 

relaxados no prolongamento do corpo, com o mínimo de vestimenta possível. 

 

5.6.3. Determinação do tecido mole magro apendicular (TMMap) 

 O exame foi realizado a partir de varredura de corpo total e regional, em um scanner 

Hologic®, modelo Discovery CI/WI. (Software version 11.2, Bedford, MA) de varredura fan-

beam linear sem sobreposição ou sub amostragem dos dados, assegurando obtenção de imagens 

de alta qualidade com calibrações sistemáticas conforme recomendação do fabricante. O 

TMMap foi determinado pela somatória do tecido mole magro (TMM) de membros superiores 

(MMSS) e membros inferiores (MMII) direito e esquerdo, medidos por técnica densitométrica 

conforme detalhado em (ABDALLA et al., 2017). Após transferência da imagem para a tela do 

computador a análise padrão regional DXA será ajustada manualmente, quando necessário.  

 

5.6.4. Classificação da Sarcopenia 

 Para ser considerada com sarcopenia, as idosas deveriam apresentar a presença de 

ambos critérios estabelecidos pelo EWGSOP2: Critério 1: níveis reduzidos de FM; e Critério 

2: níveis reduzidos de MM. Após diagnosticar a doença, é possível realizar a distinção entre 

apenas sarcopenia ou sarcopenia severa. Para confirmar sarcopenia ser severa o avaliado deverá 

apresentar também valores reduzidos no desempenho funcional (DF) segundo o Critério 3 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Caso a idosa apresente redução apenas no Critério 1 (FM), será 

classificado como um provável caso de sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Os critérios 

do EWGSOP estão detalhados a seguir. 

 

 Critério 1: Níveis reduzidos de FM. 

 Para avaliação do critério FM, a medida de FPM foi adotada e avaliada com o uso de 

um dinamômetro manual da marca Jamar® - modelo 5030J1. Para a execução do teste foram 

seguidas as recomendações propostas pela Sociedade Americana de Terapeutas de Mão – 

ASHT (FESS, 1992; MASSY-WESTROPP et al., 2011). O equipamento foi regulado no 

segundo estágio, por ser uma amplitude adequada para a maioria das pessoas. Os avaliados 

ficaram na posição sentada em uma cadeira sem apoio para os braços, mantendo a coluna ereta, 

joelhos e cotovelos flexionados em 90º, antebraço em posição neutra, punho neutro com 

movimentação permitida até 30º de extensão, ficando o MMSS suspenso no ar e com a mão 

posicionada no dinamômetro, que é sustentado pelo avaliador. Foram realizadas três tentativas 

de FPM na mão dominante, com 1 minuto de intervalo, sendo registrada a maior medida em kg 
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(ALEXANDRE  et al., 2014; LOURENCO et al., 2014). Foi utilizado ponto de corte de 20 kg 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Valores limites (iguais ou menores) para confirmação da 

redução deste critério.  

 

Critério 2: Níveis reduzidos de MM. 

 Para determinação do parâmetro da MM, a medida de TMMap realizada por DXA foi 

utilizada. Assim, foi calculado o IMMap em kg·m-2 dado pela equação: 

IMMap =
TMMap

(Estatura)²
 

 Onde: IMMap (Índice de Massa Muscular apendicular) (kg/m2); = TMMap (tecido mole 

magro apendicular); estatura metros ao quadrado (m2). 

 Foi confirmada a presença de baixos níveis de MM, quando o IMMap foi abaixo de 5,5 

kg/m2 (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). 

 

 Critério 3: Níveis reduzidos de DF. 

 Para a avaliação componente DF foi utilizado o teste de caminhada de seis minutos 

(DT6M), realizado em uma superfície plana (AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2002). O 

percurso tinha 30 metros de comprimento com demarcações no início, durante o percurso a 

cada três metros e no final dessa delimitação, para que o indivíduo chegue no final dos 30 

metros e possa retornar, sendo necessário contar quantas voltas o indivíduo realizou no final 

dos seis minutos. A LF foi considerada quando a idosa percorreu uma distância inferior a 400 

metros (MORLEY et al., 2011). Assim, quando o Critério 3 não foi atendido, o diagnóstico foi 

considerado de sarcopenia severa (CRUZ-JENTOFT, ALFONSO J et al., 2019). 

 

5.6.5. Determinação da força isométrica de membros inferiores e tronco 

 Com o objetivo de quantificar a FIMIT foi realizado o teste de dinamometria de pernas 

em dinamômetro portátil, com protocolo estabelecido por Guedes e Guedes, (2006). Esse teste 

requer a participação de grandes grupos musculares incluindo diversas articulações de tronco e 

membros durante a execução do teste. 

 Para determinação da FIMIT foi utilizado o dinamômetro de membros inferiores e 

tronco (Filizola®, modelo CROWN). O sujeito foi orientado para se colocar na posição 

fundamental (HAMILL; KNUTZEN, 2012) em pé sobre a plataforma do aparelho, com os 

joelhos fletidos formando um ângulo de aproximadamente 120º, coluna ereta e a cabeça 
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acompanhando o prolongamento do tronco com o olhar fixo a frente. Os ombros em posição 

neutra em extensão dos MMSS, com as mãos apoiadas na parte lateral das coxas. Em seguida 

será solicitado para realizar leve flexão do quadril até que as mãos alcancem o puxador da célula 

de carga e a segure com pegada pronada. No momento de execução do teste, segurando o 

puxador com as mãos o avaliado deveria aplicar a maior FM possível nos músculos de membros 

inferiores tentando estender os joelhos e sem qualquer contato do puxador ou das mãos com 

qualquer outra parte do seu corpo. Durante a ação muscular é necessário evitar qualquer 

movimento adicional com o tronco e braços para evitar possíveis sobrecarga na região lombar. 

Não se deve projetar o corpo para trás. 

 Todas as idosas realizaram três medidas de uma contração voluntária isométrica máxima 

(CVIM) durante três a quatro segundos. Todas as tentativas foram registradas na unidade em 

kgf (quilograma-força) e conduzidas com intervalo de descanso de 5 minuto. A maior entre as 

três medidas foi utilizada para análise dos dados. 

 

5.7.Análise Estatística 

 A análise descritiva indicou a caracterização da amostra com medidas de tendência 

central. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para checar a normalidade dos dados. 

Para identificar diferenças nas variáveis entre idosas sarcopênicas e não sarcopênicas o teste T 

para amostras independentes ou U de Mann-Whitney foram utilizados, quando apropriados. 

Anova One Way foi utilizada para verificar a diferença da FIMIT/idade e FPM entre os grupos 

etários. A partir dos valores de FIMIT absoluta, relativa à massa corporal (MC) e idade, a 

sensibilidade e especificidade dos modelos foram testadas por curva ROC (HOSMER, 

LEMESHOW, 2000). O índice Youden (SCHISTERMAN et al., 2005) foi empregado para 

determinar os pontos de corte. A variável dependente para estabelecimento dos pontos de corte 

foi a limitação funcional (DT6M > 400m = 0; DT6M ≤ 400m = 1). O Índice Kappa foi utilizado 

para analisar o grau de concordância entre os modelos preditivos da sarcopenia, a partir das 

diferentes expressões de FIMIT e a limitação funcional. As classificações de concordância 

foram estabelecidas segundo os parâmetros recomendados na literatura (LANDIS, KOCH, 

1977) que definem: pobre (K< 0,00), fraca (K= 0,00 a 0,20), razoável (K= 0,21 a 0,40), 

moderada (K= 0,41 a 0,60), substancial (K= 0,61 a 0,80) e quase perfeita (K= 0,81 a 1,00). Uma 

regressão linear simples foi utilizada para verificar o quanto a FPM explica a variância da 

FIMIT. As análises foram realizadas com pacote estatístico SPSS 20 e o MedCalc 15.2 para a 

curva ROC, com nível de significância previamente estabelecido (p<0,05).  
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6. RESULTADOS 

 

Um total de 82 idosas com idade ≥ 60 anos participaram do estudo. A análise descritiva 

das idosas participantes do estudo está sumarizada na Tabela 2. A média de todas as variáveis 

encontram-se dentro do IC-95%, indicando que a amostra representa a média dos valores 

esperados da população. O teste de Kolmogorov-Smirnov indicou normalidade dos dados com 

tendência simétrica de distribuição (p> 0,05) para as variáveis estatura, MC, FPM, FIMIT, 

FIMIT/MC, FIMIT/IMC, FIMIT/Estatura e FIMIT/Idade. Na comparação entre as idosas 

sarcopênicas e não sarcopênicas, os valores sempre foram menores para as idosas com 

sarcopenia, exceto para idade e MEEM. Entretanto, as variáveis idade, MEEM, IMMap e 

DT6M não apresentaram distribuição normal. Considerando o nível de atividade física (AF), o 

grupo das idosas não sarcopênicas apresentou apenas 1,3% (n=1) de sedentárias, 23,4% (n=18) 

irregularmente ativas e 75,3% (n=58) ativas (≥150 minutos/sem de AF). O grupo das idosas 

sarcopênicas não apresentou nenhuma idosa sedentária, 20% (n=1) delas era irregularmente 

ativa e 80% (n=4) foram classificadas como ativas (Tabela 2). O baixo IMMap (< 5,50 kg/m2) 

esteve presente em 15,8 % (n=13) da amostra total. Entre as idosas não sarcopênicas, 10,4% 

(n=8) têm o IMMap reduzido. Mesmo que a maioria das idosas fossem fisicamente ativas, a 

limitação funcional (DT6M<400m) esteve presente em 43,9% delas (n=36) (Tabela 2). Entre 

as idosas não sarcopênicas, 32 (41,5%) têm limitação funcional (DT6M < 400 m), enquanto 

dentre as idosas sarcopênicas, 80% (quatro) apresentaram essa limitação. A FPM reduzida 

(FPM < 20 kg) esteve presente em 19,6 % (n=16) da amostra total e em 14,3% (n=11) das não 

sarcopênicas.  

Os pontos de corte da FIMIT para identificar o risco de sarcopenia com capacidade 

discriminativa da mobilidade (LF) estão representados na Tabela 3. Também são apresentados 

os valores de AUC, sensibilidade (S) e especificidade (E). Embora todos os valores tenham 

demonstrado significância estatística, somente a FIMIT/Idade apresentou capacidade 

discriminativa aceitável para limitação funcional (AUC=0,70) (HOSMER, LEMESHOW, 

2000). 
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LI LS Valor p LI LS Valor p Valor p

anos 77,0 67,30 86,70 7,8 0,21 0,20 67,1 65,71 68,47 6,1 0,15 0,01 56,000
U 0,01

cm 154,4 148,03 160,77 5,1 0,29 0,18 157,3 155,8 158,8 6,5 0,09 0,18 0,979
T 0,33

kg 57,0 43,86 70,14 10,6 0,28 0,20 69,6 66,89 72,23 11,8 0,07 0,20 2,325
T 0,02

0-19 17,6 16,49 18,71 0,9 0,35 0,05 17,6 17,16 17,96 1,8 0,25 0,01 164,500
U 0,57

f (%)

Sedentária 0 0 1   1,30%

1 20% 18 23,40%

Ativa 4 80% 58 75,30%

kg/m
2 5,24 4,79 5,69 0,37 0,43 0,01 6,64 6,42 6,85 0,95 0,07 0,20 24,000

U 0,01

f (%) 5 100% 8   10,4%

m 391,0 357,26 424,74 27,2 0,24 0,20 427,3 406,1 448,5 93,4 0,10 0,04 143,000
U 0,33

f (%) 4 80% 32 41,5%

kg 17,8 15,96 19,64 1,5 0,25 0,20 25,17 24,13 26,21 4,6 0,10 0,08 8,732
T 0,01

f (%) 1 20% 2   2,6%

f (%) 5 100% 11 14,3%

kgf 46,6 36,76 56,44 7,9 0,27 0,20 59,50 55,86 63,11 15,9 0,07 0,20 1,895
T 0,06

FIMIT/MC kgf/kg 0,83 0,63 1,02 0,16 0,28 0,20 0,88 0,81 0,92 0,24 0,08 0,20 0,482
T 0,63

FIMIT/IMC kgf/(kg/cm
2
) 2,5 2,1 3,1 0,4 0,2 0,38 2,7 2,5 2,9 0,8 0,20 0,92 0,505

T 0,61

FIMIT/Estatura kgf/cm 30,2 23,9 36,4 5,0 0,2 0,59 37,8 35,5 40,1 10,1 0,20 0,68 1,667
T 0,09

FIMIT/Idade kgf/anos 0,6 0,5 0,7 0,1 0,2 0,73 0,9 0,8 0,9 0,3 0,20 0,66 6,754
T 0,01

DT6M

    DT6M<400 m

FPM

    FPM<20 kgf - EWGSOP 2010

FIMIT

    FPM<16 kgf - EWGSOP 2019

Legendas: DP=Desvio Padrão; Min=Valores Mínimos; Máx=Valores Máximos; Range=Amplitude (Máx – Min); IC 95%=Intervalo de Confiança a 95 por cento; LI= Limite inferior; LS= limite superior; p.=singnificância;  nSc=sem 

sarcopenia; Sc=sarcopenia; *=p<0,05; MC=massa corporal; MEEM =escore do Mini Exame do Estado Mental; NAF=Nível de atividade física; IMMap=Índice de Massa Muscular apendicular; DT6M=Distância Total no Teste de 

Caminhada de Seis Minutos; FPM= Força de preensão manual; T=teste t independente; U= U de Mann-Whitney; FPM=Força de Preensão Manual (maior valor entre três tentativas); FIMIT= Força Isométrica de Membros Inferiores e 

Tronco; FIMIT/MC= Força Isométrica de Membros Inferiores e Tronco ajustado pela Massa Corporal; FIMIT/MC= Força Isométrica de Membros Inferiores e Tronco ajustado pelo Índice de Massa Corporal.

    IMMap<5,50 kg/m
2

(%) Média
IC 95%

DP

Idade 

Estatura 

MC

MEEM

IMMap

Variáveis Unid.

Idosas Sarcopênicas (n=5) Idosas Não Sarcopênicas (n=77)

Irregularmente ativa 

NAF (IPAQ)

Tabela 2 – Estatística descritiva, IC (95%), teste de normalidade e comparação entre grupos de idosas sarcopênicas ou não.

Comparação

Média
IC 95%

DP
Normalidade Normalidade

 (%)ff
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Tabela 3. Pontos de corte para o risco de sarcopenia mediante baixa Força de Preensão Manual (FPM) e Força 

Isométrica de Membros Inferiores e Tronco (FIMIT), de forma absoluta, relativizada por diferentes dimensões 

corporais e idade de mulheres idosas. 

Variável independente Pontos de corte AUC (%)  Sens.  Espec.  p 
IC 95% 

LI   LS 

  Valores apresentados na literatura         

FPM (EWGSOP, 2019)  <16 kgf 0,59 8,3 100 * *  * 

FPM (EWGSOP, 2010 e SDOC, 2020) <20 kgf 0,63 69,0 62,0 * *  * 

FPM/MC (SDOC, 2020) <0,337 kgf/kg 0,66 80,0 45,0 * *  * 

FPM/IMC (SDOC, 2020) <0,79 kgf/(kg/cm2) 0,67 70,0 61,0 * *  * 

         

  Valores propostos no presente estudo         

FIMIT  ≤ 58 kgf 0,66 66,7 71,7 0,01 0,549  0,762 

FIMIT/MC ≤ 0,91 kgf/kg 0,66 80,5 54,4 0,01 0,550  0,764 

FIMIT/IMC ≤ 3,08 kgf/(kg/cm2) 0,68 88,9 47,8 0,01 0,572  0,782 

FIMIT/Estatura ≤ 38,82 kgf/cm 0,65 72,2 60,8 0,02 0,532  0,748 

FIMIT/Idade ≤ 0,91 kgf/anos 0,70 80,6 65,2 0,01 0,588   0,800 

Nota: Variável dependente: DT6M<400 m (0=ausente; 1=presente)           

Legenda: MC= massa corporal; IMC= Índice de massa corporal; Sens. = sensibilidade; Espec. = especificidade; *valores não informados. 

Após considerar os valores de corte propostos neste estudo (FIMIT/Idade), as idosas foram classificadas com baixa FM (risco para 

sarcopenia) e sarcopenia. Aplicando esses pontos de corte, na atual amostra foi possível observar uma maior prevalência de idosas sarcopênicas, 

como mostra a Tabela 4.   

Na Tabela 5. está apresentado a concordância das diferentes medidas de FM com a perda de mobilidade (DT6M). Dos critérios utilizados 

para verificar o risco de sarcopenia em idosas, apenas a FIMIT/Idade apresentou concordância moderada (K ≥ 0,42). 
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Tabela 4. Frequência do risco de sarcopenia e sarcopenia em idosas fisicamente independentes, a partir dos critérios propostos por 

[EWGSOP (2010; 2019), SDOC (2020)] e do presente estudo. 

EWGSOP (FM+IMMap)  SDOC (FM+LF) 

Indicador (limiares) Frequência   Indicador (limiares) Frequência 

Risco de sarcopenia (força reduzida) 
  

 Risco de sarcopenia (força reduzida) 
  

n %  n % 

FPM (<16 kgf) - EWGSOP 2019 3 3,7  FPM (<20 kgf)  16 19,5 

FPM (<20 kgf) - EWGSOP 2010 16 19,5  FPM/MC (<0,337 kgf/kg) 35 42,7 

FIMIT/Idade (≤ 0,91 kgf/anos) 44 53,7  FPM/IMC (<0,79) kgf/(kg/cm2) 4 4,9 
   

 FIMIT/Idade (≤ 0,91 kgf/anos) 44 53,7 

       

Sarcopenia (força e massa muscular reduzidas) 
  

 Sarcopenia (força reduzida e LF) 
  

  
 

  

FPM (<16 kgf) + IMMap (5,5 kg/m2) - EWGSOP 2019 1 1,2  FPM (<20 kgf) + LF (<400m) 9 11,0 

FPM (<20 kgf) + IMMap (5,5 kg/m2) - EWGSOP 2010 5 6,0  FPM/MC (<0,337 kgf/kg) + LF (<400m)  22 26,8 

FIMIT/Idade (≤ 0,91 kgf/anos) + IMMap (5,5 kg/m2) 10 12,2  FPM/IMC (<0,79) + LF (<400m) 4 4,9 
   

 FIMIT/Idade (≤ 0,91 kgf/anos) + LF (<400m) 21 25,6 

Nota: Variável dependente: DT6M<400 m; SDOC: velocidade da marcha <0,8m/segundo (0=ausente; 1=presente). 

Legendas: MC=massa corporal; IMC=índice de massa corporal; DT6M=Distância Total no Teste de Caminhada de Seis Minutos; FPM=Força de Preensão 

Manual; FIMIT= Força Isométrica de Membros Inferiores e Tronco; IMMap=Índice de Massa Muscular apendicular; LF=Limitação funcional. 
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Tabela 5. Concordância Kappa (k) das diferentes expressões de FM como risco de sarcopenia 

mediante mobilidade reduzida.  

Medidas de FM 
     

k 
 

p 
   

 

 Risco de sarcopenia  
   

    
   

FPM (<16 kgf) - EWGSOP 2019    0,09  0,046 

FPM (<20 kgf) - EWGSOP 2010 - SDOC, 2020    0,21  0,026 

FPM/MC (<0,337 kgf/kg) - SDOC, 2020    0,33  0,003 

FPM/IMC (≤0,79 kgf/(kg/cm2) - SDOC, 2020    -0,04  0,435 

FIMIT (≤58 kgf)    0,33  0,003 

FIMIT/Idade (≤ 0,91 kgf/anos)       0,42   0,001 

FPM=Força de Preensão Manual; FIMIT= Força Isométrica de Membros Inferiores e Tronco; MC= Massa 

Corporal; IMC= Índice de Massa Corporal. 

 Na Figura 2 está demonstrado o efeito da idade (anos) sobre a FM. Percebe-se que ambas 

(FPM e FIMIT/idade) diminuem durante o envelhecimento, sendo mais perceptível a tendência 

da FIMIT/idade. Isso sugere maior sensibilidade da FIMIT/idade para indicar as diferenças 

etárias. O teste de diferenças de Anova (one-way) mostrou que existe efeito da idade sobre a 

expressão da FPM [F(3,78)=4,666; p=0,005], e da FIMIT/idade [F(3,78)=7,705; p>0,001]. O 

teste de post-hoc de Bonferroni mostrou que em média, a FIMIT/idade das idosas de menor 

idade (60-65 anos) é diferente dos grupos de maior idade, exceto para o grupo etário 66-70 

anos. Por outro lado, a FPM do grupo de idosas com 60-65 anos é diferente apenas do grupo 

etário 71-75 anos. 

 

Figura 2. Análise descritiva da força média (kgf) das medidas da FPM e FIMIT/idade 

categorizado por agrupamento etário. 
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A partir de um modelo de regressão (FIMIT=16,629+0,138*FPM) para explicar a força 

global, a FPM foi capaz de explicar somente 21% da variância da FIMIT [F (1,80) = 21,091; 

p<0,001; R2 = 0,209]. Esses resultados sugerem baixa associação entre força segmentar (FPM) 

e força global (FIMIT).  

  

* 

* 
* 
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7. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo propor o uso do teste de FIMIT em dinamômetro portátil 

de parte posterior de tronco e membros inferiores, para identificar o risco de sarcopenia em 

mulheres idosas fisicamente independentes. Adicionalmente, determinar pontos de corte da 

FIMIT ao risco de sarcopenia dessa mesma amostra. De nosso conhecimento, esse é o primeiro 

estudo que buscou propor valores de pontos de corte da FIMIT avaliada em dinamômetro 

portátil para essa finalidade. O ponto de corte desse estudo foi proposto com intuito de 

possibilitar a quantificação da FM de forma global e mais representativa. Os valores de corte 

da FIMIT/Idade permitiram comparar as idosas de forma mais justa e associar essa variável 

com a LF, que esteve muito frequente no atual estudo (43,9%), altamente associado à 

sarcopenia. O fato de mais da metade da amostra (53,7%) possuir FM reduzida, sugere que o 

risco de sarcopenia pode ser mais preocupante do que os valores dados pelos indicadores 

anteriores. Isso demonstra como a FIMIT/idade é uma medida que fornece maiores chances de 

identificar idosas com baixa funcionalidade. Portanto, em comparação com o método padrão 

(FPM) da literatura para identificar o risco de sarcopenia, na amostra do presente estudo, a 

FIMIT/idade se mostrou mais rigorosa, pois quando utilizada como critério de triagem da 

doença (FM reduzida), identificou uma quantidade maior de idosas, resultando em maior 

concordância com as idosas com LF. Ou seja, a FIMIT/Idade classificou mais da metade da 

amostra com risco de sarcopenia, além de indicar déficits funcionais, observados na LF. Na 

confirmação do diagnóstico da doença, a FIMIT/idade também indicou maior frequência da 

sarcopenia comparado com os pontos de corte da FPM da literatura. O caráter discriminante da 

LF com maior acurácia (AUC=0,70) a partir dos pontos de corte da FIMIT/idade, quando 

comparado aos valores existentes na literatura para FPM (AUC=0,63 a 0,67), identifica com 

maior acurácia as chances para o risco de sarcopenia.  

A FPM tem sido amplamente utilizada para identificar o risco, prevalência e diagnóstico 

da sarcopenia (MUSCARITOLI et al., 2010; DAM et al., 2014; MCLEAN et al., 2014; CHEN, 

et al., 2016; CRUZ-JENTOFT et al., 2019; CAWTHON, et al., 2020). Uma revisão sistemática 

e meta-análise que envolveu estudos populacionais, buscou estimar a prevalência geral de 

sarcopenia em homens e mulheres idosas (SHAFIEE et al., 2017). As estimativas de prevalência 

mundial foram de 10% em homens e mulheres (SHAFIEE et al., 2017). No Brasil, foi relatada 

em 16% com base nos critérios de MM e função muscular (FM e DF) (DIZ et al., 2017). No 

país, a sarcopenia acomete com mais frequência as mulheres (20%) do que os homens (12%) 

(DIZ et al., 2017). Seguindo os mesmos critérios das diretrizes do EWGSOP (FM+MM), no 
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presente estudo a prevalência de sarcopenia foi de 6% (n=5) e 11% (n=9) seguindo as diretrizes 

do SDOC (FM+LF). Resultado muito abaixo da prevalência nacional em mulheres idosas. Isso 

ocorreu possivelmente pelo fato de a atual amostra ser composta predominantemente de idosas 

fisicamente independentes que vivem na comunidade. Além disso, a variação da frequência da 

sarcopenia deve considerar o fato de os consensos EWGSOP e o SDOC utilizarem de 

algoritmos diferentes para a triagem da sarcopenia. No presente estudo, quando utilizamos dos 

critérios diagnósticos e pontos de corte recomendados pelo EWGSOP, houve menor frequência 

de sarcopenia comparado ao SDOC, o que pode ser explicada pelo fato do critério confirmatório 

(baixa MM) ter sido obtido por DXA. Como apresentado por Cawthon, et al., (2020), as 

medidas de MM derivadas de DXA não estão associadas a resultados adversos, como a LF. 

Além do mais, a avaliação por meio da DXA, não mede diretamente MM, em vez disso, afere 

o tecido mole magro que é uma aproximação da MM (CAWTHON, et al., 2020). Ou seja, essa 

medida não mede apenas MM, mas inclui água, vísceras e tecido fibrótico, dentre outros 

componentes (CAWTHON, et al., 2020). Portanto, essa quantificação inexata da MM, 

considerados a partir do TMM DXA, pode levar a vieses na confirmação do diagnóstico da 

sarcopenia. Por outro lado, observou-se maior frequência de idosas com sarcopenia quando 

utilizados os critérios do SDOC, explicada também pelos diferentes limiares do critério 

confirmatório da sarcopenia, a LF. No presente estudo, como uma grande parcela da amostra 

(43,9% - n=36) tiveram LF no teste de DT6M, houve maior frequência de caso de sarcopenia. 

Propostos os valores de pontos de corte para a medida FIMIT ajustada pela idade 

(FIMIT/Idade), apenas esse índice apresentou capacidade discriminativa aceitável da limitação 

funcional (AUC>70%). Como resultado, observou-se maior prevalência de sarcopenia, do que 

quando utilizada a FPM como parâmetro (EWGSOP). Esse resultado seria esperado, uma vez 

que a representatividade da FM global (FIMIT) requer participação de mais segmentos 

corporais e de grandes grupos musculares (DELAVIER, 2003). Portanto, foi eficaz ao 

identificar baixa FM discriminando de forma consistente idosas com déficits funcionais. Esse 

fato refere que as idosas devem ter a FM suficiente para realizar as atividades da vida diária, 

garantindo a independência funcional. Sabemos que a FM reduz de forma significativa durante 

a velhice (DODDS et al., 2014), e esses declínios naturais são característicos nessa etapa da 

vida, considerados de certa forma, inevitáveis (CRUZ JENTOFT et al., 2019). Portanto, 

relativizar a FIMIT com a idade, parece ser um ajuste adequado e mais justo, visto que a partir 

dos 50 anos a redução da FM varia de 1,5 até 5% ao ano (KELLER; ENGELHARDT, 2013). 

Além disso, essas reduções da FM afetam nomeadamente as extremidades do corpo (membros 

superiores e inferiores) e o tronco (KASUKAWA et al., 2017; TOYODA et al., 2019), que por 
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sua vez, exercem funções importantes no realizar atividades da vida diária do idoso 

GRANACHER, et al., 2013. Em função disso, durante o envelhecimento, interessa identificar 

a FM global expressa por diferentes segmentos corporais (tronco e membros inferiores), neste 

caso, avaliada pelo teste de FIMIT. 

A perda progressiva da FM com o envelhecimento é associada à mortalidade, à 

incapacidade física (NEWMAN et al., 2006) e considerada como um componente fundamental 

para identificar o risco de sarcopenia. O EWGSOP2 sugere a FM como principal variável na 

triagem e identificação ao risco de sarcopenia. O consenso cita instrumentos com seus 

respectivos valores de corte, que podem ser utilizados na triagem da doença. Dentre eles, o 

dinamômetro manual, métodos de torque isométrico para membros inferiores, e o chair stand 

test, como método alternativo para medir a força dos membros inferiores (CRUZ-JENTOFT et 

al., 2019). Uma força tarefa de grande representatividade buscou produzir valores de corte para 

a FPM baseados em dados ao longo do curso de vida (DODDS et al., 2014). Os autores 

combinaram 60.803 observações de 49.964 participantes (26.687 mulheres) de 12 estudos de 

população geral na Grã-Bretanha e geraram curvas percentis para idades de 4 a 90 anos de 

idade. Identificaram a prevalência da baixa FPM, definida a 2,5 DPs abaixo da média de pico 

específica por gênero, que equivale a <16 kg em mulheres e <27 kg em homens (DODDS et 

al., 2014). Outro estudo propôs valores de referência para o chair stand test (CESARI et al., 

2009), a partir de simples medidas de desempenho físico na previsão de eventos adversos à 

saúde de idosos. O estudo usou dados do the Health, Aging and Body Composition (Health 

ABC) Study, onde incluiu 3.024 indivíduos com idades entre 70 e 79 anos. Para proposição dos 

pontos de corte para o chair stand test, a velocidade usual da marcha dos idosos foi categorizada 

para distinguir os participantes de alto e baixo risco, sendo 1 m/s o ponto de corte previamente 

estabelecido. A partir da análise de curvas ROC (sensibilidade e especificidade), os autores 

verificaram que a incapacidade de completar o chair stand test em 17 segundos identificava 

alto risco para limitação funcional (CESARI et al., 2009). Todavia, existem limitações nos 

valores propostos, por vezes dissociados da funcionalidade dos idosos. Os pontos de corte da 

FPM de 16 kg para mulheres e 27 kg para homens são baseados em análises distributivas da 

FPM ao longo da vida sem considerar se está ou não, associado ao DF. Portanto, os valores de 

corte propostos não possuem capacidade discriminativa de incapacidade física, como realizadas 

nas análises do presente estudo. Além disso, Dodds et al., (2014) consideraram valores de corte 

de forma absoluta da FM, o que pode ser injusto para idosos mais velhos, causando possível 

viés na identificação do risco da sarcopenia. Na proposta de Cesari et al., (2009), o chair stand 

test, envolve uma medida que reflete a capacidade de resistência muscular, pouco representativa 
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da FM global (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Em 2010, na primeira versão do EWGSOP, o 

consenso recomendava limiares para FPM de homens e mulheres, maiores do que da versão 

atual. Esses valores eram de 30 e 20 kg, para homens e mulheres, respectivamente (CRUZ-

JENTOFT et al., 2010). Todavia, os valores consideravam a FM de forma absoluta, o que pode 

ser injusto para idosos mais velhos, resultando em possível viés na identificação do risco à 

sarcopenia. 

O uso dos valores de referência para estabelecimento do ponto de corte da FM também 

não é consensual na literatura. É possível observar, por exemplo, que os diferentes valores de 

corte sugerido pelas duas versões do EWGSOP (2010 e 2019) podem sugerir diferentes 

prevalências da doença. Estudos mostraram que a prevalência de sarcopenia numa população 

de idosos com idade ≥60 anos capazes de caminhar de forma independente foi inicialmente de 

16,9% (EWGSOP1-2010) e depois, de 7% (EWGSOP2-2019) na mesma população (FREITAS 

et al., 2020). Outro estudo obteve 31,9% de casos identificados de acordo com o EWGSOP 

(2010); mas prevalência de 12,0% de acordo com o EWGSOP2 de 2019 (VAN ANCUM et al., 

2020). Ambos os autores acreditam que a diferença entre versões do consenso, certamente 

decorre dos diferentes pontos de corte da FPM propostos (FREITAS et al., 2020; VAN 

ANCUM et al., 2020). Recentemente, o SDOC, estabeleceu novos critérios diagnósticos de 

sarcopenia e pontos de corte para FPM (MANINI, et al., 2020), com previsão de resultados 

adversos subsequentes, percebidos na LF. Manini, et al., (2020) identificaram que os indivíduos 

que tinham fraqueza muscular absoluta (homens <35,5 kg e mulheres <20 kg) ou ajustada pelo 

IMC (homens <1,05 kg e mulheres <0,79 kg) eram consistentemente mais propensos a quedas, 

fraturas de quadril, limitação de mobilidade ou morte. Porém, os mesmos autores demostraram 

que a prevalência de fraqueza muscular variou de 23% a 61% para homens e de 30% a 66% 

para mulheres, a depender do valor de corte utilizado (PATEL et al., 2020). Além disso, os 

valores propostos pelo SDOC, de pontos de corte da FPM absoluta ou relativa (FPM/IMC) para 

mulheres, não apresentaram capacidade discriminativa aceitável da limitação funcional 

(AUC>70%). Os autores do SDOC tinham como objetivo propor pontos de corte baseados em 

evidência para FPM, capazes de identificar o risco de sarcopenia (redução da FM) e seus 

prováveis resultados adversos percebidos na LF (MANINI, et al., 2020). A redução da 

mobilidade (LF) implica no agravamento da sarcopenia e caracteriza a severidade da doença 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Portanto, é necessário que os pontos de corte da FPM gerado 

pela curva ROC e determinado pelo índice Youden, alcancem uma capacidade discriminativa 

aceitável (AUC>70%), de forma coerente à maior probabilidade de LF. No entanto, os pontos 

de corte propostos pelo SDOC para as mulheres, não atenderam esse critério discriminante 
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[FPM (AUC=0,63); FPM/IMC (AUC=0,67)]. Como sugere Hosmer, Lemeshow, (2000), 

valores de AUC <0,70 indicam precisão diagnóstica insuficiente. Além do mais, a medida de 

FPM não expressa de forma precisa a FM, quando outros grupos musculares são trabalhados, 

especialmente quando a intervenção envolve hipertrofia ou treino de forma geral 

(LAURETANI et al., 2003). No presente estudo, observamos que a FPM explicou apenas 21% 

da variância da FIMIT. Ou seja, a FPM por se tratar de uma medida de apenas único segmento 

corporal e pequeno grupamento muscular, exerce pouca influência no desempenho da FM 

global, que requer a participação de outros grupos e segmentos corporais. Um exemplo disso 

pode ser observado em idosos frágeis, quando submetidos a intervenções de exercícios físicos 

de outros grupos musculares e capacidade funcional, a FPM não identifica as adaptações e a 

melhoria da FM global (FIELDING et al., 2011). 

Alguns estudos, buscaram propor pontos de corte alternativos da FM como parâmetro 

para identificar o risco para sarcopenia e utilizaram a medida de força isométrica de extensão 

de joelho (FIEJ) (ASSANTACHAI et al., 2014, MARTIEN et al., 2015) e a força dinâmica de 

extensão de joelho (FDEJ) (ABDALLA, et al., 2020). Assantachai et al., (2014), Martien et al., 

(2015) utilizaram modelos de dinamômetros manual isométricos portáteis para medir e propor 

os pontos de corte da FM de extensão de joelhos, ou seja, modelos de dinamômetros que não 

são comuns na atuação prática dos profissionais do movimento. Além disso, os pontos de corte 

proposto por Assantachai et al., (2014), são característicos da população asiática, o que pode 

levar a um equivocado critério para identificação do risco de sarcopenia em idosos que possuem 

características ou descendência distintas dos asiáticos. Abdalla, et al., (2020) propuseram 

pontos de corte em teste de 1RM de extensão do joelho, porém estimada em uma cadeira 

extensora com um protocolo de repetições submáximas. Porém também alertam para a 

influência da variedade de marcas e modelos disponíveis no mercado. Há diferentes tipos de 

cadeira extensora: monoarticulada ou bi-articulada; com ou sem polias; com suporte de anilhas 

ou placas de peso; diferentes inclinações e ajustes do assento da cadeira. Além disso, a aferição 

dos equipamentos deve ser periódica. A avaliação da FM de extensão do joelho, seja de modo 

isométrico ou dinâmico, afere apenas a medida de força de dos membros inferiores, 

desconsiderando a FM dos membros superiores e do tronco. Essa variedade de metodologias 

requer pontos de corte específicos na identificação ao risco de sarcopenia, para além de serem 

específicas aos segmentos corporais testados. A FM do tronco possui vantagem, por seu elevado 

grau de importância para o desempenho funcional. Ou seja, o tronco tem elevada participação 

na mobilidade e execução das atividades da vida diária de idosos, garantindo estabilidade e 

equilíbrio (GRANACHER, et al., 2013).  
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Na literatura, alguns pesquisadores sugerem a avaliação da força isocinética para a 

triagem da sarcopenia. Os dinamômetros isocinéticos são equipamentos que permitem a 

avaliação de FM de forma aceitável. Além do mais, é uma avaliação considerada como padrão 

ouro da FM (MARTIN, et al., 2006; STARK, et al., 2011). Pesquisas desenvolvidas no âmbito 

da geriatria com o objetivo de identificar redução da FM propuseram valores de corte (absolutos 

e normalizados) para identificar sarcopenia, utilizando a força isocinética de extensão de 

joelhos (AKPINAR, et al., 2014; LIMA, et al., 2019; FARINATTI, et al., 2017; GADELHA, 

et al., 2018; HOFMANN, et al., 2015). A avaliação da FM em dinamômetro isocinético, requer 

avaliadores treinados para a operação do equipamento e estrutura adequada, equipamento com 

software atualizado, cuja disponibilidade é limitada devido ao seu alto custo. Portanto, na 

triagem ao risco de sarcopenia na prática clínica, tornam-se inviáveis. 

Nenhum estudo anteriormente relacionou a FIMIT com a idade ou propôs valores dessa 

medida para identificar o risco para sarcopenia. Portanto não é possível comparar esses estudos 

com as medidas de FIMIT do atual estudo. De nosso conhecimento, até o presente momento, 

apenas um estudo recente fez menção sobre a FIMIT e buscou avaliar as correlações entre a 

FIMIT, MM do tronco e parâmetros relacionados à sarcopenia em idosos. Entretanto, os autores 

incluíram em sua amostra pacientes com complicações na coluna vertebral (TOYODA et al., 

2019). Esses autores utilizaram as recomendações e critérios sugeridos pelo EWGSOP2 

(FPM+MM), mas os valores de corte do Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) para o 

diagnóstico da sarcopenia, devido as características físicas dos indivíduos dessa região da Ásia. 

Toyoda et al., (2019) observaram prevalência de sarcopenia de 23.7% em mulheres idosas, e a 

FIMIT apresentou correlação com os parâmetros associados à sarcopenia (FPM, IMMap e DF) 

e à idade (TOYODA et al., 2019). Porém, essa alta frequência pode estar associada ao fato de 

a amostra ser composta apenas por pacientes ambulatoriais em tratamento de doenças da coluna 

vertebral e região. Enquanto no presente estudo, a baixa frequência de sarcopenia em uma 

amostra de idosas fisicamente independes que vivem na comunidade.   

Os pontos fortes do presente estudo envolvem 1) a utilização do teste de força muscular 

isométrica de membros inferiores e tronco (FIMIT) como forma mais representativa da FM 

global; 2) a proposição de pontos de corte em dinamômetro portátil e de fácil utilização para 

medir a FIMIT e triar o risco de sarcopenia em idosas. Além disso, 3) o ajuste da medida de 

FIMIT pela idade identificou o impacto da idade na redução na mobilidade e aumento de risco. 

O DF tem associação com resultados adversos relevantes em idosos e é considerado por alguns 

como um indicador utilizado para classificação de sarcopenia severa (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019). A utilização dessa estratégia (FIMIT/Idade) permite o acompanhamento das alterações 
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na FM e respostas adaptativas ao treinamento físico em idosas inseridas em programa de 

treinamento físico.  Como limitações desse estudo destacamos o tamanho reduzido da amostra 

e a seleção obtida por conveniência. Porém, o dimensionamento amostral prévio foi suficiente 

para assegurar o erro máximo desejado e o nível de confiança dos dados. Outro fator de 

limitação foi o design do estudo ser transversal, que impede afirmar relações causais entre os 

fatores associados. Assim, generalizações devem ser feitas com cautela. 

As implicações desse estudo para prática do profissional de saúde é disponibilizar o uso 

do teste de FIMIT em dinamômetro portátil e seu respectivo valor de corte como indicador de 

risco para o desenvolvimento de sarcopenia em idosas associado a redução da mobilidade (LF). 

A facilidade da utilização da FIMIT/idade na prática clínica e no campo de pesquisa, favorece 

sua utilidade, além disso, é um equipamento de baixo custo e de simples execução. A avaliação 

da FIMIT é rápida e possibilita o monitoramento para identificação precoce do risco de 

sarcopenia, motivos que favorecem seu emprego com frequência. Para aferição da 

FIMIT/idade, é necessário apenas um dinamômetro portátil de costas e pernas para a medição 

da FM e informação da idade (anos) da idosa. Essa medida de FM (FIMIT/Idade) também pode 

ser utilizado para identificar o risco de sarcopenia mesmo em idosas que apresentam limitações 

na expressão da FM na região do tronco, como demonstrado por Toyoda et al., (2019). Dessa 

forma, a FIMIT apresenta pouca ou nenhuma restrição em idosas.  

 

  



59 
 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Foi possível estabelecer pontos de corte válidos da FIMIT/Idade como nova alternativa 

para identificar o risco de sarcopenia, prevendo também a redução da mobilidade em mulheres 

idosas. Esse modelo pode ser aplicado de forma facilitada na prática clínica através de 

equipamento simples, de baixo custo e de precisão confiável.  

A utilização do ponto de corte da FIMIT/idade foi mais discriminante na identificação 

ao risco de sarcopenia, quando comparado aos algoritmos do EWGSOP e do SDOC. As 

hipóteses do presente estudo foram confirmadas: a primeira delas, que a dinamometria de 

membros inferiores e tronco é uma medida mais representativa da força muscular global para 

identificar o risco de sarcopenia do que a FPM. A FIMIT mostrou-se adequada como forma 

representativa da FM global com alto poder discriminativo (AUC=0,70); a segunda, de que o 

ajustamento da FIMIT por dimensões corporais (refutado) potencializa a discriminação de 

sarcopenia, apenas em parte. Apenas ao considerar o índice FIMIT/idade, que potencializou a 

identificação do quadro de sarcopenia. Além disso, quando associada ao teste de mobilidade 

(DT6M), pode prever agravamento da doença, com efeitos adversos na limitação funcional. 

Dessa forma, o fator idade não deve ser negligenciado, uma vez que com o avanço da idade a 

degradação da FM é acentuada, o que justifica que a FIMIT seja ajustada pela idade. 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e 
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ANEXO B - Versão reduzida do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 
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ANEXO C – Dinamômetro portátil de membros inferiores e tronco (Fillizola®, modelo 

CROWN). 

 

 

 

 

 

 

 

 


