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RESUMO 

 

PORTO, Jaqueline Mello. Como avaliar a força muscular de idosos da comunidade 

na prática clínica: uma pesquisa translacional. 2020. 96f. Tese (Doutorado) - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2020. 

 

A fraqueza muscular global e de membros inferiores em idosos consiste em fator de 

risco para quedas e declínios funcionais. Porém, sua avaliação na prática clínica 

continua sendo um desafio, uma vez que existem poucas ferramentas validadas. Nesse 

sentido, a presente tese objetivou responder a 3 questões: (1) se a medida de força de 

preensão palmar (FPP) é capaz de representar força muscular global e força muscular 

individual de tronco e membro inferior em idosos da comunidade; (2) se o teste de 

transpor degrau anterior é capaz de avaliar indiretamente a força muscular de membro 

inferior total (FMT); e (3) se os testes clínicos degrau lateral, marcha tandem e apoio 

unipodal são capazes de avaliar indiretamente a força muscular dos abdutores de 

quadril. Métodos: para responder a primeira questão, no Artigo 1, 150 idosos (122 

mulheres e 28 homens) foram submetidos à avaliação da FPP e do pico de torque 

isométrico (PT) de grupos musculares do tronco, quadril, joelho e tornozelo por meio de 

dinamômetro isocinético (Biodex System 4 Pro, Nova York, EUA). Para responder a 

segunda questão, no Artigo 2, 119 idosas foram submetidas ao teste de transpor degrau 

anterior e à avaliação do PT de quadril, joelho e tornozelo. Já para responder a terceira 

questão, no Artigo 3, 123 idosas foram submetidas aos testes clínicos degrau lateral, 

marcha tandem e apoio unipodal e à avaliação do PT dos abdutores de quadril. Em 

todos os artigos, a associação entre as variáveis foram realizadas por meio do teste de 
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correlação de Pearson, seguido de regressão linear múltipla ajustada por variáveis 

confundidoras. Nos artigos 2 e 3, foi realizada a curva ROC para verificar se os testes 

clínicos propostos eram capazes de discriminar idosas com força muscular reduzida de 

membro inferior total e de abdutores de quadril, respectivamente. A partir dos dados 

obtidos na curva ROC, foi calculada a probabilidade pós-teste (PoTP) de cada teste 

clínico capaz de discriminar baixa força muscular. Para todas as análises, foi adotado 

nível de significância de 5% (p < 0,05). Resultados: o Artigo 1 demonstrou que a FPP é 

capaz de representar força muscular global, porém, não dispensa a avaliação específica 

de grupos musculares individuais de tronco e membro inferior, quando necessária. O 

Artigo 2 demonstrou que o teste de transpor degrau anterior com um ponto de corte de 

0,24 cm por cm de altura do indivíduo pode complementar a triagem clínica da FMT 

reduzida em idosas da comunidade. O Artigo 3 sugeriu a aplicação combinada dos 

testes de degrau lateral (ponto de corte de 0,25 cm por cm de altura) e tempo de 

execução da marcha tandem (ponto de corte de 0,07 s por cm de altura) para a avaliação 

indireta da força muscular dos abdutores de quadril. Conclusão: a compilação dos 

resultados dos artigos que compõem a presente tese traz informações importantes que 

podem auxiliar o clínico a escolher as ferramentas que melhor se encaixam a suas 

necessidades, objetivos e recursos disponíveis, a fim de oferecer a assistência adequada 

aos idosos. 

Palavras-chave: envelhecimento; sarcopenia; fraqueza muscular; pico de 

torque; força de preensão palmar; testes funcionais.  
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ABSTRACT 

 

PORTO, Jaqueline Mello. How to assess the muscle strength of community-dwelling 

older adults in clinical practice: a translational research. 2020. 96f. Tese 

(Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2020. 

 

Muscle weakness (global and lower limbs) in older adults is a risk factor for falls and 

functional declines. However, its assessment in clinical practice remains a challenge, 

since there are few validated tools. In this sense, the present thesis aimed to answer 3 

questions: (1) whether the grip strength (GS) is able to represent the overall muscle 

strength and the individual muscle strength of the trunk and lower limb in community-

dwelling older adults; (2) whether the step test is able to indirectly assess the total 

muscle strength of the lower limb (TMS); and (3) whether the clinical tests lateral step, 

tandem gait and single-leg stance are capable of indirectly assessing the hip abductors 

muscle strength. Methods: to answer the first question, in Article 1, 150 older adults 

(122 women and 28 men) underwent an evaluation of the GS and the isometric peak 

torque (PT) of trunk, hip, knee and ankle muscle groups using isokinetic dynamometer 

(Biodex System 4 Pro, New York, USA). To answer the second question, in Article 2, 

119 older women were submitted to the step test and to the evaluation of the hip, knee 

and ankle PT. In order to answer the third question, in Article 3, 123 older women 

underwent the clinical tests (lateral step, tandem gait and single-leg stance) and the 

assessment of the hip abductors PT. In all articles, the association between variables was 

performed using Pearson's correlation test, followed by multiple linear regression 

adjusted for confounding variables. In articles 2 and 3, the ROC curve was performed to 

verify whether the proposed clinical tests were able to discriminate older women with 
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reduced muscle strength of the total lower limb and hip abductors, respectively. From 

the data obtained in the ROC curve, the post-test probability (PoTP) of each clinical test 

capable of discriminating reduced muscle strength was calculated. For all analyzes, a 

significance level of 5% (p < 0.05) was adopted. Results: Article 1 demonstrated that 

GS is capable of representing global muscle strength; however, it does not replace the 

specific assessment of individual muscle groups of the trunk and lower limb, when 

necessary. Article 2 demonstrated that the step test with a cutoff point of 0.24 cm per 

cm of individual's height can complement the clinical screening of reduced TMS in 

community-dwelling older women. Article 3 suggested the combined application of the 

lateral step (cutoff point of 0.25 cm per cm of height) and time of execution of the 

tandem gait (cutoff point of 0.07 s per cm of height) for indirect assessment of muscle 

strength of the hip abductors. Conclusion: the compilation of the results of this thesis 

brings important information that can help the clinician to choose the tools that best fit 

his needs, objectives and available resources, in order to offer adequate assistance to the 

older population. 

Keywords: aging; sarcopenia; muscle weakness; peak torque; grip strength; 

functional tests. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 0.1. Fluxograma representando a composição da amostra para cada estudo. .... 29 

Figura 0.2. Participante realizando o teste de transpor degrau anterior na altura de 30 

cm. .................................................................................................................................. 33 

Figura 0.3. Participante executando o teste do degrau lateral em um degrau de 10 cm. 

(A) posição inicial; (B) o participante sobe lateralmente no degrau com o membro 

inferior dominante; (C) o participante toca o membro inferior contralateral no degrau; 

(D) o participante desce do degrau do mesmo lado que subiu, retornando à posição 

inicial. ............................................................................................................................. 35 

Figura 0.4. Fórmulas descritas por Lusardi et al. (2017) para o cálculo da probabilidade 

pós-teste. ......................................................................................................................... 42 

Figura 1.1. Associação entre força de preensão palmar (FPP) e força muscular global.

 ........................................................................................................................................ 48 

Figura 1.2. Associação entre força de preensão palmar (FPP) e pico de torque (PT) de 

(A) flexores de tronco; (B) extensores de tronco; (C) flexores de quadril; (D) extensores 

de quadril; (E) abdutores de quadril; (F) adutores de quadril; (G) flexores de joelho; (H) 

extensores de joelho; (I) flexores plantares de tornozelo; (J) dorsiflexores de tornozelo.

 ........................................................................................................................................ 49 

Figura 2.1. Curva ROC para o teste de transpor degrau anterior como discriminador da 

força muscular total do membro inferior reduzida em mulheres idosas......................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512763
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512763
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512763
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512763
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512763
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512764
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512764
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512769
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512769
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512769
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512769
file:///C:/Users/Jaqueline/Desktop/Tese/Tese%20Jaque%20-%20março%202020.docx%23_Toc34512769


14 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.1. Caracterização da amostra. Valores apresentados em média (desvio-

padrão). ........................................................................................................................... 45 

Tabela 1.2. Força de preensão palmar, força muscular global e pico de torque de tronco, 

quadril, joelho e tornozelo dos idosos (n = 150). Valores apresentados em média 

(desvio-padrão). .............................................................................................................. 46 

Tabela 1.3. Relação entre a força de preensão palmar e a força muscular global e entre a 

força de preensão palmar e o pico de torque do tronco, quadril, joelho e tornozelo em 

idosos da comunidade (n = 150). .................................................................................... 47 

Tabela 2.1. Caracterização da amostra. Valores apresentados em média (desvio-

padrão). ........................................................................................................................... 60 

Tabela 2.2. Ponto de corte do teste de transpor degrau anterior e sua probabilidade pós-

teste para discriminar idosas com e sem força muscular de membro inferior reduzida. 61 

Tabela 3.1. Caracterização da amostra. Valores apresentados como média (desvio 

padrão) e frequências. ..................................................................................................... 70 

Tabela 3.2. Correlação entre pico de torque abdutor do quadril e testes clínicos em 

idosas (n = 123). ............................................................................................................. 71 

Tabela 3.3. Curva ROC para discriminação de idosas com força muscular dos 

abdutores de quadril reduzida (n = 123). ........................................................................ 72 

Tabela 3.4. Probabilidade pós-teste de cada teste clínico e de sua combinação para a 

identificação de idosas com força muscular abdutora do quadril reduzida. ................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 16 

2. JUSTIFICATIVA ................................................................................................................ 23 

3. OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 25 

4. HIPÓTESE .......................................................................................................................... 26 

5. MÉTODOS ......................................................................................................................... 27 

5.1. Desenho do Estudo e Amostra .................................................................................... 27 

5.2. Aspectos Éticos ........................................................................................................... 29 

5.3. Procedimentos ............................................................................................................. 30 

5.3.1. Caracterização da Amostra .................................................................................. 31 

5.3.2. Testes Clínicos .................................................................................................... 32 

5.3.2.1. Transpor Degrau Anterior ........................................................................... 32 

5.3.2.2. Degrau Lateral ............................................................................................. 33 

5.3.2.3. Apoio Unipodal ........................................................................................... 35 

5.3.2.4. Marcha Tandem ........................................................................................... 36 

5.3.3. Testes Musculares ............................................................................................... 36 

5.3.3.1. Força de Preensão Palmar ........................................................................... 36 

5.3.3.2. Força Muscular Objetiva de Tronco e Membro Inferior ............................. 37 

5.3.4. Análise Estatística ............................................................................................... 40 

6. ARTIGO 1 ........................................................................................................................... 43 

6.1. Resultados ................................................................................................................... 44 

6.2. Discussão ..................................................................................................................... 50 

6.3. Conclusão .................................................................................................................... 55 

7. ARTIGO 2 ........................................................................................................................... 57 

7.1. Resultados ................................................................................................................... 59 

7.2. Discussão ..................................................................................................................... 62 

7.3. Conclusão .................................................................................................................... 65 

8. ARTIGO 3 ........................................................................................................................... 66 

8.1. Resultados ................................................................................................................... 69 

8.2. Discussão ..................................................................................................................... 73 

8.3. Conclusão .................................................................................................................... 78 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 79 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 81 

ANEXO A ................................................................................................................................... 93 

ANEXO B ................................................................................................................................... 94 

ANEXO C ................................................................................................................................... 95 

ANEXO D ................................................................................................................................... 96 

  



16 
 

1. INTRODUÇÃO 

Com o processo de envelhecimento, os idosos se tornam mais vulneráveis a 

hospitalizações, comorbidades, mortalidade, quedas e incapacidade funcional (FRIED et 

al., 2004). As quedas (GRABINER et al., 2008) e o declínio funcional (FOLDVARI et 

al., 2000) em idosos são considerados fenômenos multifatoriais. Assim, fatores como 

presença de doenças associadas, estado de saúde física e mental, condições ambientais, 

circunstâncias sociais e estilo de vida podem contribuir para a etiologia e agravamento 

de tais desfechos negativos (BESWICK et al., 2008). Porém, tais fenômenos também 

podem estar relacionados a alterações fisiológicas próprias do processo de 

envelhecimento, como as alterações do sistema neuromuscular que levam à redução da 

força muscular (CRUZ-JENTOFT et al., 2019; DANNESKIOLD-SAMSØE et al., 

1984; HUGHES et al., 2001; SAMUEL, ROWE, 2012; WANG, OLSON, PROTAS, 

2002).  

A fraqueza muscular de membros inferiores tem sido associada a prejuízos na 

mobilidade (caminhar, levantar-se de uma cadeira e subir escadas) e a um aumento do 

risco de quedas (HUNTER, THOMPSON, ADAMS, 2000; JANSSEN, SAMSON, 

VERHAAR, 2002; WANG, OLSON, PROTAS, 2002). Estima-se que 

aproximadamente 14% dos indivíduos entre 65 e 75 anos e 45% dos indivíduos acima 

de 85 anos necessitem de auxílio nas atividades básicas de vida diária (MALAFARINA 

et al., 2012). 

A quantidade de massa e de força muscular varia ao longo da vida, apresentando 

um aumento gradual na juventude/início da idade adulta, atingindo seus níveis máximos 

em torno dos 40 anos de idade e, após, sofrendo uma perda gradual com o 

envelhecimento, que se acentua após os 70 anos de idade (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019; MALAFARINA et al., 2012; TUDORASCU et al., 2014). Estima-se que a 
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redução da perda de força muscular seja de 10% a 15% por década dos 40 aos 70 anos 

de idade e de 30% a 40% por década após os 70 anos de idade (MALAFARINA et al., 

2012; TUDORASCU et al., 2014). Ainda, após os 50 anos de idade, parece haver uma 

taxa de perda de 1% a 2% ao ano da massa muscular e de 1,5% a 5% ao ano da força 

muscular de membro inferior (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). 

Diversos fatores estão associados à redução da força muscular com o 

envelhecimento, incluindo fatores neurais e musculares (CLARK, MANINI, 2008; 

MANINI, CLARK, 2012). Dentre os fatores neurais, pode-se citar o comprometimento 

da ativação neural central (redução da excitabilidade cortical e espinhal), perda de 

neurônios motores (redução do número de unidades motoras), redução do recrutamento 

e da taxa de disparo das unidades motoras remanescentes, redução da velocidade de 

condução do impulso nervoso e falha na transmissão neuromuscular (CLARK, 

MANINI, 2008; CLARK, MANINI, 2010; MALAFARINA et al., 2012; MANINI, 

CLARK, 2012; TUDORASCU et al., 2014).  

Já os fatores musculares incluem a redução geral da quantidade de fibras 

musculares (apoptose ou atrofia), perda seletiva de fibras de contração rápida (tipo II), 

infiltração de adipócitos nas fibras musculares e alterações no acoplamento excitação-

contração (por exemplo, redução da liberação do íon cálcio) (CLARK, MANINI, 2008; 

CLARK, MANINI, 2010; MALAFARINA et al., 2012; MANINI, CLARK, 2012; 

TUDORASCU et al., 2014). Diversos fatores podem contribuir para as alterações no 

sistema neuromuscular decorrentes do processo de envelhecimento, como fatores 

neuropáticos, hormonais, imunológicos, nutricionais e fatores associados ao estilo de 

vida, como o baixo nível de atividade física (MALAFARINA et al., 2012; 

TUDORASCU et al., 2014). 
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Apesar da importância da força muscular para a realização das atividades diárias 

de maneira independente e segura em idosos, a sarcopenia, doença muscular 

caracterizada por perda de massa e força muscular, ainda tem sido, segundo Cruz-

Jentoft et al. (2019), negligenciada e subtratada na prática clínica. Isso se deve, 

provavelmente, à complexidade de determinar quais variáveis devem ser avaliadas, 

como avaliá-las, quais pontos de corte orientam o diagnóstico e tratamento da 

sarcopenia e como avaliar os efeitos de intervenções terapêuticas (CRUZ-JENTOFT et 

al., 2019).  

No que concerne à força muscular em idosos, sua avaliação na prática clínica 

continua sendo um desafio, uma vez que existem poucas ferramentas validadas (CRUZ-

JENTOFT et al., 2010). O uso de dinamômetros fixos (atualmente padrão ouro para 

avaliação da força muscular) (ABIZANDA et al., 2012) é limitado devido ao alto custo 

e não portabilidade do equipamento. De forma similar, o uso de dinamômetros portáteis 

(primeira alternativa ao uso de dinamômetros fixos, com boa validade e confiabilidade) 

(ABIZANDA et al., 2012; ARNOLD et al., 2010; BOHANNON, 1997) também limita-

se na prática clínica devido à necessidade de equipamento e treinamento especiais 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Por sua vez, o teste muscular manual (TMM), embora 

seja um método rápido e barato, pode ser prejudicado por vários fatores, como 

subjetividade para determinar a força muscular normal, o ponto e a linha de aplicação 

de força, a magnitude e velocidade da força resistiva e a duração da contração (FRESE, 

BROWN, NORTON, 1987).  

Assim, na tentativa de padronizar medidas clínicas de avaliação da força 

muscular de idosos, o European Working Group on Sarcopenia in Older People 

(EWGSOP), na revisão de seu consenso sobre sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 

2019) recomenda o uso da força de preensão palmar (FPP), uma vez que vários estudos 
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mostram uma correlação positiva entre a FPP e a força muscular de diversos grupos 

musculares (CRUZ-JENTOFT et al., 2019; PORTO et al., 2019a; SAMUEL, ROWE, 

2012). Devido a essa associação, o EWGSOP sugere que a FPP seja uma substituta 

confiável para medidas da força muscular dos membros superiores e inferiores (que 

envolvem métodos mais complicados de avaliação) (CRUZ-JENTOFT et al., 2019).  

De fato, o dinamômetro manual (Jamar, Sammons Preston, Illinois) consiste em 

uma ferramenta de custo relativamente mais baixo, portátil, com aplicação rápida e 

fácil, sendo reconhecido na prática clínica e na literatura como um instrumento padrão 

para realizar as medições de FPP, apresentando bons índices de validade e de 

confiabilidade (FIGUEIREDO et al., 2007). Porém, há ainda resultados conflitantes 

quanto à associação entre a FPP e a força muscular global (FMG) (BOHANNON, 

2015).  

Muitos dos estudos que investigaram tal relação incluíram grupos musculares do 

membro inferior e do membro superior para representar FMG. No entanto, estudos 

anteriores já estabeleceram a associação direta entre FPP e força muscular de membro 

superior (BOHANNON, 1998; BOHANNON, 2009). Com base nessas afirmações, é 

possível que a inclusão da força de grupos musculares do membro superior para estimar 

a FMG aumente a correlação entre a FPP e a FMG. Além disso, dado a importância dos 

grupos musculares de tronco, quadril, joelho e tornozelo para a mobilidade, capacidade 

funcional e quedas em idosos (ACSM, 2018; SURI et al., 2011), torna-se importante 

incorporá-los na medida de força muscular global, sem a inclusão de grupos musculares 

de membros superiores. Também é clinicamente relevante identificar se a FPP pode 

representar a força dos músculos de tronco, quadril, joelho e tornozelo individualmente. 
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Na impossibilidade de realização da FPP para estimar a FMG ou de membros 

inferiores, seja por ausência do equipamento ou presença de disfunções nas mãos (como 

cirurgias prévias ou artrite avançada em mãos), acredita-se que testes clínicos possam 

avaliar a força muscular de idosos de forma indireta, uma vez que a força muscular de 

membro inferior é necessária especialmente para atividades funcionais de maiores 

demandas físicas. Além disso, muitas atividades da vida diária são realizadas em cadeia 

cinética fechada, a qual, embora envolva a contração de grupos musculares agonistas e 

antagonistas, é considerada mais segura e funcional do que uma tarefa em cadeia 

cinética aberta (KARANDIKAR, VARGAS, 2011).  

Nesse sentido, outra sugestão do EWGSOP é realizar o teste de levantar e sentar 

5 vezes consecutivas (TLS5x) para obter informações sobre a fraqueza muscular dos 

membros inferiores, uma vez que foi identificada correlação entre o escore desse teste e 

a força muscular do quadríceps (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). No entanto, uma vez 

que TLS5x consiste em uma atividade bipodal, podem haver compensações em sua 

execução, não permitindo identificar a força muscular de cada membro inferior 

separadamente.  

Assim, a literatura ainda carece de testes clínicos válidos para avaliar a força 

muscular dos membros inferiores separadamente, permitindo a prática baseada em 

evidências. Uma alternativa poderia ser o teste de transpor degrau anterior, que consiste 

em um teste desafiador realizado em suporte único (apoio unipodal), e parece ser capaz 

de discriminar indivíduos com limitações da função física dos membros inferiores 

(NYBERG et al., 2011). Uma vez identificada sua capacidade de avaliar indiretamente a 

força muscular de membro inferior, tal teste poderia complementar a avaliação muscular 

realizada pelo TLS5x e FPP, principalmente quando é necessária a avaliação dos 

membros inferiores separadamente. 
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Além de medidas de avaliação da força muscular global, a avaliação de grupos 

musculares específicos de membros inferiores em idosos pode apresentar grande grau 

de dificuldade, como é o caso da avaliação clínica dos abdutores de quadril. A função 

muscular dos abdutores de quadril é extremamente importante para o controle postural e 

a capacidade funcional dos idosos (CHANG et al., 2005; PORTO et al., 2019b). Ainda, 

quando essa função não é adequada, predispõe a disfunções do tronco e dos membros 

inferiores (CASHMAN, 2012; GRIMALDI, 2011). A fraqueza dos abdutores de quadril 

parece contribuir para alterações cinemáticas no tronco e nos membros inferiores, como 

rotação interna e adução excessiva do fêmur e controle reduzido do valgo dinâmico do 

joelho durante as atividades de vida diária, aumentando o estresse mecânico nas 

articulações e tecidos moles periarticulares e predispondo os indivíduos a disfunções, 

como dor lombar e dor anterior no joelho (CASHMAN, 2012; GRIMALDI, 2011; 

JACOBS et al., 2007). Essas alterações parecem ser ainda mais evidentes entre as 

mulheres (CASHMAN, 2012; JACOBS et al., 2007).  

Em relação ao controle postural, os abdutores de quadril desempenham papel 

fundamental na manutenção (CHANG et al., 2005; GRIBBLE, HERTEL, 2004; 

PORTO et al., 2019b) e na recuperação (CHANG et al., 2005) da estabilidade médio-

lateral, devido à vantagem biomecânica do glúteo médio (o principal músculo abdutor) 

(LEE, SOUZA, POWERS, 2012; NEUMANN, 2010; WINTER et al., 1996) em 

comparação com outros grupos musculares que controlam o movimento no plano 

frontal, como eversores e inversores de tornozelo (GRIBBLE, HERTEL, 2004; LEE, 

SOUZA, POWERS, 2012; WINTER et al., 1996). Os abdutores de quadril são 

essenciais para a estabilidade lombo-pélvica durante a marcha (NEUMANN, 2010; 

PRESSWOOD et al., 2008), para a recuperação do equilíbrio após perturbações 

posturais externas (CHANG et al., 2005) e para a manutenção do equilíbrio sob 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17597947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17597947
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condições mais desafiadoras, como posições ou atividades em uma base de suporte 

estreita (GRIBBLE, HERTEL, 2004; LEE, SOUZA, POWERS, 2012; PORTO et al., 

2019b). Além disso, a estabilidade médio-lateral prejudicada tem sido considerada um 

importante fator de risco para quedas em idosos (MAKI, HOLLIDAY, TOPPER, 1994; 

ROGERS, MILLE, 2003). 

Assim, a identificação da fraqueza muscular dos abdutores de quadril pode ser 

altamente valiosa na prática clínica, a fim de elaborar estratégias terapêuticas. Porém, 

além dos problemas citados anteriormente sobre o uso de dinamometria e de TMM, tais 

técnicas são ainda mais prejudicadas para a avaliação clínica dos abdutores de quadril 

devido às dificuldades de posicionamento dos idosos (GAFNER et al., 2017).  

Frese, Brown e Norton (1987) identificaram baixa concordância inter-

examinadores (de 28% a 47%) para o TMM dos abdutores de quadril em sua amostra de 

110 pacientes com idade média de 41 (± 15) anos, sugerindo que um dos grandes 

problemas que pode ter afetado seus resultados foi a dificuldade de posicionamento de 

alguns pacientes em decúbito lateral (FRESE, BROWN, NORTON, 1987), fato 

comumente observado na prática clínica com idosos. Por outro lado, uma vez que os 

abdutores de quadril são requeridos para a execução de testes clínicos que desafiam a 

estabilidade médio-lateral, sugere-se a utilização de tais testes na prática clínica, a fim 

de avaliar a força muscular dos abdutores de quadril indiretamente. A esse respeito, 

estudos anteriores indicam uma associação entre a força muscular dos abdutores de 

quadril e os testes clínicos de degrau lateral (MERCER et al., 2009), marcha tandem 

(CHANG et al., 2005; PORTO et al., 2019b) e apoio unipodal (PORTO et al., 2019b) 

em idosos.  
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2. JUSTIFICATIVA 

A fraqueza muscular global e de membros inferiores em idosos consiste em fator 

de risco para quedas e declínios funcionais. Dadas as limitações do uso de 

dinamometria (dinamômetros fixos e portáteis) e do teste muscular manual para a 

avaliação da força muscular em idosos na prática clínica, atualmente são recomendados 

os testes de força de preensão palmar (FPP) e teste de levantar e sentar 5 vezes 

consecutivas (TLS5x) (CRUZ-JENTOFT et al., 2019).  

Ainda assim, a avaliação da força muscular na prática clínica continua sendo um 

desafio na assistência à população geriátrica, devido à (1) existência de resultados 

conflitantes na literatura quanto à FPP representar força muscular global e força de 

grupos musculares específicos de tronco e membro inferior; (2) incapacidade da FPP e 

do TLS5x estimarem a força muscular dos membros inferiores separadamente, sendo o 

resultado do TLS5x passível de compensações por ser uma atividade em apoio bipodal; 

e (3) inexistência de testes clínicos alternativos para a avaliação indireta da força 

muscular dos abdutores de quadril, que consistem em um grupo muscular importante 

para o controle postural e a capacidade funcional em idosos. 

Tais questões foram levantadas a partir da necessidade de ferramentas acessíveis 

para avaliação da força muscular de idosos em atividades assistenciais realizadas pelo 

Laboratório de Avaliação e Reabilitação do Equilíbrio (LARE, FMRP-USP), incluindo 

mutirões de promoção de saúde e atendimentos regulares semanais no Ambulatório de 

Equilíbrio, que ocorre no Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas (CER-HC, 

FMRP-USP), sob coordenação da professora Daniela Cristina Carvalho de Abreu. Essa 

necessidade de investigar ferramentas de avaliação de força muscular acessíveis reflete 

a carência de estudos translacionais na área de gerontologia, que permitam aos clínicos 

a tomada de decisão baseada em resultados de pesquisas científicas. Nesse contexto, os 
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estudos apresentados nessa tese podem beneficiar não apenas a comunidade científica, 

mas também os próprios clínicos, permitindo a prática baseada em evidência e 

encorajando a realização de estudos translacionais. 

Para responder às questões iniciais, a presente tese é composta por 3 artigos: 

Artigo 1: Relação entre força de preensão palmar e força muscular global em 

idosos da comunidade (Relationship between grip strength and global muscle strength 

in community-dwelling older people). 

Artigo 2: Acurácia do teste do degrau para avaliar a força muscular de membro 

inferior em idosas da comunidade (Accuracy of the step test to evaluate lower limb 

muscle strength in community-dwelling older women). 

Artigo 3: Acurácia diagnóstica de testes clínicos para a avaliação indireta da 

força muscular dos abdutores de quadril em idosas da comunidade (Diagnostic 

accuracy of clinical tests for the indirect assessment of hip abductor muscle strength in 

community-dwelling older women). 

Assim, uma vez estabelecida a possibilidade de testes clínicos avaliarem 

indiretamente a força muscular de idosos, tais testes podem ser facilmente aplicados em 

pesquisas epidemiológicas e na prática clínica, em programas de prevenção para idosos 

e até mesmo na Atenção Básica à Saúde, pois são de baixo custo, requerem um curto 

período de tempo para sua execução e podem ser realizados no espaço físico disponível. 
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3. OBJETIVO GERAL 

Identificar métodos acessíveis na prática clínica para a avaliação indireta da 

força muscular global e de membro inferior em idosos da comunidade. 
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4. HIPÓTESE 

 Esperava-se que a força de preensão palmar (avaliada por dinamômetro manual), 

assim como os testes clínicos de transpor degrau anterior, degrau lateral, marcha tandem 

e apoio unipodal fossem capazes de avaliar a força muscular global e/ou de membro 

inferior em idosos da comunidade, sendo assim, ferramentas acessíveis na prática 

clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

5. MÉTODOS 

5.1.  Desenho do Estudo e Amostra 

 

 A presente tese é composta por 3 estudos transversais, que incluíram idosos 

independentes e autônomos que vivem na comunidade, com idade entre 60 a 80 anos. 

Os participantes foram recrutados por contato direto realizado por meio do convite e 

entrega de folders explicativos na comunidade (praças, igrejas e centros comunitários) e 

nos eventos para a terceira idade organizados pela Universidade de São Paulo (Ribeirão 

Preto - SP). Sendo assim, a amostra foi considerada como uma amostra de 

conveniência. As avaliações ocorreram no período de março de 2017 a maio de 2018. 

 Os critérios de não elegibilidade nos estudos foram autorrelato de condições 

musculoesqueléticas que pudessem interferir na execução dos testes clínicos 

(funcionais) ou de força muscular (como presença de dor diária, próteses em joelho ou 

quadril, fraturas nos 6 meses prévios às avaliações, disfunção sintomática em coluna 

vertebral ou membros inferiores); doenças neurológicas (como Doença de Parkinson, 

sequela de acidente vascular encefálico); ter iniciado medicamento psicotrópico há 

menos de 3 meses; queixas de tontura; baixa pontuação no Mini-Exame do Estado 

Mental de acordo com o nível de escolaridade (BRUCKI et al., 2003) para o Artigo 1 e 

baixa pontuação no teste 10-point Cognitive Screener (10-CS) de acordo com o nível de 

escolaridade (< 8 pontos) (APOLINÁRIO et al., 2016) para os Artigos 2 e 3; déficit de 

sensibilidade protetora nos pés (insensibilidade ao monofilamento de Semmes-Wenstein 

de 10,0g, em um dos seguintes pontos: face plantar do hálux, cabeça do 1°, 3° e 5° 

metatarso) (FENG, SCHLOSSER, SUMPIO, 2009). Ainda, os participantes poderiam 

ser excluídos dos estudos caso não completassem os testes propostos por não 

comparecerem ao segundo dia de avaliação no prazo pré-determinado (de 2 a 7 dias 

após o primeiro dia de avaliação), retirassem o consentimento de participação na 
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pesquisa, se recusassem a realizar os testes propostos ou se apresentassem pressão 

arterial igual ou maior que 160/90 mmHg em um dos dias de avaliações. 

A princípio, foram recrutados 185 idosos, sendo 155 mulheres e 30 homens. Das 

155 mulheres recrutadas, 28 recusaram-se a participar da pesquisa e 4 foram excluídas 

(2 passaram a apresentar dor diária em joelho ou coluna vertebral e 2 não compareceram 

ao segundo dia de avaliação no período pré-determinado), totalizando 123 idosas 

incluídas no Artigo 3. Dessas 123 mulheres, uma recusou-se a completar os testes 

musculares propostos em dinamômetro isocinético, totalizando 122 mulheres incluídas 

no Artigo 1. Ainda, dessas 122 mulheres, 3 recusaram-se a realizar o teste de transpor 

degrau anterior por medo de cair, totalizando 119 mulheres incluídas no Artigo 2. Dos 

30 homens recrutados, 2 recusaram-se a participar da pesquisa e 28 foram avaliados, 

sendo incluídos no Artigo 1 (Figura 0.1). 
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Figura 0.1. Fluxograma representando a composição da amostra para cada estudo. 

 

 

5.2.  Aspectos Éticos 

O projeto que originou os presentes estudos foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 

Universidade de São Paulo (CAAE: 62209916.5.0000.5440) (ANEXO A). Previamente 

às avaliações, os participantes foram orientados sobre os procedimentos e assinaram o 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permanecendo com uma cópia do 

mesmo.  

Os possíveis riscos da participação na pesquisa incluíam ocorrência de queda 

durante a avaliação funcional e/ou de dor muscular tardia após os testes de função 

muscular. Porém, durante a avaliação funcional os pesquisadores ofereceram o suporte 

necessário para evitar quedas. Já a fim de minimizar o aparecimento de dor muscular 

tardia, foi realizado aquecimento prévio em bicicleta ergométrica por 5 minutos e foi 

orientado crioterapia por 20 minutos em domicílio em caso de dor. Não houve nenhuma 

intercorrência durante ou após as avaliações. 

Ao final da pesquisa, todos os participantes receberam uma cartilha e 

orientações para prevenção de futuras quedas. Além disso, aos participantes que 

apresentaram problemas de equilíbrio e risco de quedas, foi oferecido tratamento no 

Ambulatório de Equilíbrio, que ocorre semanalmente no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), sob coordenação da professora doutora 

Daniela Cristina Carvalho de Abreu. 

 

5.3.  Procedimentos 

Para todos os estudos apresentados na presente tese, as avaliações foram 

realizadas em 2 dias, com um intervalo de no mínimo 2 e no máximo 7 dias entre eles. 

No primeiro dia de avaliações, foram realizadas a caracterização da amostra, a execução 

dos testes clínicos (funcionais) e a familiarização das contrações isométricas no 

dinamômetro isocinético (Biodex System 4 Pro, Nova York, EUA), a fim de minimizar 

os efeitos de aprendizagem. No segundo dia de avaliações, o pico de torque (PT) do 

tronco e do membro inferior dominante foi avaliado por meio de contrações isométricas 
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voluntárias máximas (CIVMs), seguindo mesmo protocolo para todos os grupos 

musculares (flexores e extensores de tronco, quadril e joelho, abdutores e adutores de 

quadril e flexores plantares e dorsiflexores de tornozelo) e utilizando o mesmo 

equipamento da familiarização. O intervalo de 2 a 7 dias entre os dias de avaliações foi 

necessário para permitir a recuperação muscular após a realização da familiarização das 

CIVMs (LAROCHE et al., 2010). O membro inferior dominante foi definido como 

membro de escolha para chutar uma bola (Artigo 1) e para subir um degrau (Artigos 2 e 

3).    

Todos os procedimentos foram realizados por investigadores devidamente 

treinados. Cada investigador era responsável por uma parte dos procedimentos 

(caracterização, testes clínicos e testes musculares), e não tomava conhecimento das 

informações das outras partes antes do término da coleta. A ordem de execução dos 

testes clínicos foi randomizada, porém, tais testes sempre foram realizados previamente 

à familiarização das contrações musculares. 

 

5.3.1. Caracterização da Amostra 

Para a caracterização da amostra foram colhidos os dados: idade, sexo, peso, 

altura, índice de massa corporal (IMC), autorrelato de comorbidades e medicamentos 

em uso. O nível de atividade física foi avaliado por meio da aplicação do International 

Physical Activity Questionnaire – short version (IPAQ), traduzido e validado para 

utilização no Brasil, apresentando confiabilidade (coeficiente de correlação intraclasse – 

ICC = 0,77) e validade (média correta de classificação – MCC = 0,75) moderadas 

(MATSUDO et al., 2001).  
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5.3.2. Testes Clínicos 

5.3.2.1. Transpor Degrau Anterior 

Para realização do teste de transpor degrau anterior foram utilizados 4 degraus 

com encaixes, sendo 1 de 5 cm de altura, 1 de 10 cm de altura, e 2 de 20 cm de altura. 

Inicialmente, com o participante posicionado à frente do degrau de 10 cm de altura, era 

solicitado que subisse anteriormente no degrau com o membro inferior dominante e 

descesse para frente do mesmo com o membro inferior não dominante, o mais rápido 

possível (DANNESKIOLD-SAMSØE  et al., 1984) (Figura 0.2).  

Para a execução do teste, se necessário, era permitido que o participante apoiasse 

o membro inferior não dominante no degrau antes de descer, porém, não era permitido o 

uso dos membros superiores (COSME, OKUMA, MOCHIZUKI, 2008). Uma vez que o 

participante fosse capaz de subir e descer o degrau independentemente, a altura do 

degrau era aumentada em 10 cm, sendo que era permitida apenas uma tentativa para 

cada altura. Caso o participante não fosse capaz de transpor a altura do degrau 

solicitada, reduzia-se 5 cm e nova tentativa de transpor o degrau era realizada.  

O escore final do teste correspondia à altura do degrau que o participante era 

capaz de transpor de forma independente, sendo a altura máxima de 50 cm 

(DANNESKIOLD-SAMSØE  et al., 1984). O escore final do teste do degrau foi 

normalizado pela altura dos participantes (escore do degrau em cm dividido pela altura 

do indivíduo em cm) (cm.cm
-1

) para permitir a extrapolação dos resultados para 

populações de diferentes alturas, uma vez que indivíduos mais altos tendem a apresentar 

maior comprimento de membros inferiores, o que pode interferir na altura do degrau 

que o indivíduo é capaz de subir e descer.  
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O teste de transpor degrau com aumento gradual da altura apresenta validade 

moderada (r = 0,62) para a avaliação da força muscular dos extensores de joelho 

(DANNESKIOLD-SAMSØE  et al., 1984). Uma vez que não foram encontrados 

estudos que investigassem a confiabilidade teste-reteste do teste de transpor degrau 

anterior como descrito no presente estudo, o teste foi realizado em ambos os dias de 

avaliação em parte da amostra (n = 24 mulheres), a fim de calcular tal confiabilidade. 

Assim, por meio do modelo de efeitos mistos bidirecional obteve-se excelente 

coeficiente de correlação intraclasse (ICC = 0,94; intervalo de confiança de 95% - 

IC95% = 0,86 – 0,97), uma vez que valores de ICC < 0,40 indicam pobre 

confiabilidade; entre 0,40 e 0,75, confiabilidade moderada; e > 0,75, confiabilidade 

excelente (FLEISS et al., 2003). 

 

 

Figura 0.2. Participante realizando o teste de transpor degrau anterior na altura de 30 

cm. 

 

 

5.3.2.2. Degrau Lateral 

 

Para realização do teste de degrau lateral também foram utilizados os 4 degraus 

com encaixe (1 de 5 cm de altura, 1 de 10 cm de altura, e 2 de 20 cm de altura). 



34 
 

Inicialmente, com o participante posicionado ao lado do degrau de 10 cm de altura, era 

solicitado que subisse lateralmente o degrau com o membro inferior dominante, tocasse 

o membro inferior não dominante no degrau e descesse do mesmo lado que havia 

subido (Figura 0.3).  

Não era permitido o apoio dos membros superiores para subir ou descer do 

degrau, ou realizar rotação do tronco e dos membros inferiores, a fim de evitar 

compensações musculares (MERCER et al., 2009). A altura do degrau era aumentada 

de 10 cm em 10 cm, porém, caso o participante não fosse capaz de subir a altura 

solicitada, reduzia-se 5 cm e nova tentativa era realizada. Era permitida apenas uma 

tentativa por altura do degrau.  

O escore final do teste corresponde a maior altura do degrau que o participante 

foi capaz de subir e descer independentemente, sendo o escore máximo de 40 cm. O 

escore final do teste do degrau lateral também foi normalizado pela altura dos 

participantes (escore do degrau lateral em cm dividido pela altura do indivíduo em cm) 

(cm.cm
-1

) para permitir a extrapolação dos resultados para populações de diferentes 

alturas.  

O teste de degrau lateral também foi reavaliado no segundo dia de avaliação em 

parte da amostra (n = 24 mulheres) para verificar a confiabilidade teste-reteste, de 

acordo com o ICC obtido por meio do modelo de efeitos mistos bidirecional, sendo 

então verificada excelente confiabilidade (ICC = 0,95; IC95% = 0,90 – 0,98). Apesar de 

não terem sido encontrados estudos que avaliassem a validade do teste de degrau lateral 

para avaliação de força muscular de membros inferiores, Mercer et al. (2009) 

identificaram maior ativação eletromiográfica do glúteo médio de idosos no teste de 

subir e descer degrau lateral quando comparado ao teste de transpor degrau anterior. 
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5.3.2.3. Apoio Unipodal 

Para o teste de apoio unipodal, os participantes foram orientados a 

permanecerem por 30 segundos sobre o membro inferior dominante, mantendo o 

membro inferior contralateral fora do chão com o joelho fletido a 90º e braços relaxados 

ao longo do corpo. Durante o teste, os participantes deveriam permanecer com o olhar 

em um alvo de 5 cm de diâmetro, fixado na altura dos olhos e a 1,5 m de distância do 

indivíduo (PORTO et al., 2019b; TANAKA et al., 2015). A variável obtida foi o tempo 

de permanência em apoio unipodal (s), com escore máximo de 30 segundos, sendo que 

o tempo era interrompido caso o idoso tocasse o chão com o membro inferior não 

dominante (elevado), realizasse estratégias de quadril ou movesse os membros 

superiores para recuperar o equilíbrio. O teste foi repetido três vezes para a obtenção da 

média. O teste de apoio unipodal apresenta excelente confiabilidade teste-reteste (ICC = 

0,86; IC95% = 0,70 – 0,93) (GOLDBERG, CASBY, WASIELEWSKI, 2011), além de 

apresentar correlação com a força muscular dos abdutores de quadril em idosos 

(PORTO et al., 2019b).  

 

A B DC

Figura 0.3. Participante executando o teste do degrau lateral em um degrau de 10 cm. (A) posição 

inicial; (B) o participante sobe lateralmente no degrau com o membro inferior dominante; (C) o 

participante toca o membro inferior contralateral no degrau; (D) o participante desce do degrau do 

mesmo lado que subiu, retornando à posição inicial. 
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5.3.2.4. Marcha Tandem 

Para a avaliação da marcha tandem, cada participante foi orientado a andar sobre 

uma linha demarcada no solo na posição tandem, ou seja, com o hálux do pé detrás em 

contato com o calcanhar do pé à frente, por uma distância de 3 metros, o mais rápido 

possível. O teste foi repetido 3 vezes para obtenção da média das variáveis tempo de 

execução da marcha tandem (s) e porcentagem de erros em relação à quantidade de 

passos realizados (%). Foram considerados erros os passos realizados fora da linha 

demarcada ou sem contato do calcâneo do pé à frente com o hálux do pé detrás (CHO, 

SCARPACE, ALEXANDER, 2004; KIM et al., 2010).  

O teste foi conduzido simultaneamente por 3 pesquisadores, sendo um 

pesquisador designado para a marcação do tempo de execução do teste, um para a 

contagem dos passos e o terceiro para a contagem dos erros. A marcha tandem também 

foi reavaliada no segundo dia em parte da amostra (n = 24 mulheres) para verificar a 

confiabilidade teste-reteste, por meio do modelo de efeitos mistos bidirecional, obtendo-

se excelente confiabilidade para as variáveis tempo de execução (ICC = 0,87; IC95% = 

0,71 – 0,94) e porcentagem de erros (ICC = 0,77; IC95%  = 0,66 – 0,84). O teste de 

marcha tandem também apresenta associação com a força muscular de abdutores de 

quadril em idosos (CHANG et al., 2005; PORTO et al., 2019b). 

 

5.3.3. Testes Musculares 

5.3.3.1.  Força de Preensão Palmar 

A força de preensão palmar (FPP) foi realizada no primeiro dia de avaliação 

juntamente aos testes clínicos. Para a avaliação da FPP foi utilizado dinamômetro 

manual (Jamar, Sammons Preston, Illinois), seguindo recomendações da American 
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Society of Hand Therapy (FESS, 1992) e do American College of Sports Medicine 

(ACSM, 2018). Assim, o teste foi realizado com o participante sentado em uma cadeira 

com encosto, sem apoio para os braços, com os membros inferiores devidamente 

apoiados no chão. O ombro do membro a ser testado permaneceu aduzido e neutro para 

rotação, o cotovelo fletido a 90 graus, o antebraço neutro para prono-supinação e o 

punho entre 0 e 30 graus de extensão e 0 a 15 graus de desvio ulnar.  

Durante o teste, foi dado estímulo verbal constante ao participante para que 

realizasse sua força máxima. O teste foi repetido 3 vezes para obtenção da média. A 

medida de FPP foi realizada apenas no membro superior dominante, considerado como 

membro de escolha para a escrita. A FPP apresenta correlações baixas a moderadas com 

diferentes grupos musculares de membros inferiores (CRUZ-JENTOFT et al., 2019; 

SAMUEL, ROWE, 2012) e excelente confiabilidade teste-reteste (ICC > 0,80) 

(BOHANNON, 2017). 

 

5.3.3.2. Força Muscular Objetiva de Tronco e Membro Inferior 

A força muscular de tronco (flexores e extensores), quadril (flexores, extensores, 

abdutores e adutores), joelho (flexores e extensores) e tornozelo (flexores plantares e 

dorsiflexores) do membro inferior dominante foi considerada como o pico de torque 

(PT) (Nm) obtido por meio de dinamômetro isocinético (Biodex System 4 Pro, Nova 

York, EUA), calibrado de acordo com orientações do fabricante.  

Após aquecimento de 5 minutos em bicicleta ergométrica em velocidade 

confortável, era realizado o protocolo de avaliação para cada grupo muscular, 

consistindo em 3 contrações isométricas voluntárias máximas (CIVMs) de 5 segundos 

de duração e 30 segundos de repouso para cada grupo muscular, sendo que as 
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contrações dos grupos musculares agonistas-antagonistas foram realizadas de modo 

intercalado. Encorajamento verbal constante foi realizado durante todas as contrações 

(BALDON et al., 2009; CROZARA et al., 2013). Por questões práticas, para otimizar a 

coleta e para o maior conforto dos participantes, a ordem de execução dos testes foi: 

extensores e flexores de tronco – extensores e flexores de joelho – flexores plantares e 

dorsiflexores de tornozelo – flexores e extensores de quadril – abdutores e adutores de 

quadril para a metade da amostra; e a ordem inversa para a outra metade.  

As contrações isométricas foram escolhidas por parecerem mais aplicáveis em 

idosos, uma vez que essa população pode apresentar limitações da amplitude de 

movimento e presença de dor em contrações concêntricas, o que poderia prejudicar os 

resultados (ARNOLD et al., 2010). Além disso, as contrações isométricas seguem o tipo 

de contração empregada no teste de força de preensão palmar, fato esse importante para 

o Artigo 1. Ainda, para os Artigos 2 e 3, que envolvem relação da força muscular com 

testes clínicos, o PT isométrico de membro inferior foi normalizado pela massa corporal 

(Nm.kg
-1

), a fim de refletir com maior precisão o desempenho funcional dos músculos 

em relação à massa do participante (ACSM, 2018; JONES, RIKLI, BEAM, 1999).  

Na ausência de valores de confiabilidade teste-reteste da avaliação dos grupos 

musculares de tronco, quadril, joelho e tornozelo como realizada na presente tese, para 

cada grupo muscular foi realizado modelo de efeitos mistos bidirecional para obtenção 

do ICC, considerando dados da familiarização e do teste muscular em si de parte da 

amostra (n = 24 mulheres). 

Para a avaliação dos extensores e flexores do tronco foi adotada a posição semi-

em-pé, com tronco, pelve e coxas fixados por cintos e quadris fletidos a 70 graus em 

relação a vertical. O eixo mecânico do dinamômetro foi alinhado com a espinha ilíaca 
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anterossuperior, e foi adotada a posição de 10 graus de flexão do tronco a partir da 

posição inicial (vertical) para avaliação dos extensores e 10 graus de extensão para 

avaliação dos flexores de tronco (PORTO et al., 2015). Foi obtida excelente 

confiabilidade teste-reteste para os flexores (ICC = 0,90; IC95% = 0,77 – 0,96) e 

extensores de tronco (ICC = 0,80; IC95% = 0,54 – 0,92). 

Os abdutores e adutores de quadril foram avaliados na posição de decúbito 

lateral com o membro a ser testado para cima e fixo a 15 graus de abdução do quadril. O 

tronco e o membro inferior contralateral foram fixados por cintos. O eixo mecânico do 

dinamômetro foi alinhado com o ponto representado pela intersecção de uma reta 

traçada a partir da espinha ilíaca póstero-superior na direção longitudinal e outra traçada 

a partir do trocânter maior do fêmur na direção transversal (BALDON et al., 2009). A 

alavanca do dinamômetro foi posicionada 5 cm acima da borda superior da patela. Para 

evitar compensações musculares durante o teste, era solicitado que o participante 

mantivesse seus dedos do pé voltados para frente e não realizasse flexão do joelho do 

membro a ser testado (BALDON et al., 2009). Foi obtida excelente confiabilidade teste-

reteste para os abdutores de quadril (ICC = 0,88; IC95% = 0,72 – 0,95) e moderada para 

os adutores de quadril (ICC = 0,71; IC95% = 0,31 – 0,88). 

A avaliação dos flexores e extensores de quadril foi realizada na posição supina, 

com a pelve e o membro inferior contralateral fixados por cintos. O eixo mecânico do 

dinamômetro foi posicionado no eixo articular do quadril (região do trocânter maior do 

fêmur) e a alavanca do dinamômetro foi posicionada 5 cm acima da borda superior da 

patela. O membro dominante a ser testado foi posicionado a 60 graus de flexão do 

quadril (MORCELLI et al., 2015). Foi obtida excelente confiabilidade teste-reteste para 

os flexores (ICC = 0,81; IC95% = 0,54 – 0,92) e extensores de quadril (ICC = 0,86; 

IC95% = 0,66 – 0,94). 
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Já a avaliação dos flexores e extensores de joelho foi realizada com o 

participante sentado, com quadris fletidos a 90 graus, tronco, pelve e membro inferior 

contralateral fixados por cintos. O eixo mecânico do dinamômetro foi alinhado com o 

epicôndilo lateral do fêmur e a alavanca do dinamômetro foi posicionada acima da 

borda superior do maléolo medial (CROZARA et al., 2013). O membro a ser testado foi 

posicionado a 60 graus de flexão do joelho (PLOUTZ-SNYDER et al., 2002). Foi 

obtida excelente confiabilidade teste-reteste para os flexores (ICC = 0,83; IC95% = 0,60 

– 0,93) e extensores de joelho (ICC = 0,90; IC95% = 0,76 – 0,96). 

Os flexores plantares e dorsiflexores de tornozelo foram avaliados com o 

participante sentado com o quadril do membro a ser testado fletido a 70 graus e joelho a 

45 graus. A pelve e o membro inferior contralateral foram fixados por cintos. O eixo 

mecânico do dinamômetro foi alinhado com a borda inferior do maléolo lateral 

(CROZARA et al., 2013) e o tornozelo foi posicionado em neutro para flexão plantar e 

dorsiflexão (LAROCHE et al., 2010). Foi obtida excelente confiabilidade teste-reteste 

para os flexores plantares (ICC = 0,78; IC95% = 0,48 – 0,91) e dorsiflexores (ICC = 

0,92; IC95% = 0,80 – 0,96). 

 

5.3.4. Análise Estatística 

Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo programa SPSS (SPSS para 

Windows - SPSS inc,), versão 18 (Artigo 1) e versão 17 (Artigos 2 e 3). O nível de 

significância foi ajustado em 5% (p < 0,05). Foram utilizados médias, desvios-padrão e 

frequências para a caracterização da amostra.  

Para todos os estudos, a associação entre a FPP ou os testes clínicos e a força 

muscular de tronco e/ou membro inferior foi realizada por meio do teste de correlação 
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de Pearson, seguido do modelo de regressão linear múltipla ajustado por variáveis 

confundidoras. Para o teste de correlação de Pearson, foi considerado o coeficiente de 

correlação (r) que indica correlação muito baixa ou sem correlação se r entre 0,00 e 

0,30; baixa se r entre 0,30 e 0,50; moderada se r entre 0,50 e 0,70; alta se r entre 0,70 e 

0,90; e muito alta se r entre 0,90 e 1,00 (MUKAKA, 2012). Já na análise de regressão 

linear, a associação foi determinada pelo coeficiente de regressão (β) para medidas 

contínuas não-padronizadas e o desempenho geral do modelo foi avaliado pelo R
2
 de 

Nagelkerke. 

Em seguida, nos Artigos 2 e 3, a amostra foi dividida em quartis da força 

muscular total de membro inferior e de abdutores de quadril, respectivamente, a fim de 

classificar as idosas consideradas com baixa força muscular (pertencentes ao primeiro 

quartil). A comparação entre os grupos com e sem força muscular reduzida foi realizada 

por meio do teste t para variáveis contínuas, Chi-quadrado para variáveis nominais e 

Mann-Whitney para variáveis ordinais. 

Após a divisão da amostra e comparação entre os grupos, a acurácia dos testes 

clínicos (Artigos 2 e 3) para discriminar mulheres consideradas com baixa força 

muscular foi avaliada por meio da curva ROC (Receiver Operating Characteristics), a 

qual forneceu os parâmetros área sob a curva ROC (AUC), sensibilidade e 

especificidade. Uma AUC maior que 0,9 indica alta acurácia; entre 0,9 e 0,7, acurácia 

moderada; entre 0,7 e 0,5, baixa acurácia; e menor que 0,5, um resultado ao acaso 

(AKOBENG, 2007). Os pontos de corte de cada teste clínico para detectar força 

muscular reduzida foram determinados pelo Índice de Youden (sensibilidade + 

especificidade -1), que varia de 0 a 1. Assim, o ponto de corte foi considerado aquele 

com maior Índice de Youden (mais próximo de 1), que corresponde ao ponto que mais 
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se distancia de um resultado ao acaso (AKOBENG, 2007; FLUSS, FARAGGI, 

REISER, 2005).  

Finalmente, com base nos parâmetros obtidos na curva ROC, para cada teste 

clínico capaz de discriminar idosas com baixa força muscular (p < 0,05 na curva ROC), 

a probabilidade pós-teste foi calculada seguindo método de Lusardi et al. (2017), a fim 

de verificar o grau de mudança na certeza do diagnóstico. Ainda, no Artigo 3 foi 

calculada a probabilidade pós-teste cumulativa da combinação dos testes clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LR (+) = sensibilidade / (1 – especificidade) 

• LR (-) = (1 – sensibilidade) / especificidade 

• Probabilidade pré-teste (PrTP) = prevalência na população 

• PrTO (Pre-test Odds) = PrTP / (1 – PrTP) 

• PoTO (Post-test Odds) = PrTO*LR (+) 

                                            PrTO*LR (-) 

• Probabilidade pós-teste (PoTP) = PoTO / (1 + PoTO) considerar LR (+) se o teste for positivo 

                                                        PoTO / (1 + PoTO) considerar LR (-) se o teste for negativo 

Figura 0.4. Fórmulas descritas por Lusardi et al. (2017) para o cálculo da probabilidade pós-teste. 

LR: razão de verossimilhança (likelihood ratio). 
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6. ARTIGO 1 

Relação entre força de preensão palmar e força muscular global em idosos da 

comunidade 

Relationship between grip strength and global muscle strength in community-

dwelling older people 

Autores: Jaqueline Mello Porto, Ana Paula Midori Nakaishi, Luciana Mendes 

Cangussu-Oliveira, Renato Campos Freire Júnior, Sállua Berlanga Spilla, Daniela 

Cristina Carvalho de Abreu 

Publicado em: Archives of Gerontology and Geriatrics, v.82, pp.273–278, 2019 

(ANEXO B). 

 

Justificativa: considerando os resultados conflitantes a respeito da utilização da medida 

de FPP para avaliação da força muscular global em idosos, realizamos o presente estudo 

para verificar a associação entre FPP e FMG, considerando fatores individuais que 

poderiam influenciar tal relação, a fim de utilizarmos a FPP no Ambulatório de 

Equilíbrio e em outras atividades assistenciais desenvolvidas pelo LARE (FMRP-USP). 

 

Objetivo: verificar a associação entre FPP e FMG, assim como entre FPP e PT 

individual de tronco, quadril, joelho e tornozelo. 

 

Métodos: 150 idosos foram submetidos à caracterização da amostra (idade, sexo, peso, 

altura, IMC, IPAQ e autorrelato de comorbidades); força de preensão palmar (FPP); PT 
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de tronco (flexores e extensores), quadril (flexores, extensores, abdutores e adutores), 

joelho (flexores e extensores) e tornozelo (flexores plantares e dorsiflexores). Para o 

presente estudo, a FMG foi considerada como a soma do PT individual dos grupos 

musculares de tronco e membro inferior. 

 Análise estatística: a associação entre FPP (variável independente) e FMG, 

assim como entre FPP e o PT de cada grupo muscular foi determinada pelo teste de 

correlação de Pearson, seguido pela regressão linear múltipla ajustada por sexo, idade, 

IMC, nível de atividade física e número de comorbidades relatadas. O poder da amostra 

de 99% foi calculado com base no menor índice de determinação encontrado (R
2
 = 

0,27), alpha de 0,05 e a amostra avaliada (n = 150), por meio do programa G*Power 

software, Versão 3.1.92 (Universitat Kiel, Kiel, Alemanha). 

 

6.1. Resultados 

 A amostra foi composta por idosos mais jovens (idade média de 68,78 anos), não 

obesos (IMC médio de 27,99 kg.m
-2

) e mulheres (81,34%). Hipertensão arterial 

sistêmica (46%), osteoporose/osteopenia (18,66%) e diabetes mellitus (16%) foram as 

comorbidades mais relatadas. A caracterização da amostra e os dados de força muscular 

estão apresentados nas Tabelas 1.1 e 1.2, respectivamente.  
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Tabela 1.1. Caracterização da amostra. Valores apresentados em média (desvio-

padrão). 

Variável                                                           n = 150 

Idade (anos)  68,78 (5,23) 

Peso (kg) 69,16 (14,17)  

Altura (m) 1,57 (0,08) 

IMC (kg.m
-2

) 27,99 (4,56) 

Sexo feminino (%) 81,34 

Nível de atividade física (%)  

          Baixo 24,66 

          Moderado 68,66 

          Alto 6,66 

Número de comorbidades 2,23 (1,58) 

Número de comorbidades por categoria (%)  

          0-1 comorbidades 36 

          ≥ 2 comorbidades 64 

Comorbidades (%)  

          Hipertensão arterial sistêmica 46 

          Osteopenia/osteoporose 18,66 

          Diabetes mellitus (tipo 2) 16 

IMC: índice de massa corporal. 
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Tabela 1.2. Força de preensão palmar, força muscular global e pico de torque de tronco, 

quadril, joelho e tornozelo dos idosos (n = 150). Valores apresentados em média 

(desvio-padrão). 

Variáveis n = 150 

Força de preensão palmar (kgf) 25,51 (8,07) 

Força muscular global (Nm) 684,31 (223,40) 

     PT de extensores de tronco (Nm) 171,53 (59,13) 

     PT de flexores de tronco (Nm) 63,88 (31,91) 

     PT de extensores de quadril (Nm) 72,21 (26,95) 

     PT de flexores de quadril (Nm) 34,68 (14,33) 

     PT de abdutores de quadril (Nm) 51,08 (17,43) 

     PT de adutores de quadril (Nm) 48,68 (18,64) 

     PT de extensores de joelho (Nm) 106,89 (37,94) 

     PT de flexores de joelho (Nm) 52,86 (23,13) 

     PT de flexores plantares de tornozelo (Nm) 57,11 (27,31) 

     PT de dorsiflexores de tornozelo (Nm) 25,39 (9,25) 

PT: pico de torque. 

 

 

 O teste de correlação de Pearson e a regressão linear múltipla ajustada 

demonstraram associação positiva moderada significativa entre FPP e FMG (r = 0,69; β 

= 10,07; p < 0,001; R
2
 = 0,60) (Tabela 1.3). Individualmente, todos os grupos 

musculares apresentaram associação positiva moderada com a FPP, exceto os grupos 

musculares extensores de quadril (r = 0,47; p < 0,001) e dorsiflexores de tornozelo (r = 

0,36; p < 0,001) que apresentaram baixa correlação (Tabela 1.3). Quando o modelo foi 

ajustado por sexo, idade, IMC, nível de atividade física e número de comorbidades, a 

relação entre a FPP e o PT de tronco e de membro inferior se manteve, exceto para os 

dorsiflexores de tornozelo (β = -0,00; p = 0,938; R
2
 = 0,27) que deixaram de apresentar 

relação com a FPP.  
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Tabela 1.3. Relação entre a força de preensão palmar e a força muscular global e entre a 

força de preensão palmar e o pico de torque do tronco, quadril, joelho e tornozelo em 

idosos da comunidade (n = 150). 

 Força de preensão palmar 

Variável 

Correlação de 

Pearson 

Regressão linear 

Modelo ajustado
1
 

r Valor de p   Valor de p  R
2
 

Força muscular global (Nm) 0,69 0,000* 10,07 0,000* 0,60 

     PT de extensores de tronco (Nm) 0,52 0,000* 1,45 0,032* 0,43 

     PT de flexores de tronco (Nm) 0,70 0,000* 1,41 0,000* 0,62 

     PT de extensores de quadril (Nm) 0,47 0,000* 1,07 0,003* 0,27 

     PT de flexores de quadril (Nm) 0,67 0,000* 0,75 0,000* 0,53 

     PT de abdutores de quadril (Nm) 0,62 0,000* 0,77 0,000* 0,47 

     PT de adutores de quadril (Nm) 0,51 0,000* 0,77 0,002* 0,29 

     PT de extensores de joelho (Nm) 0,61 0,000* 1,35 0,001* 0,52 

     PT de flexores de joelho (Nm) 0,68 0,000* 0,81 0,000* 0,62 

     PT de flexores plantares de tornozelo (Nm) 0,55 0,000* 1,66 0,000* 0,36 

     PT de dorsiflexores de tornozelo (Nm) 0,36 0,000* -0,01 0,924 0,27 

* p < 0,05. r: coeficiente de correlação de Pearson; : coeficiente de regressão; PT: pico de torque.  
1
: Modelo ajustado por sexo, idade, IMC, nível de atividade física e número de comorbidades. 

 

 

 

As associações entre FPP e FMG e entre FPP e PT de cada grupo muscular estão 

representadas na Figura 1.1 e na Figura 1.2, respectivamente. 
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Figura 1.1. Associação entre força de preensão palmar (FPP) e força muscular global. 
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Figura 1.2. Associação entre força de preensão palmar (FPP) e pico de torque (PT) 

de (A) flexores de tronco; (B) extensores de tronco; (C) flexores de quadril; (D) 

extensores de quadril; (E) abdutores de quadril; (F) adutores de quadril; (G) flexores 

de joelho; (H) extensores de joelho; (I) flexores plantares de tornozelo; (J) 

dorsiflexores de tornozelo. 
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6.2. Discussão 

 O presente estudo demonstrou que a força de preensão palmar (FPP) apresenta 

correlação positiva com a força muscular global (FMG) e com o pico de torque 

isométrico (PT) de tronco, quadril, joelho e tornozelo em idosos. Assim, a FPP pode ser 

utilizada como uma ferramenta de rastreio para prejuízos da FMG em idosos 

independentes da comunidade. Porém, o uso clínico da FPP para representar a força de 

músculos específicos do tronco e do membro inferior deve ser feito com cautela, uma 

vez que, quando ajustado por sexo, idade, IMC, nível de atividade física e número de 

comorbidades, a FPP deixou de ter relação com a força muscular dos dorsiflexores de 

tornozelo, e apresentou baixos índices de determinação (R
2
) para outros grupos 

musculares, como extensores de quadril (R
2
 = 0,27), adutores de quadril (R

2
 = 0,29) e 

flexores plantares de tornozelo (R
2
 = 0,36). 

 A FPP é uma medida amplamente estudada na literatura e utilizada na prática 

clínica e em estudos epidemiológicos como representante da FMG de idosos. Porém, 

além de resultados conflitantes quanto sua associação com a força muscular de diversos 

grupos musculares, a maioria dos estudos considera FMG a avaliação objetiva de 

poucos grupos musculares (SAMSON et al., 2000; SAMUEL et al., 2012) ou inclui 

grupos musculares dos membros superiores (RANTANEN et al., 1994).  

 Estudos cuja amostra foi composta apenas por idosos encontraram correlação de 

baixa a moderada entre FPP e força muscular de diversos grupos musculares de membro 

inferior. O estudo de Rantanen et al. (1994) com 295 idosos da comunidade (média de 

75 anos de idade, 104 homens e 191 mulheres) encontrou de baixa a moderada 

correlação entre a FPP e a força isométrica de flexores de cotovelo, extensores de joelho 

e flexores e extensores de tronco avaliada por meio de dinamometria. Garcia et al. 

(2011) identificaram de baixa a moderada correlação entre FPP e pico de torque 
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isocinético de flexores e extensores de quadril e de joelho e dorsiflexores e flexores 

plantares de tornozelo, em 81 idosos (39 homens e 42 mulheres) divididos em 3 grupos 

etários (65 a 69 anos; 70 a 79 anos; 80 anos ou mais). Já Samuel e Rowe (2012) 

identificaram de baixa a moderada correlação entre FPP e força muscular isométrica de 

flexores e extensores de joelho e quadril, e abdutores e adutores de quadril, em 82 

idosos (42 homens e 40 mulheres, com idade média de 73,2 anos).  

 Por outro lado, Felicio et al. (2014) não encontraram correlação entre FPP e a 

maioria dos parâmetros da função muscular (pico de torque isocinético, trabalho e 

potência muscular) de flexores e extensores de joelho em 221 idosas (média de idade de 

71,01 anos). Jenkins et al. (2014) também não observaram correlação entre a FPP e o 

pico de torque isométrico e isocinético dos extensores de joelho em 16 homens (idade 

média de 72,1 anos).  

 Os autores do presente estudo optaram por não incluir grupos musculares de 

membros superiores na FMG, uma vez que a função muscular de tronco e membro 

inferior é fundamental para grande parte das atividades motoras desenvolvidas pelo 

homem (ACSM, 2018; SURI et al., 2011), incluindo atividades de locomoção, e  por 

estudos prévios concordarem com a associação entre FPP e força muscular de membro 

superior (BOHANNON, 1998; BOHANNON, 2009; RANTANEN et al., 1994), o que 

poderia tendenciar a correlação entre FPP e FMG.  

 Segundo nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo com idosos 

independentes da comunidade que avaliou de forma objetiva com uma ferramenta 

padrão-ouro (dinamômetro isocinético) os principais grupos musculares de tronco e 

membro inferior para representar FMG, incluindo 10 importantes grupos musculares 
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(flexores e extensores de tronco, flexores, extensores, abdutores e adutores de quadril, 

flexores e extensores de joelho e dorsiflexores e flexores plantares de tornozelo).  

 A associação baixa e moderada encontrada no presente estudo entre FPP e FMG 

e entre FPP e músculos do tronco e membro inferior corrobora com estudos prévios 

(GARCIA et al., 2011; RANTANEN et al., 1994; SAMUEL, ROWE, 2012). Porém, tal 

associação não deve ser entendida como uma relação causal. De fato, alguns estudos 

sugerem que a FPP serve como um marcador da capacidade muscular de reserva e de 

fatores intrínsecos que refletem o estado de vitalidade, nível de atividade física, nutrição 

e motivação de um indivíduo, podendo indicar doenças subclínicas (AL SNIH et al., 

2004; BOHANNON, 2001; FELICIO et al., 2014; FREDERIKSEN et al., 2006; 

RANTANEN et al., 1999). Nesse contexto, o prejuízo nas medidas de FPP poderia 

indicar precocemente desfechos como declínio funcional e morbidade, durante um 

período em que os indivíduos não relatam nenhuma deficiência (AL SNIH et al., 2004; 

BOHANNON, 2001; RANTANEN et al., 1999), sendo assim, uma ferramenta benéfica 

para idosos independentes que ainda estão inseridos na sociedade. 

 Contudo, o presente estudo não apenas verificou a associação entre FPP e força 

muscular, como também levou em consideração fatores individuais (ajustamento por 

sexo, idade, IMC, nível de atividade física e número de comorbidades) que poderiam 

influenciar a relação entre FPP e os demais grupos musculares, uma vez que as 

demandas diárias dos membros superiores se diferem das demandas dos membros 

inferiores. 

 Um dos fatores que pode limitar a utilização da FPP como representante da 

FMG é a massa corporal. Indivíduos obesos necessitam de maior nível de força 

muscular de membros inferiores para movimentar sua massa corporal do que pessoas 
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com peso dentro do normal (BOHANNON et al., 2012; SALLINEN et al., 2010). Por 

outro lado, a massa corporal não influencia a FPP, uma vez que FPP corresponde a uma 

força muscular não requerida para situações em que se sustenta o próprio peso 

(GERALDES et al., 2008; NORMAN et al., 2011). Apesar da manutenção da relação 

entre FPP e FMG e entre FPP e a maioria dos grupos musculares (exceto dorsiflexores 

de tornozelo) observada no presente estudo após ajustamento por IMC, são necessários 

mais estudos que investiguem tal relação especificamente em indivíduos obesos.  

 Além disso, Samuel et al. (2012) concluíram que o perfil de perda de força 

muscular nos membros superiores (incluindo a FPP) se difere do perfil de perda dos 

membros inferiores com o envelhecimento, sendo que há um maior declínio na força 

muscular dos membros inferiores do que dos membros superiores. Assim, apesar de o 

presente estudo também ter realizado ajustamento por idade, a amostra foi 

predominantemente jovem (média de idade de 68,78 anos). Investigar a associação entre 

FPP e força muscular de tronco e membros inferiores em idosos acima de 80 anos 

também traria informações complementares a fim de identificar se a medida de FPP 

pode representar FMG também em idosos mais velhos. 

 Outros cuidados devem ser tomados ao tentar generalizar a FMG a partir da 

FPP, em idosos. Diversos fatores devem ser considerados, como a presença de doença 

aguda ou crônica que afete de modo diferente o tronco, membros superiores e inferiores, 

a gravidade da doença, as comorbidades presentes, ou mesmo tratamento médico e 

imobilização a que os idosos estejam submetidos (GARCIA et al., 2011; NORMAN et 

al., 2011). 

 Uma vez que tais cuidados sejam ponderados, considerando os resultados do 

presente estudo e as vantagens da medida de FPP (equipamento de menor custo, mais 
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acessível e de fácil aplicação), a FPP pode ser utilizada na prática clínica e em estudos 

epidemiológicos com idosos jovens e não obesos como um indicador geral da FMG, o 

que corrobora com estudos prévios (GARCIA et al., 2011; GERALDES et al., 2008). 

 Porém, incluindo outras variáveis no modelo que poderiam interferir nas 

associações (sexo, idade, IMC, nível de atividade física e número de comorbidades) 

houve alterações na relação entre FPP e PT dos diferentes grupos musculares. De modo 

geral, nossos resultados indicam que a FPP é capaz de representar, principalmente, 

grupos musculares flexores, incluindo os flexores de tronco (R
2
 = 0,62), quadril (R

2
 = 

0,53) e joelho (R
2
 = 0,62). Por outro lado, sua relação com os dorsiflexores de tornozelo 

perde a significância (p = 0,924), assim como o índice de determinação (R
2
) torna-se 

baixo para outros grupos musculares, incluindo extensores de quadril (R
2
 = 0,27), 

adutores de quadril (R
2
 = 0,29) e flexores plantares de tornozelo (R

2
 = 0,36), indicando 

que a medida de FPP não exclui a necessidade de avaliação específica dos diferentes 

grupos musculares, quando indicada.  

 A maior correlação da FPP com determinados grupos musculares pode ser 

explicada pelo paradigma das cadeias miofasciais, que sugere a existência de longas 

cadeias musculares, com continuidade morfológica direta entre os músculos por meio de 

um envelope miofascial visco elástico (DISCHIAVI et al., 2018; WILKE et al., 2016). 

Essas cadeias miofasciais podem atuar de maneira semelhante às sinergias musculares 

organizadas (DISCHIAVI et al., 2018; WILKE et al., 2016). Portanto, a FPP pode 

pertencer à mesma cadeia miofascial dos flexores do tronco, quadril e joelho, 

explicando sua maior relação com esses grupos musculares. No entanto, como ainda não 

há consenso sobre quais grupos musculares compõem cada cadeia miofascial, são 

necessários mais estudos para confirmar essa hipótese. 
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 O presente estudo apresenta algumas limitações. O desenho do estudo 

transversal não permite mostrar se a FPP pode predizer a redução da FMG com o 

envelhecimento; e nossa amostra foi composta predominantemente por idosos jovens 

(média de 68,78 anos de idade). A inclusão de idosos acima de 80 anos poderia trazer 

informações adicionais, uma vez que estudos prévios demonstraram que o declínio da 

força muscular é diferente em membros inferiores e membros superiores com o avançar 

da idade (ONDER et al., 2005; SAMUEL, ROWE, 2012).  

Apesar da inclusão de variáveis confundidoras na análise da relação entre FPP e 

FMG, nosso estudo não permite extrapolar os resultados para outras populações, como 

idosos acima de 80 anos, obesos, indivíduos com limitação funcional ou com doenças 

específicas (como Doença de Parkinson, acidente vascular encefálico, neuropatia 

periférica, etc). Além disso, o estado nutricional não foi avaliado de forma consistente, 

o que poderia ser incorporado ao modelo ajustado. Devido à escolha metodológica, a 

amostra não foi dividida por sexo, embora o sexo tenha sido considerado no ajuste do 

modelo de regressão linear múltipla. Assim, estudos futuros investigando tais 

correlações exclusivamente em homens e mulheres podem ser clinicamente relevantes. 

 

6.3. Conclusão 

O presente estudo demonstrou que a FPP é capaz de representar a FMG em 

idosos jovens da comunidade, mesmo quando variáveis que poderiam interferir na 

relação entre as medidas são consideradas (sexo, idade, IMC, nível de atividade física e 

número de comorbidades). Porém, uma vez incluídas tais variáveis confundidoras no 

modelo, a FPP deixou de ter relação com o PT dos dorsiflexores de tornozelo, assim 

como apresentou baixos índices de determinação (R
2
) para outros grupos musculares 
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como extensores e adutores de quadril e flexores plantares de tornozelo, indicando que a 

FPP não exclui a necessidade de avaliação específica dos diferentes grupos musculares, 

quando indicada.  

Assim, conclui-se que a FPP pode ser utilizada para rastreio de fraqueza 

muscular em idosos, mas não para orientar as possíveis condutas de um tratamento. Para 

conhecimento, esse é o primeiro estudo que incluiu análise da força muscular isométrica 

de 10 grandes grupos musculares de tronco e membro inferior, avaliados com 

dinamômetro isocinético, para representar a FMG. 
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7. ARTIGO 2 

Acurácia do teste do degrau para avaliar a força muscular de membro inferior em 

idosas da comunidade 

Accuracy of the step test to evaluate lower limb muscle strength in community-

dwelling older women 

Autores: Jaqueline Mello Porto, Renato Campos Freire Júnior, Luciana Mendes 

Cangussu-Oliveira, Erika Leitner, Lara Gonçalves Freitas, Bruna Garcia Medeiros de 

Oliveira, Patrícia Silva Tofani, Daniela Cristina Carvalho de Abreu 

Aceito para publicação: Journal of Bodywork & Movement Therapies, em 06 de 

outubro de 2020 (ANEXO C). 

 

Justificativa: apesar de no Artigo 1 ter sido identificado que a FPP é capaz de 

representar FMG, em nossas atividades assistenciais sentimos a necessidade de uma 

ferramenta de avaliação que não necessitasse de equipamentos onerosos (o 

dinamômetro manual Jamar custa cerca de 1.500 a 2.000 reais). Ainda, uma vez que 

estudos prévios concordam que a fraqueza muscular de membros inferiores é importante 

fator de risco de desfechos negativos em idosos (HUNTER, THOMPSON, ADAMS, 

2000; JANSSEN, SAMSON, VERHAAR, 2002; WANG, OLSON, PROTAS, 2002), 

decidimos avaliar se um teste clínico é capaz de rastrear força muscular reduzida de 

membro inferior (sem considerar a força muscular do tronco). Para isso, foram incluídas 

no presente estudo apenas mulheres idosas, dado a diferença fisiológica existente na 

força muscular e desempenho físico entre os sexos (CASHMAN, 2012; JACOBS et al., 

2007) e o baixo número de homens que aceitaram participar da pesquisa.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17597947
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Objetivo: avaliar a capacidade do teste de transpor degrau anterior em detectar idosas 

da comunidade com força muscular de membro inferior reduzida. 

 

Métodos: 119 idosas foram submetidas à caracterização da amostra (idade, peso, altura, 

IMC, nível de atividade física, número de comorbidades, medicamentos em uso e 

equilíbrio semi-estático – apoio unipodal); teste de transpor degrau anterior; PT de 

quadril (flexores, extensores, abdutores e adutores), joelho (flexores e extensores) e 

tornozelo (flexores plantares e dorsiflexores). Para o presente estudo, a força muscular 

total de membro inferior (FMT) foi considerada como a soma do PT individual dos 

grupos musculares do quadril, joelho e tornozelo.  

Para verificar a validade da soma do PT em representar a FMT, foi realizado 

teste de correlação de Pearson entre o PT total e o PT individual de cada grupo muscular 

avaliado, obtendo-se correlação moderada entre PT total e dorsiflexores de tornozelo (r 

= 0,57, p < 0,001), e alta correlação entre PT total e abdutores (r = 0,77; p < 0,001), 

adutores (r = 0,73; p < 0,001), flexores (r = 0,82; p < 0,001) e extensores de quadril (r = 

0,82; p < 0,001), flexores (r = 0,80; p < 0,001) e extensores de joelho (r = 0,87; p < 

0,001) e flexores plantares de tornozelo (r = 0,75; p < 0,001).   

 Análise estatística: a associação entre teste de transpor degrau anterior (variável 

dependente) e FMT (variável independente) foi determinada pelo teste de correlação de 

Pearson, seguido pela regressão linear múltipla ajustada por idade, IMC, nível de 

atividade física e equilíbrio semi-estático (apoio unipodal).  
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 Após a análise de regressão linear múltipla, as participantes foram agrupadas em 

quartis de acordo com a FMT. Idosas que ocuparam o primeiro quartil (PT total ≤ 5,21 

Nm.kg
-1

) foram consideradas com FMT reduzida. Por outro lado, idosas pertencentes 

aos outros 3 quartis foram consideradas sem redução da FMT. As variáveis de 

caracterização da amostra, testes clínicos e musculares foram comparadas entre 

mulheres com e sem redução da FMT.  

 A acurácia do teste de transpor degrau anterior em discriminar idosas com 

redução da FMT foi avaliada por meio da curva ROC, seguida do cálculo da 

probabilidade pós-teste (PoTP) (LUSARDI et al., 2017). A prevalência de fraqueza 

muscular de membros inferiores considerada no presente estudo foi de 48% de idosos 

não institucionalizados, de acordo com a revisão de Ungar et al. (2013). 

O poder da amostra de 99% foi calculado com base no menor índice de 

determinação encontrado (R
2
 = 0,37), alpha de 0,05 e a amostra avaliada (n = 119), por 

meio do programa G*Power software, Versão 3.1.92 (Universitat Kiel, Kiel, 

Alemanha). 

 

7.1. Resultados 

Os dados de caracterização da amostra são apresentados na Tabela 2.1. As 

idosas com FMT reduzida apresentaram, de fato, pior desempenho em todos os testes 

físicos (Tabela 2.1). 

 

 

 



60 
 

Tabela 2.1. Caracterização da amostra. Valores apresentados em média (desvio-

padrão). 

Variável                                                           
Amostra total 

n = 119 

FMT reduzida  

n = 30 

FMT não reduzida 

n = 89 

Idade (anos)  68,42 (4,87) 69,80 (5,55) 67,95 (4,57) 

Peso (kg) 66,43 (12,23)  72,64 (15,59) 64,33 (10,21)* 

Altura (m) 1,55 (0,06) 1,53 (0,06) 1,55 (0,05) 

IMC (kg.m
-2

) 27,78 (4,65) 30,99 (5,41) 26,69 (3,85)* 

Apoio unipodal (s) 18,44 (9,99) 13,39 (11,14) 20,09 (9,06)* 

Teste de transpor degrau anterior (cm) 40,92 (9,10) 33,83 (9,34) 43,31 (7,75)* 

Teste do degrau normalizado (cm.cm
-1

) 0,26 (0,06) 0,22 (0,06) 0,28 (0,05)* 

Força muscular total (Nm.kg
-1

) 6,24 (1,70) 4,13 (0,78) 6,95 (1,28)* 

Nível de atividade física (%)    

          Baixo 24,36 33,33 21,34 

          Moderado 70,58 60 74,15 

          Alto 5,04 6,66 4,49 

Medicamentos psicotrópicos (%) 10,92 8,98 16,66 

Comorbidades (%)             

          Hipertensão arterial sistêmica 46,21 38,20 70
#
 

          Osteopenia/osteoporose 23,52 22,47 26,66 

          Diabetes mellitus (tipo 2) 15,12 12,35 23,33 

IMC: índice de massa corporal; FMT: força muscular total de membro inferior.  

*: p < 0,05 de acordo com teste t para comparação entre idosas com e sem FMT 

reduzida. 
#
: p < 0,05 de acordo com o teste de Chi-quadrado para comparação entre 

idosas com e sem FMT reduzida. 

 

 

Considerando a amostra total, a análise de regressão linear múltipla ajustada 

resultou em modelo estatisticamente significativo (R
2
 = 0,37; β = 0,01; IC95% = 0,005 - 

0,017; p < 0,001). O teste de transpor degrau anterior apresentou validade moderada (r = 

0,50; p < 0,001) para avaliar a FMT em mulheres idosas. 
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A curva ROC mostrou que o teste do degrau é capaz de discriminar mulheres 

idosas com FMT reduzida com acurácia moderada (AUC = 0,767; IC95% = 0,671 - 

0,863; p < 0,001) (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1. Curva ROC para o teste de transpor degrau anterior como discriminador da 

força muscular total do membro inferior reduzida em mulheres idosas. 

 

O escore do teste de transpor degrau anterior com os melhores parâmetros AUC, 

sensibilidade e especificidade para avaliar a FMT foi de 0,24 cm por cm de altura da 

participante (Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2. Ponto de corte do teste de transpor degrau anterior e sua probabilidade pós-

teste para discriminar idosas com e sem força muscular de membro inferior reduzida. 

Escore do teste 

do degrau 
Sensibilidade Especificidade +LR -LR 

PoTP 

Teste positivo Teste negativo 

0,24 cm.cm
-1*

 63,3% 77% 2,75 0,48 72% 31% 

*Para identificar a altura do degrau que determinado indivíduo deve transpor, basta 

multiplicar 0,24 pela altura do indivíduo. LR: razão de verossimilhança (likelihood 

ratio); PoTP: probabilidade pós-teste. 
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7.2. Discussão 

O presente estudo demonstrou que o teste de transpor degrau anterior pode ser 

utilizado como uma ferramenta clínica para a triagem de idosas com FMT reduzida. 

Não detectamos outros estudos que investigaram a acurácia do teste de transpor degrau 

anterior para discriminar a FMT reduzida em idosas da comunidade. Além disso, 

poucos estudos aplicaram o teste do degrau com aumentos graduais de altura como 

medida da capacidade funcional em idosos (ANDREOTTI, OKUMA, 1999; COSME, 

OKUMA, MOCHIZUKI, 2008; DANNESKIOLD-SAMSØE et al., 1984), e um estudo 

observou correlação moderada entre o teste do degrau e o PT isocinético de extensores 

do joelho (r = 0,68; p < 0,001) em adultos (30 a 65 anos) (NYBERG et al., 2011). 

Vários fatores podem influenciar a tarefa de subir e descer degraus em idosos, 

como insegurança, redução da amplitude de movimento, problemas de equilíbrio 

postural e fraqueza muscular (COSME, OKUMA, MOCHIZUKI, 2008; 

DANNESKIOLD-SAMSØE et al., 1984). Tarefas como subir e descer escadas ou 

degraus apresentam maiores demandas físicas dos membros inferiores do que atividades 

como andar, exigindo maior amplitude de movimento e força muscular e, portanto, 

podem estar relacionadas a dificuldades funcionais precoces (NIGHTINGALE, 

POURKAZEMI, HILLER, 2014). A necessidade de força muscular de membros 

inferiores para a execução do teste de transpor degrau foi confirmada no presente estudo 

pela análise de regressão linear, que demonstrou que o modelo explica 37% da variância 

do teste do degrau. Assim, uma vez confirmada a relação entre FMT e teste de transpor 

degrau, foi possível analisar a acurácia desse teste clínico para avaliar indiretamente a 

FMT em mulheres idosas. 

Apesar da importância da FMT em idosos, sua avaliação na prática clínica 

continua sendo um desafio, uma vez que existem poucas ferramentas de avaliação 
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validadas (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Atualmente, o padrão ouro para avaliação da 

força muscular é o uso de dinamômetros fixos (ABIZANDA et al., 2012). No entanto, 

devido ao alto custo desse tipo de equipamento, o uso de dinamômetros portáteis é uma 

alternativa, uma vez que tais equipamentos demonstram boa validade e confiabilidade 

(ABIZANDA et al., 2012; ARNOLD et al., 2010; BOHANNON, 1997). Porém, a 

aplicação da dinamometria portátil na prática clínica também é limitada pela 

necessidade de equipamento e treinamento especiais (CRUZ-JENTOFT et al., 2010).  

Além disso, muitas vezes é necessária uma avaliação mais abrangente da força 

muscular dos idosos, e não apenas de grupos musculares isolados. Pijnappels et al. 

(2008), por exemplo, identificaram que a FMT medida por meio do equipamento leg 

press mostrou melhor sensibilidade e especificidade para identificar idosos que não 

conseguem ajustar seus movimentos e evitar uma queda após tropeçar, quando 

comparado com medidas isoladas de força muscular. 

No presente estudo, seguindo a metodologia de Lusardi et al. (2017), razões de 

verossimilhança (LR) foram utilizadas para calcular as probabilidades pós-teste (PoTP), 

que correspondem a indicadores da força de associação entre a exposição (teste do 

degrau como indicador de fraqueza muscular dos membros inferiores) e o resultado 

(FMT reduzida).  

Assim, nossos resultados demonstraram que se uma idosa não for capaz de 

transpor uma altura do degrau de 0,24 cm por cm de sua altura, a probabilidade de 

apresentar fraqueza muscular no membro inferior aumenta de 48% (prevalência na 

população idosa) para 72%. Por outro lado, o fato de essa idosa conseguir transpor a 

altura do degrau de 0,24 cm por cm de sua altura reduz a probabilidade de apresentar 

fraqueza muscular no membro inferior de 48% para 31%.  
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Com base nesses resultados, pode-se sugerir que idosas que obtenham uma 

pontuação igual ou inferior a 0,24 cm por cm de altura no teste de transpor degrau 

anterior devem ser submetidas a uma avaliação objetiva mais detalhada. Se tal avaliação 

não for possível, recomenda-se que tais idosas sejam encaminhadas para intervenções 

que incluam condutas para ganho de força muscular de membros inferiores, a fim de 

evitar desfechos negativos, como quedas e declínio funcional. Além disso, como a 

probabilidade de a idosa apresentar FMT reduzida quando o teste do degrau for 

negativo (ou seja, quando ela conseguir ultrapassar a altura do degrau de 0,24 cm por 

cm de sua altura) é de 31%, é recomendado que o teste do degrau seja realizado para 

complementar, e não para substituir, a avaliação da força muscular dos membros 

inferiores em mulheres idosas, principalmente quando o teste clínico for negativo. 

Esses resultados são considerados clinicamente relevantes, uma vez que a 

fraqueza muscular é um critério diagnóstico de importantes síndromes geriátricas, como 

a sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; CRUZ-JENTOFT et al., 2019) e a 

fragilidade (FRIED et al., 2001). Consequentemente, o teste de transpor degrau anterior 

poderia complementar a triagem clínica de FMT reduzida, podendo ser aplicado mesmo 

nos serviços de Atenção Básica à Saúde, uma vez que consiste em um teste rápido, de 

fácil execução, que exige pouco equipamento e tem a vantagem de permitir a 

comparação do desempenho entre os membros inferiores (membros inferiores direito e 

esquerdo). 

O presente estudo apresenta algumas limitações. A amostra não incluiu 

participantes com mais de 80 anos, o que poderia ter fornecido informações 

complementares sobre a relação entre o teste de transpor degrau anterior e a FMT. Além 

disso, as análises do teste do degrau foram apenas quantitativas (altura do degrau), por 

outro lado, a avaliação da qualidade da execução da tarefa poderia informar como os 
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idosos se adaptam às diferentes demandas motoras. Na literatura não há valor de 

referência para a medida de FMT; portanto, o presente estudo considerou as idosas com 

FMT reduzida aquelas pertencentes ao quartil inferior de acordo com o PT total do 

membro inferior. Esses pontos podem levar a investigações futuras destinadas a 

determinar valores de referência para a FMT em idosos. 

É importante enfatizar que o ponto de corte do teste do degrau para a detecção 

de FMT reduzida, apresentado no presente estudo, refere-se a mulheres idosas 

residentes na comunidade. Esses valores não podem ser extrapolados para outras 

populações, como homens idosos, idosos com mais de 80 anos, indivíduos frágeis ou 

pessoas com problemas de mobilidade. Estudos futuros que avaliem a acurácia desse 

teste clínico na identificação de FMT reduzida podem beneficiar tais populações. 

 

7.3. Conclusão 

O presente estudo fornece evidências de que o teste de transpor degrau anterior 

pode complementar a triagem clínica da FMT reduzida em idosas, uma vez que pode ser 

facilmente aplicado nos serviços de Atenção Básica à Saúde, é simples e rápido, requer 

apenas alguns equipamentos acessíveis e permite a avaliação de cada membro inferior 

separadamente. A identificação precoce do comprometimento da FMT em idosos 

independentes pelos serviços de atenção primária pode favorecer a intervenção precoce 

e a prevenção de resultados negativos, como quedas e limitações funcionais. 
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8. ARTIGO 3 

 Acurácia diagnóstica de testes clínicos para a avaliação indireta da força 

muscular dos abdutores de quadril em idosas da comunidade  

 Diagnostic accuracy of clinical tests for the indirect assessment of hip abductor 

muscle strength in community-dwelling older women 

Autores: Jaqueline Mello Porto, Luciana Mendes Cangussu-Oliveira, Renato Campos 

Freire Júnior, Flávio Tavares Vieira, Pâmela Precinotto Martins, Anne Caroline Lima 

Bandeira, Daniela Cristina Carvalho de Abreu 

Publicado em: Physical Therapy, pzaa139, https://doi.org/10.1093/ptj/pzaa139, 2020 

(ANEXO D). 

 

Justificativa: apesar da importância de avaliar a força muscular global e de membro 

inferior total em idosos, a avaliação de grupos musculares específicos também é 

fundamental quando se busca identificar as causas de problemas de equilíbrio postural 

ou prejuízos na capacidade funcional, a fim de traçar as condutas de prevenção e 

reabilitação adequadas.  

 Estudos destacam o papel dos abdutores de quadril para a manutenção do 

equilíbrio e para o bom desempenho nos testes funcionais (CHANG et al., 2005; 

PORTO et al., 2019b). Porém, de acordo com nossa experiência no Ambulatório de 

Equilíbrio, a avaliação clínica dos abdutores de quadril é um grande desafio, dado a 

dificuldade dos idosos adotarem a postura adequada para sua avaliação (decúbito 

lateral).  

https://doi.org/10.1093/ptj/pzaa139
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 Partindo do pressuposto de que os abdutores de quadril são requeridos para a 

execução de testes clínicos que desafiam a estabilidade médio-lateral (PORTO et al., 

2019b), acreditávamos que tais testes pudessem ser utilizados para a avaliação indireta 

da força muscular dos abdutores de quadril na prática clínica. Assim, foram escolhidos 

para o presente estudo testes clínicos que apresentaram associação com a força muscular 

dos abdutores de quadril em estudos prévios, incluindo o teste do degrau lateral 

(MERCER et al., 2009), a marcha tandem (CHANG et al., 2005; PORTO et al., 2019b) 

e o apoio unipodal (PORTO et al., 2019b). 

 De modo similar ao Artigo 2, o presente estudo incluiu apenas mulheres idosas, 

uma vez que há diferenças biomecânicas entre os sexos (CASHMAN, 2012; JACOBS 

et al., 2007), sendo assim, a combinação de dados de homens e mulheres poderia 

mascarar efeitos específicos do sexo potencialmente significativos, prejudicando nossos 

resultados. No estudo de Jacobs et al. (2007), por exemplo, observou-se que as mulheres 

apresentaram menor força muscular de abdutores de quadril e maior pico de 

deslocamento articular em valgo do joelho do que os homens, bem como a adoção de 

diferentes estratégias neuromusculares em tarefas funcionais de sustentação de peso. 

Assim, devido às disfunções mais pronunciadas no sexo feminino e ao maior número de 

mulheres em nossa amostra, o presente estudo optou por incluir apenas mulheres idosas. 

 

Objetivo: determinar a acurácia de três testes clínicos (degrau lateral, marcha tandem e 

apoio unipodal) para identificar força muscular reduzida dos abdutores de quadril em 

idosas da comunidade, assim como determinar a probabilidade pós-teste (PoTP) de cada 

teste e da combinação dos testes para alterar a certeza do diagnóstico. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17597947
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Métodos: 123 idosas foram submetidas à caracterização da amostra (idade, peso, altura, 

IMC e nível de atividade física); testes clínicos: degrau lateral, marcha tandem e apoio 

unipodal; e PT dos abdutores de quadril. 

 Análise estatística: a regressão linear múltipla ajustada pela idade, peso, IMC e 

nível de atividade física foi utilizada para determinar a associação entre o PT abdutor do 

quadril (variável independente) e o desempenho nos testes clínicos de degrau lateral, 

marcha tandem e apoio unipodal (variáveis dependentes). Para o tempo de execução da 

marcha tandem, a regressão também foi ajustada pela porcentagem de erros na execução 

do teste. 

Após a análise de regressão linear múltipla, as participantes foram divididas em 

quartis de acordo com o PT abdutor do quadril. Uma vez que não há uma definição de 

fraqueza muscular dos abdutores de quadril, as participantes foram consideradas como 

tendo força muscular reduzida (Grupo 1 - G1) quando pertenciam ao quartil inferior (PT 

abdutor ≤ 0,55 Nm.kg
-1

), enquanto as participantes pertencentes aos demais quartis (PT 

abdutor > 0,55 Nm.kg
-1

) foram consideradas sem redução da força muscular dos 

abdutores de quadril (Grupo 2 - G2). Para verificar se as participantes foram alocadas 

corretamente, foram realizadas comparações dos dados de caracterização, dos testes 

clínicos e do teste muscular entre os grupos (G1 e G2). 

A seguir, a acurácia dos testes clínicos para a discriminação de idosas com força 

muscular abdutora de quadril reduzida foi avaliada por meio da curva ROC. Para os 

testes clínicos capazes de discriminar idosas com redução da força muscular dos 

abdutores de quadril (p < 0,05 na curva ROC), foi calculada a probabilidade pós-teste 

(PoTP) (LUSARDI et al., 2017). A PoTP cumulativa da combinação desses testes 

clínicos também foi calculada.  



69 
 

Na ausência de uma definição de fraqueza muscular dos abdutores de quadril e, 

consequentemente, da prevalência dessa fraqueza em idosas da comunidade, o presente 

estudo levou em consideração a recomendação do EWGSOP sobre o uso da FPP como 

substituto da avaliação da força muscular dos membros inferiores. Além disso, como já 

demonstrado no Artigo 1 (PORTO et al., 2019a) há uma correlação moderada entre FPP 

e PT abdutor do quadril obtido pelo dinamômetro isocinético (r = 0,62; p < 0,001), 

mesmo quando a associação é ajustada por variáveis confundidoras (sexo, idade, IMC, 

nível de atividade física e número de comorbidades) (R
2
 = 0,47; p < 0,001). Assim, a 

prevalência de fraqueza dos abdutores de quadril considerada no presente estudo foi de 

47%, encontrada a partir da medida da FPP no estudo de Duchowny, Clarke e Peterson 

(2018), com uma amostra de 4.506 idosas não institucionalizadas. 

O poder da amostra de 99% foi calculado com base no menor índice de 

determinação encontrado (R
2
 = 0,16), alpha de 0,05 e a amostra avaliada (n = 123), por 

meio do programa G*Power software, Versão 3.1.92 (Universitat Kiel, Kiel, 

Alemanha). 

 

8.1. Resultados 

Não houve diferença nos dados de caracterização da amostra, no apoio unipodal 

(p = 0,083) e na porcentagem de erros na execução da marcha tandem (p = 0,064) entre 

as participantes classificadas com (G1) e sem (G2) força muscular de abdutores de 

quadril reduzida. Por outro lado, o G1 apresentou pior desempenho no teste de degrau 

lateral (p = 0,003) e no tempo de execução da marcha tandem (p = 0,014). Além disso, o 

G1 mostrou um PT abdutor inferior (p < 0,001), sugerindo que o método de 
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classificação de idosas com força muscular de abdutores de quadril reduzida foi 

adequado (Tabela 3.1). 

 

 

Tabela 3.1. Caracterização da amostra. Valores apresentados como média (desvio 

padrão) e frequências. 

 Amostra total  

n = 123 

G1  

n = 33 

G2  

n = 90 

Idade (anos) 68,86 (5,38) 69,45 (5,74) 68,64 (5,26) 

Peso (kg) 66,42 (12,13) 70,28 (16,08) 65,00 (10,06) 

Altura (m) 1,54 (0,06) 1,54 (0,07) 1,54 (0,05) 

IMC (kg.m
-2

) 27,83 (4,61) 29,24 (5,78) 27,31 (4,02) 

Nível de atividade física (%)    

   Baixo 25,2 33,3 22,2 

   Moderado 69,9 57,6 74,4 

   Alto 4,9 9,1 3,3 

PT de abdutores de quadril (Nm.kg
-1

) 0,70 (0,20) 0,47 (0,07) 0,79 (0,16)* 

Degrau lateral (cm) 36,50 (5,70) 33,28 (7,47) 37,77 (4,25)* 

Degrau lateral normalizado (cm.cm
-1

) 0,23 (0,03) 0,21 (0,04) 0,24 (0,02)* 

Apoio unipodal (s) 18,03 (10,18) 15,11 (11,65) 19,12 (9,42) 

Tempo de marcha tandem (s) 12,96 (6,26) 15,33 (8,34) 12,10 (5,09)* 

Tempo de marcha tandem normalizado (s.cm
-1

) 0,08 (0,03) 0,10 (0,05) 0,07 (0,03)* 

Erros na marcha tandem (%) 18,98 (18,57) 24,18 (22,51) 17,09 (16,66) 

G1: idosas com força muscular de abdutores de quadril reduzida; G2: idosas sem 

redução da força muscular de abdutores de quadril; IMC: índice de massa corporal; PT: 

pico de torque;  

*p < 0,05 de acordo com teste t para comparação entre idosas com e sem força muscular 

de abdutores de quadril reduzida. 
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A análise de regressão linear múltipla ajustada pela idade, peso, IMC e nível de 

atividade física (e também pelo percentual de erros para o tempo de execução da marcha 

tandem) mostrou associação significativa de baixa magnitude (R
2
 mínimo de 16% e R

2
 

máximo de 30%) entre PT abdutor e as 4 variáveis clínicas analisadas (p < 0,05) 

(Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2. Correlação entre pico de torque abdutor do quadril e testes clínicos em 

idosas (n = 123). 

 Correlação de 

Pearson 

Regressão linear 

Modelo ajustado
1
 

 r Valor de p   Valor de p R
2
 

Degrau lateral (cm.cm
-1

) 0,36 0,00* 0,04 0,00
#
 0,30 

Apoio unipodal (s) 0,26 0,00* 8,58 0,05
#
 0,27 

Tempo de marcha tandem (s.cm
-1

) -0,20 0,01* -0,03 0,03
#
 0,28 

Erros na marcha tandem (%) -0,23 0,00* -16,76 0,05
#
 0,16 

r: coeficiente de correlação de Pearson; : coeficiente de regressão; * p < 0,05 de acordo 

com teste de correlação de Pearson; 
#
 p ≤ 0,05 de acordo com regressão linear múltipla.  

1
: Modelo ajustado por idade, peso, IMC e nível de atividade física. 

 

 

A Tabela 3.3 mostra que o teste do degrau lateral (AUC = 0,67; IC95% = 0,55 - 

0,79; p = 0,004) e o tempo de execução da marcha tandem (AUC = 0,65; IC95% = 0,54 

- 0,76; p = 0,009) são capazes de discriminar as idosas com força muscular dos 

abdutores de quadril reduzida com baixa precisão (AUC entre 0,5 e 0,7). Os pontos de 

corte de cada teste com suas respectivas sensibilidade e especificidade são mostrados na 

Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3. Curva ROC para discriminação de idosas com força muscular dos 

abdutores de quadril reduzida (n = 123). 

 
AUC IC95% 

Valor de 

p 

Ponto de 

corte 
Sensib. Especif. LR (+) LR (-) 

Degrau lateral (cm.cm
-1

) 0,67 0,55 – 0,79 0,00* 0,25
1
  0,68 0,61 1,74 0,52 

Apoio unipodal (s) 0,60 0,48 – 0,72 0,07 19,68  0,63 0,53 1,34 0,70 

Tempo da marcha tandem (s.cm
-1

) 0,65 0,54 – 0,76 0,00* 0,07
2
  0,71 0,64 1,97 0,45 

Erros na marcha tandem (%) 0,60 0,48 – 0,71 0,09 13,5 0,65 0,53 1,38 0,66 

1
: para identificar a altura do degrau que determinado indivíduo deve ser capaz de subir 

e descer, basta multiplicar 0,25 pela altura do indivíduo. 
2
: para identificar o tempo em 

que um indivíduo deve completar a tarefa, basta multiplicar 0,07 pela altura do 

indivíduo. AUC: área sob a curva ROC; IC95%: intervalo de confiança de 95%; 

Sensib.: sensibilidade; Especif.: especificidade; LR: razão de verossimilhança 

(likelihood ratio); * p < 0,05 de acordo com a curva ROC. 

 

 

A PoTP dos testes degrau lateral e tempo de marcha tandem (capazes de 

discriminar idosas com força muscular de abdutores de quadril reduzida) e a PoTP da 

combinação desses testes são apresentados na Tabela 3.4. Para calcular a PoTP 

cumulativa da combinação de testes, a PoTP de um teste é usada como a probabilidade 

pré-teste (PrTP) para o próximo teste (LUSARDI et al., 2017). No presente estudo, para 

obter a PoTP cumulativa da combinação dos testes, o teste inicial foi considerado o 

tempo de marcha tandem (com a melhor PoTP). Assim, a PoTP do tempo de marcha 

tandem foi considerada como uma nova PrTP (positivo = 65% e negativo = 29%) e as 

razões de verossimilhança obtidas no teste do degrau lateral (positivo = 1,74 e negativo 

= 0,52) foram então utilizadas para determinar a PoTP cumulativa da combinação das 

variáveis tempo de marcha tandem e altura do degrau lateral. 
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Tabela 3.4. Probabilidade pós-teste de cada teste clínico e de sua combinação para a 

identificação de idosas com força muscular abdutora do quadril reduzida. 

 PoTP (+) PoTP (-) 

Degrau lateral  61% 32% 

Tempo de marcha tandem  65% 29% 

Degrau lateral + Tempo de marcha tandem 76% 18% 

PoTP: probabilidade pós-teste.  

 

8.2. Discussão 

O presente estudo demonstrou que, separadamente, as variáveis altura do degrau 

lateral e o tempo de execução da marcha tandem apresentaram baixa acurácia para 

detectar idosas com força muscular abdutora do quadril reduzida. Entretanto, quando as 

duas variáveis foram combinadas, a certeza do diagnóstico aumenta (PoTP) de 47% 

(PrTP - prevalência de fraqueza na população de idosas não institucionalizadas) para 

76% quando ambos os testes forem positivos; e a chance de apresentar força muscular 

de abdutores de quadril reduzida diminui de 47% para 18% quando ambos os testes 

forem negativos.  

Assim, com ambos os testes positivos, a PoTP cumulativa se torna maior que a 

prevalência estimada de fraqueza muscular em idosas, sugerindo que há uma grande 

chance de a idosa apresentar força muscular de abdutores do quadril reduzida, o que 

suporta a necessidade de intervenção física (LUSARDI et al., 2017). Por outro lado, 

como a PoTP cumulativa se torna menor que a prevalência de fraqueza muscular 

estimada em idosas quando ambos os testes são negativos, sugere-se que a chance de a 

idosa apresentar força muscular de abdutores de quadril reduzida seja baixa, sem 

necessidade de intervenção física. Entretanto, quando ocorrem resultados controversos 
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(um teste positivo e outro negativo), sugere-se uma avaliação mais detalhada e objetiva, 

a fim de confirmar ou não o diagnóstico (LUSARDI et al., 2017). 

No presente estudo, embora tenha sido detectada uma associação significativa 

entre o PT abdutor de quadril e todas as variáveis funcionais, não houve diferença no 

apoio unipodal ou na porcentagem de erros na execução da marcha tandem entre os 

grupos com e sem força muscular de abdutores de quadril reduzida. Esse fato pode 

indicar que, embora os abdutores de quadril sejam importantes para o apoio unipodal e 

para o número de erros na marcha tandem, outros fatores podem ter interferido no 

desempenho de tais variáveis, como o próprio equilíbrio semi-estático e dinâmico, ou 

seja, comprometimentos na coordenação de estratégias sensório-motoras que 

estabilizam o centro de massa durante as tarefas (HORAK, 2006), devido à combinação 

de diversos fatores não considerados no presente estudo, como perda multissensorial 

(visual, somatossensorial), fraqueza de outros grupos musculares (por exemplo, 

músculos do tornozelo) ou alterações na base de suporte (por exemplo, limitações de 

amplitude de movimento) (HORAK, 2006).  

Por outro lado, em relação às variáveis altura do degrau lateral e tempo de 

execução da marcha tandem, os abdutores de quadril parecem ter um papel mais 

representativo, levando a diferenças nos escores dessas variáveis entre idosas com e sem 

força muscular dos abdutores de quadril reduzida, correspondendo assim a variáveis 

mais adequadas para a avaliação indireta da força muscular abdutora do quadril. Embora 

no presente estudo o teste de marcha tandem tenha sido realizado por 3 pesquisadores 

para obter as variáveis número de passos, número de erros e tempo de execução do 

teste, considerando nossos resultados, a variável mais importante do teste de marcha 

tandem para detecção de força muscular de abdutores de quadril reduzida na prática 

clínica é o tempo de execução da marcha tandem, portanto, apenas um avaliador é 
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suficiente para obter essa variável. No entanto, se o examinador preferir relatar o 

número de erros, o teste pode ser filmado e as pontuações do número de passos, número 

de erros e tempo para realizar a marcha tandem podem ser obtidas posteriormente. 

Estudos anteriores mostraram correlação entre a função muscular dos abdutores 

de quadril e testes clínicos que desafiam a estabilidade médio-lateral, uma vez que esses 

testes geralmente envolvem uma base de suporte estreita no plano frontal, com a 

consequente necessidade de um maior controle dos abdutores do quadril para manter a 

estabilidade postural (CHANG et al., 2005; PORTO et al., 2019b). Mercer et al. (2009) 

detectaram uma maior atividade eletromiográfica do glúteo médio de 28 idosos da 

comunidade quando subiram um degrau de 21,5 cm lateralmente do que quando 

subiram o mesmo degrau anteriormente, devido ao maior movimento do centro de 

massa no plano frontal na tarefa de subir um degrau lateral. Em um estudo com 30 

idosos da comunidade, Chang et al. (2005) detectaram uma correlação significativa da 

força muscular máxima dos abdutores de quadril com a marcha tandem (r = -0,44; p < 

0,01), mas não com o apoio unipodal (p > 0,05). Por outro lado, Porto et al. (2019b) 

detectaram associação significativa do PT isométrico dos abdutores de quadril com a 

velocidade da marcha tandem (R
2
 = 0,18; p = 0,01) e com o apoio unipodal (R

2
 = 0,36; 

p = 0,00), em 81 idosos da comunidade.  

O presente estudo também demonstrou uma influência significativa da força 

muscular dos abdutores de quadril no desempenho dos testes clínicos degrau lateral, 

marcha tandem e apoio unipodal, concordando com estudos anteriores e apoiando a 

importância desse grupo muscular para o controle postural e a capacidade funcional em 

idosos. 
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A correlação de moderada a baixa detectada entre os testes clínicos e o PT de 

abdutores de quadril no presente estudo pode ser explicada, em parte, pelo caráter 

funcional dos testes clínicos utilizados (que não dependem apenas da força muscular). 

Além disso, a diferença no recrutamento muscular entre testes com suporte de peso 

(testes clínicos) e testes sem suporte de peso (dinamômetro isocinético) (CASHMAN, 

2012; LEE, POWERS, 2013) também pode contribuir para essa baixa-moderada 

correlação, fato que representa uma limitação do estudo.  

No entanto, atualmente não há um método confiável e validado para a avaliação 

da força muscular dos abdutores de quadril em cadeia cinética fechada (CASHMAN, 

2012). Assim, no presente estudo foi dada preferência às contrações isométricas em 

decúbito lateral, que apresentam maior validade e maior confiabilidade teste-reteste 

quando comparadas às posições supina e em pé (WIDLER et al., 2009). Além disso, as 

contrações isométricas podem ser mais aplicáveis que as contrações concêntricas em 

idosos, uma vez que essa população pode ter amplitude de movimento limitada e 

presença de dor nas contrações concêntricas (ARNOLD et al., 2010). 

Outra importante limitação do presente estudo foi a realização de apenas 

avaliações quantitativas. As compensações durante a execução dos testes clínicos 

também podem fornecer pistas sobre a fraqueza muscular dos abdutores de quadril. Por 

exemplo, a inclinação ipsilateral do tronco no apoio unipodal desloca o centro de massa 

em direção à perna de apoio, reduzindo o momento externo adutor e, consequentemente, 

reduzindo a demanda biomecânica dos abdutores do quadril (CASHMAN, 2012; 

GRIMALDI, 2011). Assim, o desenvolvimento de uma ferramenta com os testes 

demonstrados aqui, mas considerando a avaliação qualitativa de tais testes (como em 

um checklist), pode aumentar a precisão da detecção clínica da fraqueza muscular dos 

abdutores de quadril. 
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No presente estudo, a altura do degrau lateral e o tempo da marcha tandem 

foram normalizados pela altura das participantes, a fim de permitir a extrapolação dos 

pontos de corte para populações de diferentes alturas, apoiando a prática baseada em 

evidências. No entanto, outras características antropométricas que podem interferir 

nesses escores não foram avaliadas, como o tamanho do pé para a marcha tandem ou o 

próprio comprimento do membro inferior para o degrau lateral. 

Outra limitação do estudo se deve à indisponibilidade de um valor de corte para 

a determinação da fraqueza muscular dos abdutores de quadril (considerada no presente 

estudo como o primeiro quartil do PT abdutor de quadril), assim como a falta de um 

valor de prevalência exato de fraqueza desse grupo muscular em idosas (considerado no 

presente estudo como a prevalência de fraqueza muscular entre idosas não 

institucionalizadas detectada por Duchowny, Clarke e Peterson, em 2018, a partir da 

mensuração da FPP). Além disso, apenas a avaliação do membro inferior dominante foi 

considerada. Portanto, são necessários estudos adicionais para investigar se os testes 

clínicos são capazes de discriminar a força muscular dos abdutores de quadril reduzida 

no membro inferior não dominante, de maneira semelhante à descrita no presente 

estudo. 

Finalmente, é importante ressaltar que o presente estudo avaliou a capacidade 

dos testes clínicos para identificar a força muscular de abdutores de quadril reduzida em 

mulheres idosas da comunidade. Assim, estudos futuros que avaliem a validade desses 

testes para outras populações, como homens idosos, idosos pré-frágeis e frágeis ou 

pacientes submetidos à artroplastia do quadril, podem ser clinicamente relevantes. 
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8.3. Conclusão 

O presente estudo demonstrou que a força muscular dos abdutores de quadril 

está significativamente correlacionada com os três testes clínicos que desafiam a 

estabilidade médio-lateral (degrau lateral, marcha tandem e apoio unipodal). No 

entanto, apenas a altura do degrau lateral e o tempo de execução da marcha tandem 

foram capazes de discriminar, com baixa acurácia, participantes com força muscular 

abdutora de quadril reduzida. Embora a acurácia de cada variável aplicada isoladamente 

seja baixa, quando ambas são associadas, a probabilidade pós-teste aumenta para 76% 

quando ambos os testes são positivos e é reduzida para 18% se ambos os testes são 

negativos, demonstrando maior relevância clínica para a identificação da força muscular 

dos abdutores de quadril reduzida em idosas da comunidade e sugerindo a aplicação dos 

testes de degrau lateral e tempo de execução da marcha tandem para a avaliação indireta 

da força muscular dos abdutores de quadril. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A compilação dos resultados dos artigos que compõem a presente tese traz 

informações importantes que podem auxiliar o clínico a escolher as ferramentas que 

melhor se encaixam a suas necessidades, objetivos e recursos disponíveis, a fim de 

oferecer a assistência adequada aos idosos. Os resultados dos artigos aqui apresentados 

modificaram a prática das atividades assistenciais desenvolvidas pelo Laboratório de 

Avaliação e Reabilitação do Equilíbrio, no que se refere à avaliação da força muscular 

global, de membro inferior e de abdutores de quadril em idosos. 

Porém, alguns pontos devem ser considerados, como a ausência de valores 

normativos sobre pico de torque de tronco e membro inferior na literatura, o que 

impossibilita a comparação com nossos resultados. Também seria benéfico investigar se 

os testes clínicos propostos poderiam ser ferramentas de investigação de outros 

parâmetros musculares que podem estar envolvidos na capacidade funcional e nos 

mecanismos de quedas em idosos, como o trabalho e a potência muscular.  

Além disso, outros fatores além de questões físicas podem impactar o 

desempenho nos testes clínicos, como questões relacionadas ao curso de vida. 

Indivíduos que apresentam piores condições socioeconômicas ao longo da vida, por 

exemplo, podem apresentar piores condições de saúde devido à exposição a fatores 

ambientais, práticas adversas à saúde e dificuldade de acesso aos serviços de saúde (DE 

BRITTO ROSA et al., 2011). Considerar tais pontos em estudos futuros trará 

informações mais precisas sobre a avaliação indireta da força muscular em idosos, de 

modo que tal avaliação seja mais abrangente, ou seja, aplicável para uma população 

geriátrica mais representativa.  

Respondendo nossas perguntas iniciais: 
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- Em relação à força muscular global, o Artigo 1 demonstrou que a FPP é capaz 

de representar a FMG em idosos da comunidade, porém, não exclui a necessidade de 

avaliação específica dos diferentes grupos musculares, quando indicada.  

- Em relação à força muscular total de membro inferior (FMT), o artigo 2 

demonstrou que o teste de transpor degrau anterior com um ponto de corte de 0,24 cm 

por cm de altura do indivíduo pode complementar a triagem clínica da FMT reduzida 

em idosas da comunidade, tendo a vantagem de permitir a avaliação dos membros 

inferiores separadamente. 

- Por fim, em relação à força muscular dos abdutores de quadril, o Artigo 3 

demonstrou que quando aplicadas isoladamente, as variáveis altura do degrau lateral e 

tempo de execução da marcha tandem apresentam baixa acurácia para detectar idosas 

com força muscular de abdutores de quadril reduzida. Porém, quando tais variáveis são 

associadas, a probabilidade pós-teste aumenta para 76% quando ambos os testes são 

positivos e é reduzida para 18% quando ambos os testes são negativos, demonstrando 

maior relevância clínica para a identificação da força muscular dos abdutores de quadril 

reduzida em idosas da comunidade e sugerindo a aplicação dos testes de degrau lateral 

(ponto de corte de 0,25 cm por cm de altura) e tempo de execução da marcha tandem 

(ponto de corte de 0,07 s por cm de altura) para a avaliação indireta da força muscular 

dos abdutores de quadril. 
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