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RESUMO 
 

O envelhecimento humano cresce exponencialmente em todo o mundo e do mesmo modo, a expectativa de 
vida da população idosa tem elevado significantemente. Nesse sentido, considerando que o envelhecimento 
reduz a massa muscular esquelética e força muscular, na senescência, verifica-se a redução da capacidade 
funcional, assim como o aumento do risco de fraturas por quedas e, consequente, aumento da mortalidade. 
Portanto, em vista dos fatores elencados, torna-se substancial a prática de exercícios físicos, a fim de 
promover o aumento da massa músculo esquelética, força muscular e densidade mineral óssea. Dessa forma, 
o presente estudo teve como objetivo central avaliar os efeitos de uma intervenção fisioterapêutica na 
composição corporal e força isométrica máxima de preensão manual (FIMPM) em idosos, com sobrepeso ou 
obesidade. Para tanto, 11 idosos, de ambos os sexos, com idade ≥ 60 anos, residentes da região 
metropolitana de Maringá/PR, participaram do estudo. Trata-se de um estudo quase-experimental, 
longitudinal de medidas repetidas realizado durante 16 semanas de intervenção. Os participantes foram 
avaliados nos momentos: 1ª, 8ª e 16ª semana de intervenções. Realizou-se avaliação antropométrica, de 
composição corporal (bioimpedância elétrica InBody 570®) e a FIMPM foi mensurada via dinamômetro de 
preensão manual. Como resultado, não foram identificadas mudanças nas variáveis antropométricas, de 
composição corporal e tampouco para a FIMPM, na mão direita e esquerda, ao longo das 16ª semanas de 
intervenção (p> 0,05). Em vista dos pontos elencados, conclui-se que as atividades utilizadas foram 
insuficientes para apresentar melhorias nas variáveis antropométricas, de composição corporal e FIMPM.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Composição corporal; Envelhecimento; Força Muscular; Promoção da saúde.  

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento da população aumenta exponencialmente em todo o mundo e do 
mesmo modo, verifica-se que a expectativa de vida nos dias contemporâneos ascendeu-
se. Consequentemente, torna-se um desafio para a comunidade científica proporcionar 
maior qualidade de vida e bem-estar para o público idoso (DE ARAÚJO NETO et al., 2017). 
Assim, a literatura aponta que o idoso apresenta redução da capacidade funcional que 
decorre da redução da massa musculoesquelética e da força muscular, que associadas 
também impactam negativamente decrescendo a massa óssea e por vezes, aumentando 
a massa de gordura (RODRIGUES et al., 2019). Por consequência, a redução da 
capacidade funcional com perda de massa musculoesquelética eleva o risco de risco de 
fraturas, quedas e hospitalizações, que podem suceder a mortalidade (BIANCHETTI; 
NOVELLI, 2019).  

Em vista dos pontos elencados, a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2019) aponta que a obesidade tem 
impactado preocupantemente o público idoso. Complementarmente, em consonância com 
a Organização Mundial de Saúde (2015), constata-se que a obesidade aumentou 
disparatadamente em diferentes faixas etárias no século XXI, sendo apontada como uma 
pandemia mundial. Com tal característica, a obesidade apresenta elevação do tecido 
adiposo no organismo, podendo desencadear doenças crônicas não transmissíveis, como 
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doenças cardiovasculares, osteomusculares e neoplásicas (RODRIGUES et al., 2019). 
Desta forma, é primordial que idosos realizem exercícios físicos, com intuito de manter e 
até mesmo aumentar a massa musculoesquelética e força muscular, diminuindo os riscos 
de sarcopenia e incapacidade funcional (ZBROŃSKA; MĘDRELA-KUDER, 2018) Com base 
nos pontos elencados, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de uma 
intervenção multiprofissional na composição corporal e força isométrica máxima em idosos 
com excesso de peso ou obesidade. 

 
2 MATERAIS E MÉTODOS 
 

O presente estudo é caracterizado por apresentar um delineamento quase-
experimental, de medidas repetidas, com abordagem quantitativa (THOMAS; NELSON e 
SILVERMAN, 2012). O estudo apresentou 16 semanas de duração, com os exercícios 
fisioterapêuticos e de condicionamento físico realizados 3x por semana. Os participantes 
foram avaliados em três momentos: 1ª semana, 8ª semana e após a 16ª semana de 
intervenções. Previamente, os participantes foram esclarecidos acerca do propósito do 
estudo e foram convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 11 
idosos concordaram em participar do estudo, sendo n = 4 do sexo masculino e n = 7 do 
sexo feminino. Como critério de inclusão, foram aceitos idosos, com: a) idade ≥ 60 anos; b) 
estar com excesso de peso ou obesidade; e c) disponibilidade para realizar as intervenções 
3x por semana, durante 16 semanas; como critério de exclusão, foram elencados: a) idosos 
que apresentarem patologias neurológicas; e b) não estar apto médico para realizar 
atividades físicas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 
Universitário de Maringá, número: 063060/2019.  Sequentemente, realizou-se a avalição 
antropométrica, de composição corporal e da força isométrica máxima de preensão manual 
(FIMPM). Para a mensuração da estatura, foi utilizado estadiômetro (Sanny®, Standard), 
seguindo a padronização proposta por Lohman et al. (1991). Para a avaliação da 
composição corporal, utilizou-se a bioimpedância tetrapolar com oito eletrodos marca 
InBody 570® (InBody®, Body Composition Analyzers, Coréia do Sul). Ressalta-se que os 
idosos foram instruídos quanto aos procedimentos para correta interpretação dos 
resultados, sendo: a) jejum de 4 horas de alimentos e líquidos antes da medida; b) não ter 
utilizado substâncias diuréticas pelo menos 12 horas antes do teste; c) urinar e evacuar 
antes do teste; e d) utilizar vestimentas adequadas, ou seja, não usar objetos metálicos e 
vestir roupas leves (GUEDES, 2013). Por meio InBody 570® foram obtidos os seguintes 
resultados: peso corporal, índice de massa corporal (IMC), massa magra, massa livre de 
gordura, proteínas, minerais, massa de gordura corporal, massa musculoesquelética, 
massa de gordura, percentual de gordura corporal e taxa metabólica basal (TMB). Por fim, 
foi realizada a mensuração da FIMPM, por meio do por meio do dinamômetro (T.K.K-
5101®, Takei, Tóquio, Japão), de acordo com o protocolo da American Association of Hand 
Therapists (1992). Para tanto, cada avaliado se posicionou sentado em uma cadeira, com 
os ombros em posição neutra, com uma das mãos apoiadas sobre a coxa, enquanto o 
cotovelo do membro medido foi mantido flexionado em 90 graus, com o antebraço em 
rotação neutra. Para cada avaliado, foi ajustado o tamanho e a posicionamento do 
dinamômetro de preensão manual. Cada idoso realizou três tentativas em cada mão, com 
um descanso de 1 minuto entre cada tentativa, utilizando o melhor resultado. A intervenção 
foi realizada três vezes por semana ao longo de 16 semanas. Inicialmente, foram realizadas 
atividades fisioterapêuticas durante 45 minutos com exercícios com enfoque na: melhoria 
da amplitude de movimento (ADM), aumento da flexibilidade, fortalecimento das 
musculaturas estabilizadoras de membros superiores (MMSS), cintura escapular, tronco e 
membros inferiores (MMII), aprimoração da coordenação motora, equilíbrio e marcha.  Após 
os exercícios fisioterapêuticos, foram empregados exercícios físicos, com duração de 45 
minutos, por uma equipe de profissionais de educação física com enfoque no aumento da 
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massa musculoesquelética e força muscular, por meio de exercícios resistidos com o peso 
corporal e assessórios. 
 
2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Tabela 1 - Variáveis antropométricas e de composição corporal dos idosos pré-intervenção, após 8 
semanas (meio) e pós-intervenção. 

Nota: p > 0,05 para todas as comparações e todas as variáveis. 
Fonte: autores. 

 

Os resultados indicaram ausência de diferenças significativas para as variáveis 
antropométricas e de composição corporal nos três momentos de mensuração: pré, após 8 
semanas e após 16 semanas de intervenção. Segundo Lopez et al. (2018), sabe-se que a 
deterioração da massa muscular decorrente da senescência, é um acontecido comum 
nesta faixa etária, sendo também relacionando com o aumento do risco de quedas, bem 
como da mortalidade. A manutenção da massa musculoesquelética já pode ser 
considerada como um ponto positivo ao longo das 16 semanas de intervenção. Isso pode 
ser justificado pela tendência de redução da massa musculoesquelética em decorrência do 
sedentarismo e sarcopenia, no público idoso. Desse modo, infere-se que 16 semanas de 
exercícios resistidos são insuficientes para proporcionar mudanças na composição 
corporal. Portanto, novas propostas de exercícios resistidos em idosos podem contemplar 
períodos mais extensos de intervenção, i.e., 20, 24, 28, 32 semanas ou até mesmo, estudos 
mais longos. Na mesma conjuntura, é notável destacar que a gordura corporal total é 
considerada como fator protetor em situações de queda no idoso, além de ser isolante 
térmico contribuinte na regulação da temperatura corporal a fim de manter a homeostase 
(ARANDA‐GALLARDO et al., 2014). Em vista disso, a manutenção da gordura corporal não 
pode ser considerada como um aspecto negativo. A tabela 2 apresenta as respostas da 
FIMPM na mão dominante e não-dominante dos idosos participantes do presente estudo. 
 
Tabela 2 – Força isométrica máxima de preensão manual dos idosos pré-intervenção, após 8 
semanas (meio) e pós-intervenção. 

Variáveis Pré Intervenção Meio Pós Intervenção 

FIMPM-D  28 ± 11 28 ± 15 29 ± 11 

FIMPM-ND 26 ± 10 26 ± 14 27 ± 8 

Nota: FIMPM-D = força isométrica máxima de preensão manual da mão dominante e FIMPM-ND = força 
isométrica máxima de preensão manual da mão não-dominante. 

Fonte: autores 

 

Variáveis 
Pré-

Intervenção 
Após 8 semanas 

Pós-
Intervenção 

Idade (anos) 63,7 ± 2,1 63,7 ± 2,1 64,0 ± 2,2 

Estatura (cm) 159,5 ± 7,2 159,5 ± 7,2 159,5 ± 7,2 

Peso corporal (kg) 80,1 ± 11,3 79,9 ± 10,5 79,0 ± 10,4 
IMC (kg/m²) 31,5 ± 3,9 31,2 ± 3,6 31,0 ± 3,3 
Massa magra (%) 44,8 ± 6,4 45,0 ± 6,5 44,4 ± 6,6 
Massa livre de gordura (kg) 47,5 ± 6,8 47,7 ± 6,9 47,0 ± 7,0 

Proteínas (kg) 9,3 ± 1,4 9,3 ± 1,3 9,2 ± 1,4 

Minerais (kg) 3,2 ± 0,5 3,3 ± 0,5 3,2 ± 0,5 

Massa de gordura corporal (kg) 32,6 ± 10,2 32,2 ± 9,4 32,0 ± 8,9 

Massa musculoesquelética (kg) 26,1 ± 4,1 26,2 ± 4,1 25,9 ± 4,2 

Massa de Gordura (Kg) 32,6 ± 10,2 32,2 ± 9,4 32,0 ± 8,9 

Percentual de gordura corporal (%) 40,2 ± 8,5 40,0 ± 8,2 40,1 ± 8,0 

TMB (Kcal) 1395,5 ± 147,3 1399,2 ± 149,9 1382,0 ± 150,6 
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A FIMPM-D e ND não apresentaram modificações no transcurso das 16 semanas de 
intervenções. Em consonância com Soares et al. (2019), a FIMPM é preditora da força total 
do corpo, estando relacionada a funcionalidade dos MMSS. Em adição, a literatura aponta 
que a carência da força muscular, a diminuição da funcionalidade e mobilidade desses 
indivíduos aumentam a incapacidade funcional (LOPEZ et al., 2018). 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados encontrados, conclui-se que as atividades utilizadas foram 

insuficientes para apresentar melhorias nas variáveis antropométricas, de composição 

corporal e FIMPM em idosos com sobrepeso ou obesidade. Sugere-se um protocolo de 

intervenção mais prolongado seja testado, com o intuito de identificar possíveis alterações 

nos parâmetros antropométricos, de composição corporal e força isométrica máxima em 

idosos.  
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