
SARCOPENIA: ALTERAÇÕES NEUROMUSCULARES 
NO ENVELHECIMENTO. ANALISE DOS NIVEIS DE FORÇA DE 

IDOSOS DE UM PROJETO EM MARINGÁ- PR 
 

                                         BRUNA SANTANA¹, TEREZINHA GOMES FARIA² 

 

¹Acadêmica do curso de Pós Graduação em Atividades Física para Saúde e Treinamento Centro 
Universitário de Maringá - UNICESUMAR 

²Docente do curso de Educação Física do Unicesumar.e da Pós-Graduação em Atividade Física e 
Treinamento. 

 
RESUMO 

 A prevalência de incapacidade e dependência funcional é maior em idosos e está intimamente 
associada à redução da massa muscular, que ocorre, até mesmo, em indivíduos saudáveis. A 
sarcopenia parece decorrer da interação complexa de distúrbios da inervação, diminuição de 
hormônios, aumento de mediadores inflamatórios e alterações da ingestão protéico-calórica que 
ocorrem durante o envelhecimento. A perda de massa e força muscular é responsável pela 
redução de mobilidade e aumento da incapacidade funcional e dependência. Quando associada 
à fragilidade, esta perda gera custos econômicos e sociais. Trata-se de uma pesquisa 
diagnostica transversal, cuja amostra constituiu-se de 15 idosos com idade entre 50 e 75 anos 
participantes do projeto “Qualidade de Vida na Terceira Idade” Unicesumar. Objetivou-se neste  
estudo, avaliar a força muscular no processo de envelhecimento e identificar as variações entre 
os músculos do abdômen, membros superiores e inferiores. Os resultados indicaram que a 
pratica de exercícios resultou num melhor desempenho. Concluiu-se, assim e com os testes 
aplicados, que o treinamento resistido para pessoas com idade avançada é essencial, 
principalmente para os que apresentam perda de massa e força muscular. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população mundial está cada vez mais envelhecendo. Pesquisas vêm 
apontando que de 1996 a 2025, o percentual de idosos aumentará cerca de 
200% nos países em desenvolvimento. No Brasil, nos últimos 60 anos, 
aumentou de 4% para 9%, o que equivale a um acréscimo de 15 milhões de 
indivíduos. A estimativa para 2025 é de um aumento de mais de 33 milhões, o 
que faz do o Brasil o sexto país com maior percentual populacional de idosos 
no mundo (FREITAS et al., 2002) 

Diante desses números, torna-se preocupante e necessário um olhar mais 
atendo a essa população. Os idosos estão sujeitos à incapacidade funcional e, 
isso ocorre, devido à redução de massa e força musculares.  

O envelhecimento traz algumas mudanças fisiológicas no sistema 
neuromuscular que levam a diminuição da força muscular, aumentando, assim 
a perda da densidade óssea mineral e o numero de quedas e fraturas ósseas. 
(LIDLE et a., 1997). 

Frontera et al. (2000) destaca que a força muscular em idosos é reduzida 
devido a uma diminuição da secção transversal e por consequência uma atrofia 
muscular, perda de fibras musculares, alteração no tecido muscular contrátil e 
redução na inervação muscular.  

A sarcopenia, segundo Silva et al.,( 2006),  é um dos termos utilizados para 
definição da síndrome de fragilidade, que é prevalece em grande parte dos 



idosos, gerando maior risco para quedas, fraturas, incapacidade, dependência, 
hospitalização recorrente e mortalidade. Essa síndrome representa uma 
vulnerabilidade fisiológica relacionada à idade, resultado da deterioração da 
homeostase biológica e da capacidade do organismo de se adaptar às novas 
situações de estresse.  

As alterações metabólicas e funcionais decorrentes da sarcopenia tem forte 
contribuição também para o aumento nos estoques de gordura, principalmente na 
região abdominal, o que acaba impactando no desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, diabetes, hiperlipidemia e hipertensão (NAIR, 2005). 

 Pollock et al.( 2000) afirma diante de tais fatos, que o treinamento de força 
muscular, por meio de exercícios com pesos, tem sido amplamente recomendado. 

O treinamento de força para a população idosa vem recebendo atenção 
especial nos últimos tempos.  Para Porter (2001) isto ocorre em função do grande 
potencial que esse tipo de treino tem em diminuir a perda de massa muscular 
relacionada ao processo de envelhecimento, bem como aumentar o controle 
neuromuscular de indivíduos idosos e desta forma amenizar quadros de redução 
da força muscular e de comprometimento da função do sistema neuromuscular, 
ambos associados ao processo de envelhecimento. 

A medida que a população envelhece torna-se cada vez mais notório a 
necessidade de se adotar melhores estratégias e intervenções de prevenção e 
tratamento. Para assim otimizar a independência desses idosos minimizando 
suas incapacidades funcionais. O presente estudo teve por objetivo avaliar a força 
muscular no processo de envelhecimento e identificar as variações entre os 
músculos do abdômen, membros superiores e inferiores. 

 
2  MATERIAIS  E MÉTODOS 

 
Trata-se de uma pesquisa diagnostica transversal (JUNIOR, 2013) visando 

avaliar a força muscular dos idosos no processo de envelhecimento. 
 A amostra foi composta por 15 idosos do projeto de extensão "Qualidade 

de Vida na Terceira Idade" da Unicesumar localizado na cidade de Maringá-PR,  
com idade variando entre 50 a 75 anos.  

Para a avaliação da força muscular foram utilizados: Dinamômetro - para 
avaliar a integridade funcional dos membros superiores; Impulsão Horizontal - 
Para avaliar a força dos membros inferiores e o teste de resistência abdominal 
para aferir a força dos membros estabilizadores do abdômen. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES  
  

    Observando os scores de dinamômetro de membro superior, mão direita e 
esquerda (Tabela 01), temos as idades dos indivíduos e a média da mão direita e 
esquerda, que participaram do estudo, optou-se a classificação por intervalos de 
quatro pessoas, e tirou-se a média de cada grupo, devido ao padrão sugerido na 
tabela de referência  para a classificação e estudo dos dados.  

    
 Os valores femininos na força de pressão manual resultaram do primeiro 

grupo 50-54 anos ”acima da média O mesmo resultado se verificou com o 
segundo grupo 55-59 anos, O terceiro grupo, de 60-64 anos e de 65-69 anos, 
também mostrou números superiores referentes a média da tabela de referência.  

 



 No gráfico 01 abaixo, podemos observar com clareza que a força de 
pressão manual na mão esquerda encontra-se superior à mão direita, cabe ao 
profissional de educação-física após essa observação trabalhar exercícios que 
melhorem a força na mão não dominante, e buscar entender o porque dessas 
diferenças para assim auxiliar o aluno de forma coerente e adequada.   
 
  

 
Gráfico 01- Score de dinamometria membro superior, mão direita e esquerda. 

 

Aplicou-se também o teste de resistência abdominal e força de pernas, no 
gráfico 02 abaixo, é possível observar o resultado de ambos os testes, onde 
também foi dividido os grupos por intervalos de idade e tirou-se a média de cada 
grupo.   

 
Gráfico 02- média de tração de perna e resistência abdominal 

    A Classificação abdominal para homens e mulheres, ( média de 
tração de perna e abdominal ) constata-se que o intervalo do grupo de 55-59 anos 
obteve um valor (para mulheres)  acima da média, Já o segundo (60-64 anos) e 
terceiro grupo (65-69 anos), ficaram com a classificação “acima da média”.  
 Então, após a análise e compreensão desses dados, é possível através 



dos resultados práticos averiguar que de fato a prática de exercícios contínuos na 
terceira idade influenciam o ganho de força, diminuindo e auxiliando nos fatores 
que levam à sarcopenia. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Concluiu-se então através deste estudo que o treinamento resistido para 
pessoas com idade avançada é essencial, principalmente para os que perdem 
massa muscular e apresentam fraqueza. Pois a força muscular é componente 
determinante das atividades da vida diária, sobretudo para as pessoas mais 
velhas. Logo, a manutenção dessa massa magra torna o idoso mais apto para 
realizar atividades diárias que exigem grande solicitação de potência e força, 
como subir escadas, carregar objetos, sentar e levantar da cadeira, dar pequenos 
piques, etc.  Visto que o exercício resistido é hoje uma alternativa cada vez mais 
viável e eficaz para o ganho de força e massa muscular na terceira idade. 
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