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Editorial

Nutrição e atividade física, a combinação 
essencial para um envelhecimento  

O envelhecimento é resultado do acúmulo de alterações que se processam durante a 
vida do indivíduo, as quais são permeadas por interferências nutricionais e de atividade 
física em todo o seu curso. A influência da nutrição e da atividade física nesse processo é 
contínua e se acentua com a idade à medida que as reservas funcionais e os mecanismos 
compensatórios e reparadores se reduzem ou tornam-se menos eficientes. Essa influência 
provém de uma estreita relação cultural, e diversas pesquisas demonstram que a imigração 
de indivíduos para outras culturas modifica suas práticas com consequente mudanças na 
condição de saúde, independentemente da herança genética. Por outro lado, as variações 
étnicas determinam parâmetros diversos de avaliação nutricional e, por isso, a identifica-
ção do perfil populacional é importante para que possamos aplicar medidas efetivas que 
modifiquem os riscos do indivíduo. 

Particularmente no Brasil, a miscigenação resulta em um perfil populacional que preci-
sa ser mais bem caracterizado. Neste sentido, os estudos populacionais que se propõem a 
contribuir com essa informação adquirem grande relevância.

Da mesma forma, a recomendação da prática de atividade física deve ser mais específi-
ca, especialmente para a população idosa. A orientação populacional precisa ser traduzida 
numa prescrição adequada para cada idoso, considerando sua capacidade funcional, suas 
comorbidades, limitações (físicas, financeiras, geográficas, culturais etc.) e, principalmen-
te, a indicação para atingir um determinado objetivo com perspectivas de sucesso. Assim, 
conhecemos muito pouco do que é necessário sobre as diferentes modalidades de ativida-
de física e suas repercussões positivas e negativas no organismo envelhecido. Em parte, 
isso se explica pela complexidade e o custo elevado dos estudos nesta área e também por 
essa razão devemos discutir e aprimorar ao máximo cada informação produzida por essas 
pesquisas.

Não temos mais dúvidas de que a combinação entre nutrição e atividade física é es-
sencial para o envelhecimento bem sucedido. Portanto, esses conhecimentos devem ser 
incorporados à nossa prática e para que estejamos sempre ávidos pela produção de novos.

Maysa Seabra Cendoroglo

Editora

ArTIGO OrIGINAl

Antropometria da pessoa idosa residente no 
Nordeste do Brasil

Anthropometry of elderly people living in Northeast of Brazil

Ivone Freires de Oliveira Costa Nunes1, Cecília Maria Resende Gonçalves de Carvalho1, 
Apolônia Maria Tavares Nogueira1, José Machado Moita Neto1, Amanda Marreiro Barbosa1

1Universidade Federal do Piauí.

Endereço para correspondência: Ivone Freires de Oliveira Costa Nunes - Joaquim Monteiro nº 260 Apt 102 Junco 64600-000, Picos-PI. - Telefone: (89) 9934-2287 
E-mail: ivonefreirescosta@yahoo.com.br

RESUMO
Objetivo: Caracterizar pessoas idosas pela antropometria e fornecer valores antropométricos de referência, 
segundo o sexo e a faixa de idade. Métodos: Avaliaram-se 359 pessoas idosas de ambos os sexos residentes 
no Nordeste do Brasil. As variáveis antropométricas estudadas foram: peso, estatura, índice de massa corporal 
(IMC), circunferência do braço (CB), prega cutânea tricipital (PCT) e circunferência muscular do braço (CMB). Os 
dados são demonstrados em valores médios ± desvio-padrão e percentis (P10, P15, P25, P50, P75, P85 e P90). 
Foi realizado o teste t de Student para analisar a diferença das médias das variáveis entre os sexos e análise de 
variância (Anova) para avaliar o efeito da idade nos dados antropométricos. resultados: Os valores médios das 
variáveis foram maiores para o sexo masculino, exceto para IMC, CB e PCT. As diferenças de média do IMC e CB 
entre os sexos não foram estatisticamente significativas. A idade indicou ser fator importante na redução de 
algumas variáveis, o que ratifica a necessidade de padrões específicos de referência. Conclusão: A tendência 
de decréscimo dos dados antropométricos desse estudo assemelha-se a outros realizados com a população 
idosa. Assim, esses valores podem auxiliar na avaliação nutricional e contribuir com a elaboração de um padrão 
antropométrico de referência para o idoso do Brasil.
Palavras-chave: Antropometria, idoso, Brasil.

ABSTRACT
Objective: Characterizing elderly people characterizing elderly people by anthropometric measures and 
providing reference values according to the sex and the age group. Methods: We evaluated 359 elderly people 
of both sexes from the Northeast of Brazil. The anthropometric variables studied were: weight, height, body 
mass index, arm circumference, triceps skinfold thickness and arm muscle circumference. Data are shown as 
mean values ± standard deviations, and percentiles (10th, 15th, 25th, 50th, 75th, 85th and 90th). We used the 
Student’s t test to analyze the means differences between both sexes and the analysis of variances (ANOVA) to 
evaluate the effect of age on the anthropometric data. results: The average values of the variables were higher 
for males, except BMI, AC, and TST . The average differences of the BMI and AC between both sexes were not 
statistically significant. The elderlies age showed to be an important factor in the reduction of some variables, 
what ratify the necessity of specifics standard references for the elderly people Conclusion: The decreasing trend 
of anthropometric data of this study is similar to others conducted with an elderly in the elderly population. 
Thus, these values can help the nutritional assessment and contribute to the development of an anthropometric 
reference standard for the elderly people in Brazil.
Keywords: Anthropometry, aged, Brazil. 
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INTrODUÇÃO 
A antropometria é um método convencio-

nal que foi desenvolvido desde o final do sé-
culo XIX e aprimorado no período da Primei-
ra Guerra Mundial devido à preocupação com 
a eficiência física dos soldados da época.1 É 
indicador do estado e das condições nutricio-
nais, que possui ampla utilização, principal-
mente por fornecer dados físicos e de compo-
sição corporal, imprescindíveis às pesquisas 
epidemiológicas, pela sua praticidade, fácil e 
rápida aplicação e pela ausência de caracte-
rísticas invasivas.2 Em pessoas idosas, as vari-
áveis antropométricas primárias mais usadas 
são peso, estatura, perímetros e dobras cutâ-
neas, que servirão para os cálculos das medi-
das secundárias, IMC e CMB.3,4

O processo do envelhecimento é acompa-
nhado de alterações corporais, que ocasionam 
mudanças na capacidade funcional, redução 
do peso, estatura, massa muscular e incre-
mento de gordura corporal geral.5 De maneira 
compartimentalizada, a quantidade de teci-
do adiposo tende a diminuir nos braços e nas 
pernas e aumentar no tronco, proporcionando 
alterações específicas na PCT, na CB e da cin-
tura.6 Nesse sentido, pesquisas internacionais, 
realizadas em países como Estados Unidos, 
Inglaterra, França, Itália e México, apontam 
valores antropométricos de referência para 
pessoas idosas,7-10 mas a utilização de dados 
universais, desconsiderando-se a existência de 
diferenças sazonais entre os grupos de idosos, 
torna o diagnóstico nutricional repleto de fa-
lhas. Dessa forma, o Expert Committee of the 
World Health11 recomenda o uso de dados 
antropométricos locais próprios de cada país 
para minimizar os erros de reprodutibilidade.

No Brasil, há estudos apontando as 
características antropométricas dos idosos.12-16 
Todavia ainda não existem valores de refe-
rência específicos17. Assim, considerando as 

dimensões continentais do país, estudos que 
apresentem valores antropométricos de re-
ferência são fundamentais, especialmente 
no Nordeste, por ser uma região de maior 
vulnerabilidade nutricional. O objetivo deste 
trabalho é caracterizar as pessoas idosas pela 
antropometria e fornecer valores antropomé-
tricos de referência, segundo o sexo e a faixa 
etária, contribuindo com a construção do pa-
drão antropométrico brasileiro.

MÉTODOS 
O estudo que se apresenta é de natureza 

transversal, baseado na dissertação de mes-
trado intitulada “Estado nutricional e asso-
ciação com variáveis demográficas, níveis 
séricos e ingestão alimentar de vitamina D 
em pessoas idosas domiciliadas em capital 
do Nordeste do Brasil”, aprovado pelo Comi-
tê de Ética e Pesquisa da Universidade Fede-
ral do Piauí (UFPI) ─ a qual foi conduzida de 
acordo com os padrões estabelecidos pela 
Declaração de Helsinque ─, sob o Protocolo n. 
0386.0.045.000-10. 

Todos os indivíduos que aceitaram par-
ticipar voluntariamente assinaram devida-
mente o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, preparado em conformidade 
com as normas da Resolução n. 196/1996 do 
Conselho Nacional de Saúde.18 Foi fornecida 
uma cópia a cada pesquisado e todas as dúvi-
das que ocorreram ao longo do estudo foram 
sanadas pelos pesquisadores responsáveis. 
Além disso, manteve-se a identificação das 
pessoas idosas sob sigilo e os dados coletados 
permaneceram armazenados pelo coordena-
dor do estudo. A pesquisa envolveu a parti-
cipação de pessoas idosas não institucionali-
zadas, com idade igual ou superior a sessenta 
anos, de ambos os sexos, residentes na zona 
urbana da cidade de Teresina, PI, Nordeste 
do Brasil, e cadastrados na Estratégia Saúde 

da Família (ESF). Foram excluídos da seleção 
da amostra os que possuíam déficit cognitivo 
exacerbado, dificuldades importantes de ver-
balização, audição e locomoção.

Para o cálculo do tamanho amostral, utili-
zou-se a estimativa da prevalência de 32,3% 
de excesso de peso para população idosa bra-
sileira,19 calculada com 95% de nível de signi-
ficância e 5% de margem de erro, obtendo-se 
um tamanho amostral de 336 indivíduos, no 
entanto, a essa quantidade foi acrescido 6,8% 
após considerar os critérios de exclusão, as 
possíveis perdas e recusas na participação da 
pesquisa. A amostra total foi, por esses mo-
tivos, de 359 indivíduos, os quais foram dis-
tribuídos de forma proporcional ao número 
de idosos atendidos em cada Coordenado-
ria Regional de Saúde (CRS), ficando 144 na 
Centro-Norte (40,1%), 109 na Leste-Sudeste 
(30,4%) e 106 na Sul (29,5%).20 

A aferição do peso (kg) deu-se por meio 
de balança eletrônica digital portátil da mar-
ca Plenna Slim®, com capacidade de 150 kg e 
sensibilidade de 100 g.21

A estatura foi predita pela estatura do joelho22 
e calculada pelas fórmulas matemáticas que 
se seguem:

Masculino = 64,19 - (0,04 x idade em anos) + 
(2,02 x estatura do joelho em cm)

Feminino = 84,88 - (0,24 x idade em anos) + 
(1,83 x estatura do joelho em cm)

O IMC, expresso em kg/m², foi calculado 
pelo peso corporal (kg) dividido pela estatura 
(m) elevado ao quadrado.23

Para o cálculo matemático da CMB foi em-
pregado o uso da CB e PCT pela fórmula: 

CMB (cm) = CB - π x [PCT (cm)]24

A determinação da CB foi realizada utili-
zando-se uma fita métrica flexível e inextensí-
vel, com precisão de 0,1 cm, obtida na metade 
da distância do braço não dominante.25

Para aferir a PCT usou-se um adipômetro 
científico da marca Lange® ─ Beta Technolo-
gy, USA) ─, com pressão constante de 10 g/
mm² na superfície de contato e precisão de 
0,1 mm, com escala de 0 a 65 mm.26

As pessoas idosas foram classificadas de 
acordo com o sexo e a faixa etária (60 a 69, 
70 a 79 e 80 anos e mais), e a apresentação 
dos dados antropométricos deu-se pela medi-
da de tendência central, dispersão e percentil 
(P10, P15, P25, P50, P75, P85 e P90).

Para realização das análises estatísticas 
utilizou-se o software SPSS 18.0. A significân-
cia estatística das diferenças de médias entre 
os sexos deu-se por meio da aplicação do tes-
te t de Student, e o efeito da idade nas variá-
veis antropométricas pela análise de variância 
(Anova) e pela comparação de Tukey’s. O nível 
de significância adotado foi 5% ou p < 0,05.

rESUlTADOS 
Do grupo de idosos avaliados, 138 são do 

sexo masculino (38,40%) e 221 do feminino 
(61,60%). A idade compreendeu o intervalo 
de 60 a 93 anos, e a média foi 71,6 (7,8) para 
os homens e 70,0 (7,5) para as mulheres, sem 
diferença estatística significativa (p = 0,055). 
Os valores médios das variáveis antropomé-
tricas, segundo sexo e faixa etária, encontram-
-se na Tabela 1. A comparação entre os dados 
antropométricos e sexo somente demonstra 
diferença estatisticamente significativa em 
peso (p < 0,001), estatura (p < 0,001), PCT (p 
< 0,001) e CMB (p = 0,004).

Conforme os dados expostos na Tabela 1, o 
comparativo entre as faixas etárias e as médias 
dos valores dos parâmetros antropométricos, 
revela existência de diferença estatisticamente 
significativa em peso (p = 0,016), estatura (p = 
0,012), CB (p < 0,001) e CMB (p = 0,003). Além 
disso, observa-se ainda a tendência do declínio 
das médias com o avançar da idade. Na Tabela 2, 
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Quanto à estatura, os homens têm estatu-
ra superior às mulheres, e houve diferença es-
tatisticamente significativa para o sexo femi-
nino (p < 0,001) em todos os grupos de idade.

Para a CB, não há diferença relevante en-
tre os sexos (p > 0,05). Nas faixas de 60 a 69 e 
70 a 79 anos o valor é maior nas mulheres, na 
faixa de idade superior a 80 anos a CB é maior 
nos homens. Existe diferença estatística 
significativa entre as faixas etárias quando a 
amostra está dividida em homens (p = 0,045) 

expõem-se os percentis das variáveis antropo-
métricas, em que se observa tendência de de-
clínio com maiores detalhes.

Na análise do peso corporal dos indiví-
duos, verifica-se diferença estatisticamente 
significativa nas três faixas etárias categori-
zadas, 60 a 69 (p < 0,001), 70 a 79 (p = 0,004) 
e 80+ (p = 0,005). Todavia, não existe diferen-
ça estatisticamente significativa entre as três 
faixas etárias quando se divide por sexo: mas-
culino (p = 0,71) e feminino (p = 0,82).

Tabela 1. Variáveis antropométricas (média ± desvio-padrão) dos idosos residentes na zona urbana da cidade de Teresina, PI, 
Nordeste do Brasil, de acordo com sexo e faixa etária 

Tabela 2. Percentis das variáveis antropométricas de idosos residentes na zona urbana da cidade de Teresina, PI, Nordeste do Brasil, 
conforme sexo e faixa etária

Variáveis Masculino Feminino
Peso (kg)*
Total 66,8 ± 11,6 59,6 ± 11,6**
60 a 69 69,2 ± 11,9 61,3 ± 12,2
70 a 79 64,7 ± 11,2 58,7 ± 10,9
80+ 64,4 ± 10,4 56,2 ± 9,8
Estatura (m)*
Total 1,65 ± 5,4 1,54 ± 5,1**
60 a 69 1,65 ± 5,55 1,56 ± 4,44
70 a 79 1,64 ± 5,06 1,52 ± 5,63
80+ 1,64 ± 5,80 1,51 ± 4,07
IMC (kg/m²)
Total 24,6 ± 3,9 25,2 ± 4,3
60 a 69 25,4 ± 3,8 25,3 ± 4,7
70 a 79 23,9 ± 3,9 25,1 ± 4,0
80+ 23,9 ± 3,9 24,7 ± 4,1
CB (cm)
Total 28,6 ± 3,1 29,1 ± 4,4**
60 a 69 29,3 ± 3,3 30,0 ± 4,8
70 a 79 28,1 ± 2,7 28,2 ± 3,7
80+ 27,8 ± 3,2 27,7 ± 3,8
PCT (mm)*
Total 11,3 ± 4,9 16,4 ± 5,1
60 a 69 11,7 ± 5,1 17,0 ± 5,1
70 a 79 10,6 ± 4,3 16,2 ± 5,2
80+ 12,0 ± 5,4 14,0 ± 3,7
CMB (cm)*
Total 25,1 ± 2,8 24,0 ± 3,9**
60 a 69 25,7 ± 2,9 24,6 ± 4,4
70 a 79 24,7 ± 2,5 23,1 ± 3,0
80+ 24,1 ± 2,5 23,3 ± 3,2

*Diferença estatisticamente significativa dos valores médios entre o sexo masculino e feminino. **Diferença estatisticamente significativa dos valores médios entre as faixas etárias.

Variáveis 
antropométricas N Percentil

10 15 25 50 75 85 90
Peso (kg)
Masculino 138 55,0 56,8 58,9 64,0 72,9 80,5 82,7

60 a 69 66 56,8 58,1 60,1 66,0 75,1 81,8 85,9
70 a 79 49 53,0 55,3 57,2 62,2 70,1 76,2 82,1

80+ 23 53,3 54,5 58,7 62,8 70,0 78,0 84,8
Feminino 221 46,1 49,2 52,6 59,2 66,3 70,4 75,5

60 a 69 117 49,1 50,2 53,9 59,9 66,7 74,4 76,5
70 a 79 73 43,9 47,5 51,0 58,9 63,9 69,4 75,1

80+ 31 43,5 45,1 50,0 55,3 64,9 67,9 68,6
Estatura (m)
Masculino 138 1,58 1,59 1,60 1,64 1,69 1,70 1,72

60 a 69 66 1,58 1,59 1,61 1,65 1,69 1,72 1,73
70 a 79 49 1,58 1,59 1,60 1,64 1,68 1,70 1,70

80+ 23 1,56 1,57 1,60 1,63 1,69 1,70 1,71
Feminino 221 1,47 1,49 1,51 1,54 1,58 1,60 1,61

60 a 69 117 1,50 1,51 1,53 1,56 1,59 1,61 1,61
70 a 79 73 1,45 1,47 1,49 1,52 1,56 1,59 1,60

80+ 31 1,46 1,46 1,48 1,49 1,54 1,56 1,57
IMC (kg/m²)
Masculino 138 20,3 20,8 22,0 23,8 27,1 28,8 30,9

60 a 69 66 20,3 21,2 23,0 24,4 28,1 29,1 31,1
70 a 79 49 19,2 20,6 21,2 23,3 26,0 28,0 29,0

80+ 23 19,0 20,4 22,0 23,4 26,0 29,2 31,0
Feminino 221 19,6 21,1 22,4 24,8 27,8 29,4 30,6

60 a 69 117 19,6 21,5 22,4 24,5 27,9 29,4 30,8
70 a 79 73 19,5 21,0 22,3 24,9 27,6 29,4 30,6

80+ 31 19,7 20,3 22,1 24,8 27,4 28,7 30,2
CB (cm)
Masculino 138 25,0 25,8 26,5 28,3 30,1 31,5 33,0

60 a 69 66 25,6 26,0 27,0 29,0 31,0 32,4 33,6
70 a 79 49 25,0 25,2 26,5 28,0 29,6 30,7 33,0

80+ 23 24,0 24,6 26,0 27,0 29,0 31,2 33,6
Feminino 221 24,1 25,0 26,5 29,0 31,5 33,0 35,0

60 a 69 117 25,0 25,9 27,0 29,0 32,0 35,0 37,0
70 a 79 73 23,0 25,0 25,9 28,0 30,8 33,0 33,0

80+ 31 23,1 24,3 25,0 28,0 30,6 32,0 32,0
PCT (mm)
Masculino 138 6,0 7,0 8,0 10,0 14,0 17,0 18,0

60 a 69 66 6,0 7,0 8,0 10,5 15,2 17,0 18,0
70 a 79 49 5,0 6,0 7,5 10,0 12,5 15,5 17,0

80+ 23 6,4 7,0 8,0 10,0 15,0 20,0 21,6
Feminino 221 10,0 11,0 13,0 16,0 19,3 22,0 24,0

60 a 69 117 11,0 11,9 13,0 16,7 20,1 23,0 24,0
70 a 79 73 9,7 11,0 12,0 16,0 19,8 22,0 24,3

80+ 31 9,7 10,0 11,0 14,0 17,0 18,5 19,3
CMB (cm)
Masculino 138 21,8 22,3 23,1 25,0 26,6 27,4 28,0

60 a 69 66 22,0 22,7 24,2 25,8 27,0 27,6 28,7
70 a 79 49 21,7 22,1 22,9 24,9 26,3 27,1 28,0

80+ 23 20,8 21,2 22,4 23,7 25,9 26,4 27,0
Feminino 221 19,9 20,5 21,3 23,6 25,7 27,5 28,9

60 a 69 117 20,4 21,0 21,6 23,9 26,3 28,0 30,3
70 a 79 73 19,7 20,3 21,1 23,1 25,1 26,2 27,2

80+ 31 19,0 20,2 21,0 23,8 25,7 26,6 27,5
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e mulheres (p = 0,024). Os valores médios 
tiveram declínio com a idade ─ nos homens 
essa redução não tem diferença significativa 
entre as faixas etárias, mas tem nas mulheres 
em todos os grupos etários (p < 0,001).

Quanto aos valores de PCT, observa-se 
diferença estatisticamente significativa entre 
homens e mulheres (p < 0,001), sendo que no 
sexo feminino os valores são sempre maio-
res. A redução de PCT é estatisticamente sig-
nificativa entre as faixas etárias somente no 
sexo feminino (p = 0,011). Essa diferença tem 
maior manifestação na faixa de idade de 60 a 
69 e 80+(p = 0,013).

Os valores de CMB, indicador de massa 
muscular, revelam que há diferença estatis-
ticamente significativa entre homens, para 
pessoas idosas com 60 a 69 e 80+(p = 0,047) 
e mulheres, para 60 a 69 e 80+(p = 0,013) 
mostrando valores médios maiores no sexo 
masculino. Existe também diferença estatis-
ticamente significativa entre as faixas etárias 
em ambos os sexos, masculino (p = 0,034) e 
feminino (p = 0,036).

Os dados antropométricos revelaram que os 
homens têm valores médios maiores que 
os das mulheres nas variáveis, peso, estatura 
e CMB. No entanto, as mulheres, quando com-
paradas aos homens, possuem médias maio-
res de IMC, CB e PCT, com diferença estatisti-
camente significativa apenas entre PCT (p < 
0,05). A redução das medidas antropométricas 
com a idade é maior nas mulheres, em peso, CB 
e PCT, e nos homens na, estatura, IMC e CMB.

DISCUSSÃO 
Na avaliação do grupo de pessoas idosas 

averiguou-se a predominância do sexo femi-
nino, a qual corrobora com a tendência nacio-
nal do envelhecimento, encontrada também 
em pesquisas realizadas com o mesmo con-
tingente populacional.14,17,27

À medida que o idoso envelhece mais, 
há redução do peso, que pode ser verificada 
pelos dados em percentil. Ressalta-se que os 
idosos pesam mais que as idosas. Todavia, 
não existe diferença estatística significativa 
entre as três faixas etárias quando se divide 
por sexo, semelhante ao estudo de Mastroe-
ni et al.,17 que avaliaram idosos residentes em 
domicílios na área urbana da cidade de Join-
ville, SC, no ano de 2002.

Na variável estatura, o comportamento em 
todas as faixas etárias é o mesmo (p < 0,001), 
observando-se redução de 7 cm nas idosas 
com 80 anos ou mais. A diminuição do peso é 
uma tendência do envelhecimento, a da esta-
tura deve-se a redução do arco plantar, acha-
tamento dos discos intervertebrais e cresci-
mento das curvaturas da coluna, mais acentu-
adas em idosos mais velhos.9

Os dados acerca do IMC mostram declínio 
com o aumento da idade, mas não há diferença 
significativa entre homens e mulheres em to-
das as faixas de idade examinadas, bem como 
entre as faixas etárias quando a amostra está 
dividida por sexo quanto ao IMC (p > 0,05). 
A mesma redução ocorre em pesquisas que 
apresentam seus dados em percentil e média, 
sendo que a do IMC decorre do decréscimo da 
massa muscular e gordura corporal, principal-
mente após os setenta anos de idade.13,14

Para CB, não há diferença entre os sexos 
corroborando os dados encontrados por Mas-
troeni et al.17 Nas faixas de 60 a 69 e 70 a 79 
anos o valor é maior nas mulheres, na faixa de 
80+ anos é maior nos homens. Existe diferen-
ça estatística significativa entre as faixas etá-
rias quando a amostra está dividida em ho-
mens (p = 0,045) e mulheres (p = 0,024). Os 
valores médios tiveram declínio com a idade: 
nos homens essa redução não tem diferença 
significativa entre as faixas etárias; mas há 
diferença importante nas mulheres em todos 

os grupos etários (p < 0,001), semelhante ao 
estudo de Menezes e Marucci14 que avaliaram 
idosos institucionalizados em Fortaleza (CE).

A redução da CB, nos valores médios e 
percentil, possivelmente ocorre pelo decrés-
cimo da massa magra típico do processo do 
envelhecimento. No entanto, mesmo não sen-
do o mais fidedigno indicador de massa mus-
cular, tem alterações com a diminuição da 
quantidade de massa magra, pois represen-
ta a adição das áreas compostas por tecidos 
muscular, ósseo, gorduroso e epitelial. Por-
tanto, a CB com o avançar da idade, especial-
mente no sexo feminino, tende à redução, fato 
semelhante ao de outros trabalhos.17 

Quanto aos valores de PCT, observa-se 
diferença estatisticamente significativa entre 
homens e mulheres (p < 0,001): nelas os valo-
res são sempre maiores que neles. Esse resul-
tado é semelhante ao da literatura, que indica 
maior acúmulo de gordura nas extremidades 
de pessoas do sexo feminino em comparação 
ao masculino.17,25 

A redução de PCT é estatisticamente sig-
nificativa entre as faixas etárias somente no 
sexo feminino (p = 0,011). E essa diferença 
tem maior manifestação na faixa de idade de 
60 a 69 e 80+ (p = 0,013), semelhante ao es-
tudo de Menezes e Marucci.14 Além disso, ob-
serva-se a tendência de declínio dos valores 
em ambos os sexos com o aumento da idade.17 

Os valores de CMB, indicador de massa 
muscular, revelam que há diferença estatisti-
camente significativa entre homens, para pes-
soas idosas com 60 a 69 e 80+ (p = 0,047), e 
mulheres, para 60 a 69 e 80+ (p = 0,013). Os 
homens tiveram valores médios maiores que 
as mulheres. Existe também diferença estatis-
ticamente significativa entre as faixas etárias 
em ambos os sexos, masculino (p = 0,034) e 
feminino (p = 0,036). As variáveis ratificam a 
tendência de declínio tanto em homens quan-

to em mulheres, similar ao comumente en-
contrado em outras pesquisas realizadas com 
idosos no Brasil.9

Os dados antropométricos revelaram 
que os homens têm valores médios maio-
res que os das mulheres nas variáveis, peso, 
estatura e CMB. No entanto, as mulheres, 
quando comparadas aos homens, possuem 
médias maiores de IMC, CB e PCT, com dife-
rença estatisticamente significativa apenas 
entre PCT (p < 0,05). A redução das medidas 
antropométricas com a idade é maior nas 
mulheres, em peso, CB e PCT, e nos homens 
na, estatura, IMC e CMB.

Assim, a tendência de redução das va-
riáveis antropométricas com o aumento da 
idade, assemelha-se a outras pesquisas de-
senvolvidas com a pessoa idosa, mas os va-
lores médios e percentis são diferenciados, 
provavelmente em razão da diversidade do 
perfil do grupo de idosos avaliados, quanto a 
etnia, nível socioeconômico, estilo de vida e 
outros fatores ambientais. 

Ao observar os resultados dos valores 
médios e percentis, de Joinville, SC,17 nota-se 
que são maiores,  comparando-se com os en-
contrados nesta pesquisa. Fato que sugere a 
ocorrência de diferenças antropométricas na 
pessoa idosa que podem repercutir no estado 
nutricional do indivíduo, possivelmente de 
acordo com a região do país, em especial na-
queles considerados extremos em desenvol-
vimento social e econômico, como é o caso do 
Sul e do Nordeste do Brasil.

Assim, ratifica-se a necessidade de pa-
drões de referência locais para o referido 
grupo etário, em nível populacional ou es-
pecífico para a população destinada, porque 
são muitos os fatores que limitam à avalia-
ção utilizando os padrões internacionais, 
dentre os quais há diferenças de idade, me-
todologia empregada, plano amostral, crité-
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rios de inclusão e exclusão adotados no es-
tudo, apresentação dos resultados em médias 
ou percentis e categorias das faixas etárias 
(cinco ou dez anos).

Portanto, pelas alterações e dificuldades 
inerentes ao processo do envelhecimento, al-
guns autores têm recomendado que os resul-
tados de pesquisas em esfera populacional ou 
não sejam usados como padrão de referência 
local para a pessoa idosa.9

CONClUSÃO 
Sugere-se que os dados antropométricos 

dessa pesquisa possam ser empregados no 
auxílio à construção de padrão antropomé-
trico nacional visando à adequada avaliação 
nutricional de idosos no país.
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RESUMO
Objetivo: Avaliar o impacto da implantação da vacina antiinfluenza, em idosos, em relação ao número de mortes e 
internações por pneumonia, em indivíduos de 60 anos ou mais, no município de Aracaju, entre 1998 e 2010. Método: 
Dados coletados através do DATASUS, Sistema de Informações Hospitalares - SIH (BRASIL, 2012) e do Sistema de Avaliação do 
Programa de Imunizações - API (BRASIL, 2012), referentes aos anos de 1998 a 2010, relacionados à imunização e internação 
e óbitos hospitalares de idosos na cidade de Aracaju (SE). Foram calculados taxa de internação hospitalar por pneumonia 
por 10 mil habitantes e taxa de mortalidade por pneumonia por 10 mil habitantes. resultados: Foram notificados ao SIH/
SUS 2229 hospitalizações por pneumonia entre 1998 e 2010, entre idosos. O número de mortes por pneumonia no mesmo 
período e segmento populacional foi de 575. A média do coeficiente de mortalidade pela causa estudada foi de 10,37 
(por 10 mil habitantes); esse indicador apresentou comportamento flutuante durante a série de estudo, porém durante a 
maior parte do tempo foi decrescente. Houve decréscimo de 47% nas taxas de hospitalização durante período observado. O 
número de idosos cresceu a cada ano da série e as maiores taxas de internação e mortalidade por pneumonia ocorreram na 
faixa etária de 80 anos e mais. Conclusão: As taxas de internação por pneumonia em idosos reduziram consideravelmente 
durante os anos seguintes à implantação da vacina antiinfluenza. Embora a pneumonia seja ainda importante causa de 
morbimortalidade entre pacientes idosos, a prevenção de episódios de gripe resulta em melhoria na saúde do idoso. 

Palavras-chave: Vacinas contra influenza. Pneumonia. Idoso. Mortalidade. Hospitalização.

ABSTRACT
Objective: Evaluation of the impact of the influenza vaccine implement in elderlies related to the number of deaths and 
hospitalizations for pneumonia in Aracaju, with sixty years of age or older, between 1998 and 2010. Methodology: 
Data were collected from the National Health System Database (DATASUS), the Hospital Information System – SIH 
(BRASIL, 2012) and the Evaluation System Immunization Program – API (BRASIL, 2012), from 1998 to 2010, related to 
immunization and hospitalization of elderly people in Aracaju (SE). The hospitalization rate for pneumonia per 10000 
inhabitants and mortality rate for pneumonia per 10 000 inhabitants was calculated. results: 2229 hospitalizations 
for pneumonia were reported to SIH/SUS between 1998 and 2010 elderlies. The number of pneumonia deaths in 
the same period and population´s age was 575. The average mortality rate was 10,37 (per 10000 inhabitants), this 
indicator oscillated during the series of study, but during most of time was decreasing. There was a 47% decrease 
in hospitalization rates during the period observed. The number of elderly people increased every year of the series 
and the highest rates of hospitalization and mortality due to pneumonia occurred in patients aged 80 years and over. 
Conclusion: The rates of hospitalization due to pneumonia in the elderly people decreased during the years following 
the implementation of influenza vaccine. Although pneumonia is still an important cause of morbidity and mortality 
in elderlies, the prevention of flu episodes results in an improvement of this people's health.

Keywords: Influenza vaccines. Pneumonia. Aged. Mortality. Hospitalization.

INTrODUÇÃO 
As doenças respiratórias, particularmen-

te as infecções pelo vírus da influenza e suas 
complicações, têm-se revelado importante 
causa de morbimortalidade na população 
idosa, sendo causa relevante de internações e 
morte nas últimas décadas em diferentes re-
giões do mundo1. A cada ano, a gripe é asso-
ciada com aproximadamente 30.000 mortes, 
mais de 250.000 hospitalizações, e bilhões de 
dólares em custos de saúde2.

Comumente, os fatores de risco para do-
ença pneumocócica e influenza sobrepõem-se, 
pois a pneumonia é a complicação mais co-
mum da influenza3. Nos Estados Unidos, pneu-
monia adquirida na comunidade é a quinta 
causa principal de morte em pessoas com ida-
de maior que 65 anos, e um número estimado 
de 60.000 idosos morrem anualmente4.

No Brasil, as pneumonias foram causa 
básica de 17.220 mortes na faixa etária de 65 
anos ou mais, durante o ano de 19963. A aná-
lise de dados do Sistema de Informações Hos-
pitalares tem mostrado a crescente impor-
tância das internações e óbitos por doenças 
respiratórias entre os idosos, mesmo consi-
derando-se o envelhecimento da população5.

A vacinação contra o pneumococo e o 
vírus influenza são as principais estratégias 
de prevenção de pneumonia em idosos4. A 
vacinação contra influenza vem sendo ad-
ministrada aos idosos, em âmbito nacional, 
desde 19996. A vacina confere proteção para 
a maioria dos vacinados por aproximadamen-
te 1 ano7, por isso as campanhas vacinais são 
anuais. Nem todos os que forem vacinados 
estarão protegidos de contrair gripe, porém é 
sabido que estarão protegidos das complica-
ções resultantes dessa enfermidade, como a 
mais grave delas, a pneumonia8.

Quando a composição dessa vacina é 
coincidente com as cepas de vírus circulante, 

sua eficácia em adultos saudáveis atinge 70 a 
90%, enquanto cai para 30 a 40% em maiores 
de 60 anos9. Nichol e Goodman10 (1999) rela-
tam redução nas hospitalizações por pneu-
monia e influenza nos idosos entre 65 e 74 
anos, principalmente entre os indivíduos com 
alguma co-morbidade prévia.

Devido à gravidade da pneumonia em 
pacientes com idade superior a 60 anos e ao 
aumento taxa de mortalidade nessa faixa etá-
ria, a prevenção da pneumonia do idoso é de 
extrema importância em saúde pública.

Nesse trabalho será avaliada a relação 
existente entre a vacinação anti-influenza e 
as taxas de morbimortalidade por pneumo-
nia em indivíduos com 60 anos ou mais, em 
Aracaju (SE), no período de 1998 a 2010. Foi 
verificado o comportamento desses coefi-
cientes durante o período mencionado, para 
avaliar se de fato a vacina contra a gripe exer-
ce impacto positivo sobre a saúde da popula-
ção idosa da cidade de Aracaju (SE).

MÉTODOS 
Trata-se de um estudo ecológico descri-

tivo. Os dados populacionais foram obtidos 
a partir do DATASUS, os de morbimortalida-
de do Sistema de Informações Hospitalares 
do Sistema Único de Saúde - SIH-SUS11 e os 
de imunização do Sistema de Avaliação do 
Programa de Imunizações – API11. Foram co-
letados dados referentes aos anos de 1998 a 
2010, que diziam respeito a imunizações e in-
ternações (com o respectivo desfecho: óbito 
ou não óbito) no município de Aracaju (SE). 
Todas as informações são referentes a pesso-
as com idade acima de 60 anos, de ambos os 
sexos. As estimativas da população idosa resi-
dente no município de Aracaju foram obtidas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), no site do Ministério da Saúde11. 
Os idosos foram classificados segundo sexo e 
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Gráfico 2. Coeficiente de mortalidade por pneumonia (por10 mil habitantes na idade) segundo faixa etária. Aracaju (SE),de 1998 a 2010.

Ano
Idade Sub total % 

crescimento Total %
crescimento

60 |- 70 70 |-80 80 e + 60 e +

1998 15323 8529 3780 27632 1 440074 1

1999 15514 8634 3827 27975 1,2 445555 1,2

2000 17563 10092 4708 32363 17,1 461534 4,9

2001 17820 10240 4777 32837 18,8 468296 6,4

2002 18037 10364 4835 33236 20,3 473990 7,7

2003 18257 10491 4894 33642 21,8 479767 9,0

2004 18476 10617 4953 34046 23,2 485531 10,3

2005 18974 10903 5086 34963 26,5 498618 13,3

2006 19228 11049 5154 35431 28,2 505287 14,8

2007 23670 11921 5930 41521 50,3 511891 16,3

2008 25777 12761 6363 44901 62,5 536785 22,0

2009 27139 13252 6589 46980 70,0 544039 23,6

2010 29571 14585 7731 51887 87,8 571149 29,8

Tabela 1. Estimativa da população maior de 60 anos segundo o ano e faixa etária. Aracaju (SE).

Fonte: Datasus, 2012.

em três grupos etários; 60 a 69 anos, 70 a 79 
anos e 80 e mais anos. 

Esses dados foram a base para o cálculo de 
taxa de internação hospitalar por pneumonia 
por 10 mil habitantes e taxa de mortalidade 
por pneumonia por 10 mil habitantes. A ava-
liação da doença respiratória (pneumonia) foi 
realizada por ser essa a principal complicação 
da influenza em maiores de 65 anos4.

Finalmente, cabe ressaltar que o presente 
estudo é um sub-projeto da pesquisa intitu-
lada “A cobertura assistencial das equipes de 
saúde da família e as internações por condi-
ções sensíveis à atenção ambulatorial, em Ara-
caju”, que foi submetida ao comitê de ética da 
UFS, com parecer favorável em 09/12/2008 
(CAAE 0124.0.107.000-08)

rESUlTADOS 
Em Aracaju, entre a população de 60 anos 

e mais de idade, foram notificadas ao SIH/SUS, 
entre 1998 e 2010, um total de 2229 hospita-

lizações por pneumonia. O número de mortes 
por pneumonia no mesmo período e segmento 
populacional foi de 575. A média do coeficien-
te de mortalidade pela causa estudada, nesse 
mesmo período foi de 10,37 (por 10 mil habi-
tantes) entre a população idosa. Esse indicador 
apresentou comportamento flutuante durante 
a série de estudo (Gráfico 1), porém se mante-
ve durante a maior parte do tempo decrescen-
te (1998 a 2002, 2005 a 2007 e 2009 a 2010). 
Do primeiro ao último ano da série houve um 
aumento de 11,48% no coeficiente de morta-
lidade. A faixa etária que mais contribuiu para 
esse valor foi o grupo com mais de 80 anos 
de idade (Gráfico 2). Vale ressaltar que a po-
pulação idosa cresceu num ritmo bem maior 
(87,8%) que o da população total (29,8%), no 
período observado (Tabela 1).

Em oposição à curva do coeficiente de 
mortalidade, a curva do coeficiente de in-
ternação pela mesma causa, durante o pe-
ríodo citado, comportou-se nitidamente de 
forma decrescente com o passar dos anos 

Gráfico 1. Coeficiente de mortalidade por pneumonia (por10 mil habitantes de 60 anos e mais). Aracaju (SE), de 1998 a 2010.
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Quando se analisa a distribuição das in-
ternações por pneumonia segundo o sexo, e 
o respectivo desfecho, observa-se que ela é 
mais frequente entre as mulheres, grupo no 
qual ocorreram um maior número de óbitos 
hospitalares.

A vacina anti-influenza foi instituída no 
Brasil, destinada à população idosa, no ano 
de 1999. Percebe-se que as taxas de interna-
ção por pneumonia se reduzem significativa-
mente a partir desse ano. Durante toda a sé-
rie estudada, a cobertura vacinal na cidade de 
Aracaju com anti-influenza manteve-se acima 
dos 75%, o que é considerado um valor satis-
fatório. Chegou-se a atingir valores superio-
res a 95% em 4 anos do período estudado.

DISCUSSÃO 
Esse estudo apontou que dados contidos 

no DATASUS e SIH – SUS podem ser agrupa-
dos para fornecer uma oportuna avaliação 
acerca do impacto da vacinação contra a gri-
pe na mortalidade e hospitalização por pneu-
monia em idosos. Os resultados do presente 
estudo demonstram que a pneumonia ainda 
configura-se uma importante causa de inter-
nação e mortalidade hospitalar entre a popu-
lação idosa em Sergipe.

Segundo Fein12 (1994), a incidência da 
pneumonia aumenta com a idade, de 1/1000 
para 12/1000 em pessoas com idade supe-
rior a 75 anos. Simetricamente, no presente 
estudo, observou-se que houve um aumento 
da incidência de pneumonia com o aumento 
da idade. Isso pode ser explicado pela fragi-
lidade orgânica que é própria dos indivíduos 
mais velhos. Tornam-se, então, mais susce-
tíveis a infecções instaladas por patógenos, 
o que explica o fato de ser este o grupo alvo 
da campanha nacional de vacinação contra a 
gripe. A pneumonia, principal complicação da 
gripe, é fator preocupante. Ela representa a 

maior causa de morte por doenças infeccio-
sas no mundo, apesar de todo o avanço na 
área médica e social no decorrer do século e 
a disponibilidade de novos antibióticos. Ela é 
a sexta causa de morte nos EUA e a quinta no 
Brasil, na população idosa13.

Com a incorporação da vacina antiifluen-
za em 1999, os indicadores de morbimortali-
dade hospitalar em idosos têm, desde então, 
se alterado. Através da prevenção de eventos 
de gripe em idosos espera-se diminuição dos 
números de internações e mortalidade por 
pneumonia no grupo.

O presente estudo aponta para um discre-
to aumento no final do período para a morta-
lidade hospitalar por pneumonia em idosos. 
Esse fato pode ser consequência da melho-
ria na notificação, da elevação do número de 
idosos em Sergipe, bem como do aumento 
da expectativa de vida desse grupo, já que a 
faixa etária de 80 anos e mais foi a que mais 
contribuiu para o aumento do coeficiente de 
mortalidade por pneumonia. Porém, durante 
a maior parte do período observado, o coefi-
ciente de mortalidade encontra-se em queda, 
o que pode ser resultado da melhoria da co-
bertura vacinal nesses intervalos. É impor-
tante lembrar que os indivíduos com condi-
ção clínica prejudicada ficam mais sujeitos ao 
óbito por influenza antes do desenvolvimento 
da pneumonia, ou mesmo a pneumonia não 
de diagnosticada em tempo oportuno, já que 
os sintomas em idosos são mais brandos que 
o comum. Dados do ministério da saúde mos-
tram que o coeficiente de mortalidade entre 
idosos por causas relacionadas a influenza no 
Brasil foi de 30,3/10.000 idosos no período 
entre 1992 e 200614. 

Também de acordo com o Ministério da 
Saúde15, a vacina contra influenza reduz mais 
de 50% das doenças relacionadas à gripe nos 
idosos vacinados e, no mínimo, 32% das hos-

(Gráfico 3), mesmo com o aumento da po-
pulação idosa. Observou-se um decréscimo 
de 47% nas taxas de hospitalização durante 
período observado. A média do coeficiente 

de internação foi de 43,92 (por 10 mill ha-
bitantes). Da mesma forma, a faixa etária de 
80 anos e mais foi a principal contribuinte 
para esse valor (Gráfico 4).

Gráfico 3. Coeficiente de internação hospitalar por pneumonia (por 10 mil hab de 60 anos e mais).. Aracaju (SE),de 1998 a 2010.

Gráfico 4. Coeficiente de Internação por pneumonia (por10 mil habitantes na idade) segundo faixa etária. Aracaju (SE), de 1998 a 2010.
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Embora a pneumonia seja ainda impor-
tante causa de morbimortalidade entre pa-
ciente as maiores de 60 anos, em todo o mun-
do, a prevenção de episódios de gripe resulta 
em melhoria da saúde do idoso.

Reafirma-se a importância de crescen-
tes investimentos de saúde no intuito de 
otimizar a cobertura vacinal, alcançando 
maior cobertura vacinal dos idosos de Ara-
caju - SE, haja vista seu positivo impacto so-
bre a saúde dos mesmos.
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pitalizações por pneumonias. Quanto aos óbi-
tos entre idosos, por diversas causas, o per-
centual de queda varia entre 27% e 30%. 

A vacina antiifluenza exerceu impacto po-
sitivo no que diz respeito a internações por 
pneumonia no estado de Sergipe. O coeficien-
te de internação hospitalar por pneumonia 
diminuiu dos anos de 1998 a 2010, embora 
se tenha observado o aumento do número 
de idosos na mesma época. Quando as taxas 
de internação analisadas por faixa etária ve-
rificou-se que as internações por pneumonia 
cresceram com o aumento da faixa etária, o 
que nos leva a supor que a eficácia da vacina 
antiinfluenza pode diminuir sua eficácia com 
o aumento da idade.

As taxas internação por doenças respirató-
rias, em São Paulo, demonstraram tendência à 
queda como mostrou o trabalho de Francisco 
et al16 (2004). Vários autores têm concordado 
que analisar a frequência de hospitalizações é 
uma maneira mais eficaz de se estimar a mor-
bidade causada pela influenza, superando até 
a análise das medidas de mortalidade16.

Desde que foi iniciada a campanha, vários 
estudos já observaram redução nas interna-
ções por complicações da gripe. Prass et al17 
(2010) acompanharam grupos de idosos, 
vacinados e não vacinados, durante 6 meses 
e observaram que efeito protetor da vacina 
contra gripe em 80% e 90% contra hospitali-
zação quando comparados com os idosos não 
vacinados. Kau et al18 (2011) demonstraram 
que a vacina contra influenza reduziu signifi-
camente as hospitalizações por doenças res-
piratórias em 17 – 39%. No entanto, alguns 
autores ainda consideram questionável a efi-
cácia da vacina na prevenção de episódios de 
pneumonia bem como a diminuição da sua 
gravidade. Hottes et al19 (2011) afirma que as 
estimativas sobre a proteção da vacina contra 
influenza sofrem diversos vieses que tendem 

a superestimar sua proteção. Já Jackson et 
al20 (2008) afirmaram que a vacinação de in-
fluenza não se associou a um risco reduzido 
de pneumonia adquirida na comunidade.

Remarque21 (1999) mostrou que a indu-
ção de anticorpos pela vacina antiinfluenza 
não é sempre ótima nos idosos, podendo esta 
menor eficácia ser devida a fatores múltiplos, 
que incluem estado de saúde e exposição pré-
via ao vírus da influenza. 

Em concordância com outros estudos, as in-
ternações por pneumonia foram mais freqüen-
tes em mulheres, grupo no qual também ocorre 
o maior número de óbitos pela mesma causa. 

O estudo apresenta algumas limitações. 
A ausência da descriminação de quem são os 
sujeitos vacinados e os não vacinados, fato 
que possibilitaria melhor análise do efeito da 
vacina ant-iinfluenza. A análise da pneumonia 
unicamente pode não retratar com fidelidade 
o real impacto da influenza na comunidade.

Salvo tais considerações, o presente estu-
do reafirma a importância da vacinação anti 
influenza nas pessoas acima de 60 anos, como 
medida eficaz de melhoria da qualidade de 
vida. Buscou-se uma visão geral do comporta-
mento dos índices de mortalidade e interna-
ções por pneumonia no período pós-vacina. 
Uma análise comparativa com anos anterio-
res à sua introdução pode revelar com maior 
nitidez o positivo impacto dessa medida na 
saúde desse segmento populacional.

Ficou claro que as taxas de internação por 
pneumonia em idosos reduziram considera-
velmente durante os anos seguintes à implan-
tação da vacina antiinfluenza. O discreto au-
mento no final do período do coeficiente de 
mortalidade encontrado neste estudo pode 
ser reflexo do aumento da população idosa, 
do aumento da expectativa de vida desse seg-
mento populacional ou ainda da melhoria no 
processo de notificação.
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INTrODUÇÃO 
A Organização das Nações Unidas 

(ONU) considera idoso em países desen-
volvidos a idade de 65 anos ou mais e, em 
países em desenvolvimento, como o Brasil, 
a idade considerada é de 60 anos ou mais, 
definidas assim em 1982, por meio da Re-
solução 39/125, durante a Primeira As-
sembléia Mundial da ONU sobre o Envelhe-
cimento da População.(1,2)

O envelhecimento da população brasi-
leira é uma realidade que se apresenta de 
forma crescente. De 1999 a 2009 houve 
um incremento de 3,1 anos, elevando para 
73,1 anos a expectativa de vida ao nascer, 
fazendo com que seja fundamental a ado-
ção de políticas e medidas específicas de 
assistência social e de seguridade da saú-
de para faixa etária acima dos 60 anos, que 
proporcione principalmente a prevenção 
de doenças crônico-degenerativas, visando 
à autonomia dessa população. (3,4)  

Em 2009, havia no Brasil cerca de 21 
milhões de idosos, sendo que entre 1999 
e 2009, o percentual da população com 60 
anos ou mais passou de 9,1% para 11,3%. 
Estima-se ainda que até 2025 haverá 34 mi-
lhões de idoso no país que passará a ocupar 
o 6º lugar no ranking de países com maior 
número de idosos no mundo.(4-6)

Nas últimas décadas, o aumento da popu-
lação idosa deixou de ser um traço exclusivo 
de países desenvolvidos, visto que mais da 
metade destes está em países em desenvolvi-
mento, isso se deve principalmente aos avan-
ços científicos e tecnológicos, das melhores 
condições de higiene e saneamento básico, 
que reduziram, por exemplo, as mortes por 
doenças infectocontagiosas.(1) 

No Brasil, em janeiro de 1994, pela lei 
federal nº 8.842, foi implantada a Políti-
ca Nacional de Saúde do Idoso, criando o 

Conselho Nacional do Idoso e outras pro-
vidências como normas para os direitos 
sociais dos idosos, garantindo autonomia, 
integração e participação efetiva destes na 
comunidade. Assim, órgãos e entidades do 
Ministério da Saúde (MS) têm o compro-
misso de elaborar, programas e atividades 
a fim de que suas ações satisfaçam às di-
retrizes e responsabilidades estabelecidas, 
como, promover o envelhecimento saudá-
vel, apoiar o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas direcionados a este grupo popu-
lacional, entre outras.(7-10)

O Estado tem papel de responsabilida-
de na promoção, proteção e recuperação da 
saúde do idoso nos três níveis de gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), por ações, 
como, otimização do suporte familiar que 
se baseia principalmente na atenção à fa-
mília e no acesso à saúde básica, em es-
pecial dos que se encontram em áreas de 
estratégia de saúde da família (ESF), que 
devem estabelecer o vínculo do sistema de 
saúde com áreas de maior carência.(7-10) 

Em 1994, foi criada a ESF pelo MS, ba-
seada nos princípios da universalização do 
acesso, integralidade e descentralização do 
cuidado e da participação popular do SUS, 
a fim de reorganizar o modelo tradicional 
de saúde a partir da atenção primária.(8)

No que tange à população idosa, a pro-
ximidade e o vínculo com a unidade de saú-
de facilitam o cuidado do profissional, que 
conhece a realidade, o contexto ambiental 
e identifica fatores que possam interferir 
na saúde desses indivíduos. Desse modo, 
possibilita o planejamento conjunto para 
desenvolver ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, além de sua parti-
cipação ativa e construtiva na comunidade, 
garantindo qualidade de vida e bem-estar, 
não apenas o aumento da longevidade.(8)
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RESUMO
Considerando os aspectos do envelhecimento: alterações fisiológicas, cronológicas, de comportamento social e 
sustentabilidade saudável, além da “Política de Saúde do Idoso”, objetivamos relatar experiências nas Unidades 
de Saúde da Família do município de Botucatu, e analisar aspectos do cuidado ao idoso. Foram realizadas 
investigação e a descrição dos dados quantitativos. Observou-se número significativo de idosos nas unidades, em 
proporções similares de homens e mulheres. O total de idosos, em relação à área atendida, é maior no bairro Jardim 
Iolanda. Os dados demonstraram que, apesar dos idosos formarem parte significativa dos atendimentos, não há 
a disponibilidade de formulários específicos. Concluiu-se, então, ser necessário treinamento dos profissionais e 
promotores da saúde para oferecer melhores opções para o cuidado ao idoso. 
Descritores: saúde da família, políticas de saúde, idoso.

ABSTRACT
Considering the aging aspects: physiological changes, chronological, social behavior, healthy support, beyond of 
“Heath Eldery Policies”, to give prominence to “Heath Family Strategy” created in 1994, we aimed to describe the 
experiences in the Health Family Units of  Rubião Jr’s district and Jd. Iolanda’s neighborhood, Botucatu city, and 
analyze datas which express aspects of taking care of the elderly assisted. For this, it was done an investigation 
and protocol analyzes of described and amounted statistics data coming from them we create some graphics of 
elderly who lives at the studied catchment areas. There was a significant number of elderly in unities who showed 
similar proportion of man and woman and the total number of elderly, involved the attended area is bigger at 
Jd. Iolanda’s neighborhood. The data shows that despite elderly take significant part of treatments, there isn’t 
available form specific. To conclude, it is necessary a revaluation of values of health professionals and promoters 
to count on with better options to elderly take care.

Keywords: Family Health, Health Policy, Aged.
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Jardim Aeroporto (68,8%) são as representan-
tes dos piores valores, visto que seus dados se re-
metem apenas aos últimos 4 anos. Já, no que se 
refere ao motivo de óbito, segundo classificação 
do DSM, às correspondentes de doenças do Apa-
relho Circulatório, esta com taxas de 82,4% na 
população com 60 anos ou mais e de 42,3% no 
sexo feminino, neoplasias e causas externas 
são as de maior incidência populacional .(13) 

Jóia et al.; em estudo realizado em Botuca-
tu, perceberam que dos entrevistados, 59,7% 
dos idosos eram do sexo feminino. A maioria 
dos idosos de sexo masculino estava casada 
(76,9%), enquanto que no sexo feminino essa 
proporção foi de 43,6%. Houve predominân-
cia de idosos aposentados (61,9%), e destes, 
18,4% ainda permaneciam no mercado de 
trabalho. Apenas 26,8% possuíam escolari-
dade acima de quatro anos e somente 9,3% 
deles completaram o curso superior. Apesar 
disso, 43,6% desses idosos se disseram satis-
feitos com sua escolaridade.(16)

O trabalho foi desenvolvido, no ano de 
2008, em Botucatu, município localizado na 
região Centro – Oeste do Estado de São Pau-
lo, pelo estudo de prevalência e caracteriza-
ção populacional de indivíduos pertencentes 
à faixa etária de 60 anos ou mais, residentes 
nas áreas de abrangência das ESFs localizadas 
nos bairros Jardim Iolanda e Rubião Junior.

Quanto à observação sistemática dos ser-
viços, podemos descrever as unidades de Ru-
bião Junior e Jardim Iolanda, respectivamente:

A ESF de Rubião Junior é formada por 
duas equipes, uma rural e outra urbana, com-
posta por:

• Área rural: 1 enfermeira, 1 médica, 2 
auxiliares de enfermagem, 6 Agentes 
comunitários de Saúde (ACS);

• Área urbana: 1enfermeira, 1 médica, 6 
auxiliares de enfermagem, 8 ACS; e

MÉTODOS 
Tipo de pesquisa

Trata-se de relato de experiência por 
meio da apresentação de dados quantitativos 
disponibilizados nas Unidades de Saúde da 
Família.
Cenário da pesquisa

O trabalho foi desenvolvido em Botucatu, 
município localizado na região Centro – Oeste 
do Estado de São Paulo, através de um estudo 
de prevalência e caracterização populacional de 
indivíduos pertencentes à faixa etária sessenta 
anos ou mais, residentes neste, no ano de 2008. 

A partir do final do ano de 2003, no mu-
nicípio de Botucatu, Unidades de Saúde da 
Família (USF) foram criadas e Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS), transformadas em tal, 
resultando em USFs localizadas nos bairros 
Jardim Iolanda, Rubião Junior, Jardim Aero-
porto, Jardim Santa Eliza, Vitoriana, César 
Neto e Parque Marajoara.(13) 

O município de Botucatu apresentou, 
em 2000 uma população de 108.118 habi-
tantes, com taxa de crescimento absoluto 
de 16,05% desde 1991, com 90.761 habi-
tantes, embora apresentando taxa de cres-
cimento geométrico decrescente nos últi-
mos 20 anos, mediana em 2,34%.(13)

A distribuição por grupos de idade de 
1980 a 2000 indica que proporcionalmente 
há um decréscimo na faixa etária de 0 a 14 
anos e um crescimento, principalmente aci-
ma dos 60 anos, resultando em um estrei-
tamento na base e alargamento no ápice da 
pirâmide populacional.(13)

No que se refere à proporção de óbitos de 
50 anos e mais, a média municipal encontra-
-se acima de 75%, o que indica boas condições 
de saúde, porém, quando subdividida em suas 
diferentes regiões, as que abrangem o Jardim 
Santa Eliza (37,5%), Jardim Iolanda (57,1%), 

Atualmente, um dos fatores mais de-
bilitantes entre os idosos são as doenças 
crônico-degenerativas, o que os classificam 
como grandes consumidores de serviços de 
saúde e de medicamentos.(7,8,11)

Estudos populacionais demonstram que 
mais de 8,1% dos idosos apresentam pelo 
menos uma doença crônica, sendo a hiper-
tensão arterial referida por 61,0% destes, e 
não possuir doença por apenas 5,5%. (7,8,11) 

O aumento do consumo de medicamentos 
tem mostrado íntima relação entre sexo femi-
nino e a maior idade. Feliciano et al.(7) mostra-
ram que o uso regular de medicamentos foi de 
67,0% entre idosos, com maior taxa entre o 
público feminino, 74,0%, quando comparado 
ao masculino que foi de 60,0%, o que poderia 
ser explicado pela maior busca dos serviços 
de saúde pelas mulheres.(1,11)

Lessa(12), demonstrou rápido cresci-
mento da mortalidade por doenças cére-
bro-vasculares nos idosos, principalmente 
nas regiões mais pobres do Norte e Nordes-
te do Brasil, pois as pessoas com pior situa-
ção econômica estão mais desprotegidas e 
expostas ao risco de adoecer. 

As doenças crônicas são um fator agra-
vante de incapacidade funcional, que tem 
como aspectos preventivos atividade física, 
uso correto de medicamentos e vigilância 
dos próprios problemas de saúde, e a falta 
de autonomia e analfabetismo, aumentam 
a dificuldade de acesso e adesão às propos-
tas dos serviços de saúde.(7)

Segundo Silvestre et al.(8), 40% dos ido-
sos necessita de ajuda para realizar pelo 
menos uma atividade instrumental diária, 
e 10%, para realizar tarefas básicas, como 
ir ao banheiro ou se alimentar.

Feliciano et al.(7) mostraram taxas de 
23,6% para completa independência e de 
13,7% para dependência parcial ou to-

tal para mais de sete atividades da vida 
diária, sendo mais comum em mulheres, 
com 16,0%.

Parahyba et al.(2), compreendendo a in-
capacidade funcional como processo pro-
gressivo, adotaram escala composta por 
três parâmetros: a) grave: dificuldade para 
alimentar-se, tomar banho e ir ao banheiro, 
ou seja, atividades de vida diária básica b) 
moderada: dificuldade para caminhar mais 
de 100 metros c) leve: dificuldade para ca-
minhar mais de um quilômetro.

O sedentarismo pode estar intimamen-
te relacionado à maior dependência na rea-
lização das atividades de vida diária, sendo 
importante o destaque do incentivo e práti-
cas de recreação e lazer a fim de diminuir o 
isolamento social, promover o desenvolvi-
mento de habilidades e, conseqüentemen-
te, melhorar a auto-estima, condição e qua-
lidade de vida dos idosos.(7) 

No município de Botucatu, no ano de 
2003, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
localizadas nos bairros Jardim Iolanda, 
Rubião Junior, Jardim Aeroporto, Jardim 
Santa Eliza, Vitoriana, César Neto e Parque 
Marajoara foram transformadas em ESFs. 
Botucatu apresentava, em 2008, população 
de 128.397 habitantes, com taxa de cresci-
mento absoluto de 16,1% desde 1991, em-
bora apresentasse taxa de crescimento ge-
ométrico decrescente nos últimos 20 anos 
(mediana de 2,3%).(13-15)

Portanto este estudo tem por objetivo 
comparar as experiências do cuidado ao 
idoso nas Unidades de Saúde da Família 
de Rubião Júnior e do Jardim Iolanda, no 
município de Botucatu e ainda determinar 
o número de idosos residentes por micro-
área de abrangência das unidades, além 
de caracterizá-los quanto as faixas etárias 
mais prevalentes.
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Procedimento de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada, pelo au-
tor principal, nas ESFs, de Rubião Júnior e do 
Jardim Iolanda, em que foram investigados os 
protocolos existentes para quantificar e ca-
racterizar o perfil  dos idosos, além da consul-
ta aos prontuários médicos e pelo sistema de 
informações do município de Botucatu.

rESUlTADOS 
Eram atendidos em 2008, 741 pacientes 

acima de 60 anos nas duas ESFs, cujas divi-
sões por microáreas e por faixas etárias fo-
ram demonstradas nos gráficos de 1 a 4. Na 
ESF de Rubião Júnior existem 14 microáreas 
sendo 8 urbanas e 6 rurais, já na ESF do Jar-
dim Iolanda existem apenas as 7 urbanas.

Gráfico 1. Indivíduos com 60 anos ou mais atendidos em Rubião Júnior, segundo microáreas (M) urbanas e rurais, 2008.

Gráfico 2. Indivíduos com 60 anos ou mais atendidos no Jardim Iolanda, segundo microáreas urbanas, 2008.

Gráfico 3. Distribuição dos 446 idosos atendidos em Rubião Júnior e no Jardim Iolanda, segundo faixa etária e sexo, 2008.

• Em conjunto: 2 auxiliares administra-
tivos, 2 dentistas, 2 auxiliares de den-
tista, 2 auxiliares da limpeza, grupo e 
consulta de saúde mental nas manhãs 
de terça-feira, alunos do IUSC, inter-
nos, residentes (enfermeira e psicólo-
go) e estagiários.

Quanto às rotinas da Unidade, segue-se: 
a recepção onde seu prontuário é separado 
e destinado aos profissionais; pré- consulta, 
em caso de consulta agendada, para adulto, é 
aferido peso, altura, pressão arterial, circun-
ferência de abdômen e quadril e temperatura 
se necessário do paciente; para criança, é-lhe 
aferido peso, comprimento, perímetro cefáli-
co e temperatura se necessário; então o pa-
ciente aguarda até ser atendido pelo profis-
sional destinado.

Em casos de pacientes não agendados 
que procuram a unidade após as 8 horas, a 
rotina é a mesma para pacientes eventuais, 
sendo importante salientar que, positivamen-
te, todos os pacientes “não-agendados” são 
atendidos no dia.

Após o atendimento ou procedimen-
to (medicação, inalação, vacinação, coleta, 
etc) o paciente é encaminhado à farmácia 
e a pós-consulta para a retirada de medica-
mentos prescritos, marcação de exames e 
retornos agendados.

Vê-se que idosos são acompanhados de for-
ma similar aos adultos, englobando-os em um 
mesmo grupo em todas as rotinas da unidade. 

No que se refere às visitas domiciliares, 
embora com a participação de toda a equi-
pe, percebe-se que há impressos específi-
cos somente para crianças de até 2 anos, 
gestantes, hansênicos e tuberculosos, ine-
xistindo um tanto para a saúde do adulto 
quanto para a do idoso. 

O diferencial existente na Unidade 
se refere à existência do projeto “posto-

-volante” para a equipe rural, realizado às 
quartas-feiras, em que médico, enfermeiro, 
auxiliar de enfermagem e ACS deslocam-
-se para sítios de regiões distantes a fim de 
atender a população local que tem dificul-
dade de deslocamento para a Unidade. As 
casas, emprestadas por seus proprietários, 
transformam-se em uma unidade de saúde 
adaptada, envolvendo suas rotinas desde a 
pré-consulta até pós-consulta e farmácia. 

A ESF Jardim Iolanda é composta por uma 
equipe de saúde composta por:

• 1 enfermeiro; 1 médico; 4 auxiliares 
de enfermagem; 1 auxiliar de servi-
ços gerais; 1 auxiliar administrativo; 
7 agentes comunitários; 1 dentista; 1 
auxiliar de dentista; eventualmente, 
grupos de internos de medicina e es-
tagiários de enfermagem; 1 grupo de 
saúde mental; alunos do IUSC; e resi-
dentes multiprofissionais.

Quanto a forma de acolhimento, esta 
acontece de modo bem semelhante a USF de 
Rubião Junior, sendo que as diferenças se fa-
zem nas visitas domiciliares em que há um 
roteiro de avaliação de idosos, mas que, devi-
do a sua extensão e pela falta de recursos hu-
manos disponíveis para sua aplicação a todos 
os idosos, ainda não foi implementado.

Em formas de grupo, a ESF realiza o Gru-
po HIPERDIA para avaliação de Hipertensos 
e Diabéticos, além de fornecer informações 
sobre diferentes temas que podem ser suge-
ridos pelos próprios pacientes. Há também, 
Oficina de Flores para pacientes psiquiátri-
cos terem oportunidade para falar sobre si e 
como se sente com relação aos outros, Grupo 
de Resultados de Exames e um Grupo de cui-
dado da Horta Medicinal.

De um modo similar aos demais adultos, 
os idosos são atendidos de forma rotineira, 
sem outros impressos específicos 
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Talvez, o início da valorização da saúde do 
idoso esteja na quebra de tabus que tomem o 
envelhecimento como sinônimo de perdas, frus-
trações, dependências e proximidade à morte. 
Isso deve partir dos profissionais de saúde, que 
como educadores da sociedade, necessitam rea-
valiar seus valores para inseri-los nesta. 

A longevidade está relacionada à melho-
ria nas condições de atenção à saúde e de vida 
em países desenvolvidos. Porém, observa-
-se que em países em desenvolvimento, vem 
ocorrendo de forma rápida, sem uma adequa-
da reorganização social e da área de saúde 
para atender às novas demandas.

Ao avaliar as USFs, observamos um gran-
de número de idosos e este tende a aumen-
tar proporcionalmente a qualidade de vida 
e atenção que receberem. Na atual situação, 
ambas as unidades não têm um protocolo es-
pecífico, nem um atendimento diferenciado 
para com estes em relação aos adultos, sendo 
que os mesmos apresentam demandas parti-
culares como visto ao longo do estudo.

De um modo geral os serviços de atenção não 
estão adaptados para uma atenção que veja o ido-
so como um todo. Tanto em relação aos recursos 
humanos quanto financeiros, havendo uma ne-
cessidade de capacitação dos profissionais para 
avaliação e cuidado específicos desta faixa etária.

O acolhimento deve, portanto, implicar na 
relação “sujeito-sujeito”, com o “compartilha-
mento de saberes, necessidades, possibilida-
des e angústias constantemente renovados”. 
Isso envolve que as pessoas deixem de ser pas-
sivas e assim ocorra uma relação horizontal. 

No trabalho das equipes da Atenção Bá-
sica/Saúde da Família, as ações envolvendo 
os profissionais de saúde, a comunidade, as 
atividades de grupo, a participação das redes 
sociais dos usuários são recursos indispen-
sáveis para atuação nas dimensões cultural e 
social dos idosos e seus contextos.

de ouvidoria de queixas com horário restrito 
e de condutas tomadas por profissionais de 
saúde, muitas vezes sem qualquer comunica-
ção direta com o sujeito.(9,17)

Destacamos com isso, entre diversas 
conseqüências mais, a titulação de objeto de 
trabalho para com esse sujeito, o desconhe-
cimento das diretrizes da Estratégia de Saú-
de da Família, a ineficiência de uma gestão 
assistencial e a continuidade do ciclo “queixa 
– conduta de curto prazo – queixa”. Essas con-
seqüências são intensificadas com a popula-
ção idosa, devido à própria cultura e conceito 
social do termo “envelhecimento”.

Ainda observa-se um leque de justificati-
vas para a não disposição de impressos espe-
cíficos ou, quando existentes, impraticáveis. 
Embora instrumentos rápidos de avaliação da 
saúde do idoso, baseados nas especificidades 
da Estratégia de Saúde da Família, estejam 
dispostos facilmente a gestores e profissio-
nais da saúde, como exemplo a Caderneta de 
Saúde da Pessoa Idosa, que também serve de 
aparelho de cidadania e autoconhecimento 
para os usuários.(17)

A falta de tempo ou de recursos humanos, 
como citadas acima, chega a ser discutível 
frente a outros vários impressos destinados a 
outros grupos populacionais. Talvez, o princi-
pal problema da falta de prática seria a não 
garantia de educação permanente ou a repro-
dução desses instrumentos.

Importante destacar que um dos princí-
pios gerais da Estratégia Saúde da Família, a 
qual, através do cadastramento familiar e dos 
diagnósticos situacionais de seu território, 
deve atuar para e com o indivíduo, família e 
comunidade em ações de todos os âmbitos de 
saúde. Ações que criem ambientes de apoio e 
promovam opções saudáveis são importantes 
em todos os estágios da vida e influenciarão o 
envelhecimento ativo.(17)

DISCUSSÃO 
Após a observação dos gráficos, vemos que o 

número de idosos em cada unidade é significati-
vo, sendo que a ESF Iolanda segue os referenciais 
no que diz respeito à prevalência do sexo femini-
no o que não acontece com a ESF Rubião Jr.

Em relação ao total de idosos cadas-
trados em cada ESF, observamos que em 
Rubião Jr. o número é maior, porém esse 
número quando dividido entre as duas 
equipes existentes nesta unidade, rural e 
urbana, nota-se que Jd. Iolanda apresenta-
-se mais abundante.

Ao analisar os grupos em cada faixa etá-
ria vamos de encontro ao referencial, quando 
este cita que as doenças crônico-degenerati-
vas e conseqüente mortalidade tendem a au-
mentar com o avançar da idade. Apesar disso, 
quando comparadas, há uma maior longevi-
dade em Rubião Jr.   

O envelhecimento populacional é, em 
geral, o resultado da mudança na queda da 
fecundidade e da mortalidade somado ao 
aumento da esperança de vida. Porém, mu-
danças heterogêneas influenciadas pela dis-
criminação e exclusão associadas ao gênero, 

à etnia, ao racismo, às condições sociais e 
econômicas, à região geográfica de origem e 
à localização de moradia.(17)

É imperativo que dois extremos sobre 
o envelhecimento sejam combatidos para 
o alcance da qualidade de atenção ao ido-
so pelos serviços de saúde: a idéia de que 
todas as alterações que ocorrem com a pes-
soa idosa sejam naturais e, no outro extre-
mo, de que o envelhecimento seja tratado 
em totalidade como doença. Enfim, é im-
perativa a tomada de consciência de que é 
possível (re) descobrir formas de viver com 
qualidade junto a limitações.(17)

Mesmo sendo baseada na interdisciplina-
ridade, vêem-se atividades ainda centradas 
no modelo biomédico. Além disso, o cuidado 
baseado na medicalização e na verticalização 
da assistência, como se somente os profissio-
nais soubessem exatamente o que é melhor 
para o paciente, esquece-se dos contextos de 
vida e subjetividade deste.(9,17)

Dentre os dispositivos da Política Nacio-
nal de Humanização, destaca-se o “Acolhi-
mento”, definido como a disposição de aten-
ção a todos os que procuram o serviço de saú-
de em todos os momentos, não só um espaço 

Gráfico 4. Distribuição dos 295 idosos atendidos em Rubião Júnior e no Jardim Iolanda, segundo faixa etária e sexo, 2008.
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RESUMO
Objetivos: Avaliar a associação entre indicadores antropométricos de obesidade, generalizada e abdominal, e 
doenças não transmissíveis (DNT) em um grupo de idosos da Universidade Federal do Maranhão; investigar se há 
correlação entre esses indicadores. Métodos: Realizou-se estudo transversal com cinquenta servidores idosos de 
uma universidade federal. Os participantes responderam a um questionário contendo dados sociodemográficos 
e relativos à história de doenças não transmissíveis (DNT). A obesidade generalizada foi identificada com base no 
índice de massa corporal (IMC) e central, pelos indicadores antropométricos circunferência da cintura (CC), relação 
cintura/quadril (RCQ), relação cintura/estatura (RCEST) e índice de conicidade (IC). Para investigar associação entre 
obesidade, generalizada e abdominal, e o relato de DNT, utilizou-se o teste do qui-quadrado. A correlação 
entre o IMC e os indicadores de obesidade abdominal foi avaliada pelo coeficiente de correlação de Pearson 
ou Spearman. Adotou-se o nível de significância de 5%. resultados: A gordura generalizada apareceu em 
56% do grupo, e a abdominal mostrou-se ainda mais prevalente, de acordo com os indicadores CC (76%), RCE 
(86%) e IC (86%). A história de DNT foi relatada por 52% dos servidores, sem associação com a obesidade (p 
> 0,05). Apenas os indicadores CC e RCE mostraram-se correlacionados com o IMC (p < 0,05). Conclusão: As 
elevadas proporções de obesidade, especialmente aquela localizada na região abdominal, colocam o grupo em 
risco para desenvolver ou agravar as DNT já existentes, devendo, portanto, ser alvo de ações de promoção de 
práticas alimentares e estilo de vida saudáveis. 
Palavras-chave: Idoso, obesidade abdominal, antropometria.

ABSTRACT
Objectives: Evaluating the association between anthropometric indicators of general and abdominal obesity, 
and non-communicable diseases (NCDs) in an elderly group from the Federal University of Maranhão, and 
investigating the correlation between these indicators. Methods: There was a cross-sectional study with 50 
older servers on pre-retirement. The participants answered a questionnaire about sociodemographic data and 
history of noncommunicable diseases (NCDs). The general obesity was identified based on body mass index 
(BMI) and the abdominal obesity by anthropometric indicators by waist circumference (WC), waist-hip ratio 
(WHR), waist-height (WHtR) and conicity index (CI).In order to investigate the association between obesity, the 
generalized and abdominal , and the reporting of NCDs, the chi-square test was used. The correlation between 
BMI and indicators of abdominal obesity was evaluated by Pearson’s or Spearman’s correlation coefficient or by. 
results: General fat was shown in 56% of the group, and the abdominal fat was even more prevalent, according 
to the indicators: WC (76%), WHtR (86%) and CI (86%) The history of NCDs was reported by 52% of the servers, 
but there was no association with obesity. Only CC and RCE indicators proved to be correlated with BMI (p> 0.05). 
Conclusions: The high rates of obesity, especially the one located in the abdominal region, put the group at risk 
of developing or aggravating NCDs, therefore, this should be a target to the actions of healthy eating habits and 
lifestyle promotion.
Keywords: Aged, abdominal obesity, anthropometry.

INTrODUÇÃO 
A obesidade, especialmente aquela loca-

lizada na região central ou abdominal, é con-
siderada importante fator de risco para doen-
ças não transmissíveis (DNT), como diabetes 
mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), doenças cardiovasculares (DCV) e al-
guns tipos de câncer.1

Com o progressivo crescimento da po-
pulação idosa, observa-se uma mudança no 
perfil nutricional e epidemiológico, com au-
mento da prevalência das DNT e redução das 
doenças transmissíveis, principalmente nes-
sa faixa etária.2,3

O sobrepeso e a obesidade também têm 
sido elevados na população idosa de dife-
rentes países do mundo, inclusive no Brasil. 
O envelhecimento proporciona uma série de 
alterações, como a redistribuição e o aumen-
to do tecido adiposo, que tende a acumular-se 
mais na região abdominal. Por isso, há con-
trovérisas quanto à escolha de parâmetros 
antropométricos para a análise de obesidade 
em idoso.3-5

As diferentes formas de mensuração de 
adiposidade abdominal ou central têm tido 
destaque na literatura científica. Apesar de 
existirem técnicas mais acuradas e precisas, 
como a tomografia computadorizada (TC) e 
a imagem de ressonância magnética (IRM), 
as medidas antropométricas merecem des-
taque no contexto da prática clínica e nos 
estudos epidemiológicos, tendo em vista a 
sua melhor aplicabilidade, disponibilidade, 
inocuidade, baixo custo e alta correlação 
com métodos laboratoriais de avaliação da 
composição corporal.1,6 

Entre os indicadores antropométricos uti-
lizados para a avaliação da adiposidade cen-
tral estão: circunferência da cintura (CC); re-
lação cintura/quadril (RCQ); índice de conici-
dade (IC) e relação cintura/estatura (RCEst). 

Embora diversos estudos tenham sido feitos 
no sentido de identificar o melhor indicador 
antropométrico de risco para o desenvolvi-
mento de doenças crônicas nas populações e, 
especialmente entre os idosos, em que a pre-
valência dessas afecções é ainda maior, os re-
sultados ainda não são conclusivos.1,6,7 

Nesse contexto, o presente estudo teve 
como objetivos: 1) avaliar a associação entre 
indicadores antropométricos de obesidade, 
generalizada e abdominal, e doenças não trans-
missíveis em um grupo de idosos, servidores 
de uma universidade federal; e 2) investigar se 
existe correlação entre esses indicadores. 

MATErIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo transversal, reali-

zado na Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), no município de São Luís, Maranhão. 
Sua população foi constituída por servidores 
da Instituição, em período de pré-aposenta-
doria, ou seja, aqueles que já tinham tempo 
para se aposentar ou para os quais faltava 
menos de dois anos para aposentadoria. Se-
gundo dados fornecidos pela Divisão de Qua-
lidade de Vida da UFMA, o número de funcio-
nários pré-aposentados, em agosto de 2010, 
totalizava 145 indivíduos. 

A amostra foi de conveniência e compreen-
deu cinquenta servidores pré-aposentados da 
UFMA, idosos (idade ≥ 60 anos), que frequen-
taram a instituição no período da coleta de 
dados em outubro e novembro de 2010, e que 
concordaram em participar da pesquisa me-
diante assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos 
da amostra servidores com necessidades es-
peciais que inviabilizassem a compreensão e 
o preenchimento do questionário, bem como a 
aferição das medidas antropométricas. 

Este estudo integra o trabalho de mono-
grafia intitulado “Perfil nutricional de servi-
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Para identificar obesidade abdominal, 
foram adotados os pontos de corte descri-
tos na Tabela 1.12-14

Os dados foram analisados no programa 
estatístico Stata, versão 10.0. Inicialmente foi 
realizada uma análise descritiva das variá-
veis, sendo as quantitativas descritas em mé-
dias ou medianas, desvios-padrão e valores 
mínimo e máximo, e as qualitativas, em fre-
quências simples e percentuais. Testou-se a 
normalidade pelo teste de Shapiro Wilk. Para 
comparar as variáveis antropométricas, por 
sexo, foram utilizados os testes t de Student 
(dados paramétricos: RCE) e Mann-Whitney 
(dados não paramétricos: IMC, CC, RCQ e IC). 
Para investigar associação entre obesidade, 
generalizada (IMC) e central (CC, RCE, RCQ e 
IC), e o relato de DNT, utilizou-se o teste do 
qui-quadrado. Para comparar o estado nutri-
cional do grupo, por sexo, utilizou-se o teste 
do qui-quadrado ou exato de Fischer. A corre-
lação entre os indicadores antropométricos foi 
avaliada por meio do coeficiente de correlação 
de Pearson ou Spearman. Para todos os testes, 
adotou-se o nível de significância de 5%.

rESUlTADOS 
Entre os cinquenta servidores estudados, 

predominou sexo masculino (54%), alta esco-
laridade (60% havia concluído o ensino supe-
rior) e nível socioeconômico elevado (54% per-
tencia às classes A ou B). Quase metade (48%) 
dos idosos era casada, e a média de idade no 
grupo foi de 63,1 ± 2,49 anos (60 a 69 anos). 

As medidas descritivas dos indicadores an-
tropométricos utilizadas para caracterizar o 
grupo são apresentadas na Tabela 2. Os ho-
mens apresentaram maiores médias de CC, 
RCQ e IC (p < 0,05). Entretanto, a proporção 
de obesidade abdominal por este indicador 
foi semelhante entre os sexos. Já para RCE e 
RCQ, os homens mostraram-se em situação 
de maior risco (Tabela 3).
A gordura generalizada apareceu em 56% do 
grupo. Já a gordura abdominal, de acordo com 
os indicadores CC, RCE e IC, mostrou-se ainda 
mais prevalente (76%, 86% e 86%, respecti-
vamente). Apenas quando se utilizou a RCQ, a 
proporção de obesidade abdominal (classe de 
risco) foi menor (42%) que a generalizada. 
A história de doenças não transmissíveis 
foi relatada por 52% da amostra, sendo que 
16% apresentava duas ou mais afecções. 
Não houve diferença significativa entre ho-
mens e mulheres (p = 0,103). As doenças 
mais referidas foram: hipertensão arterial 
sistêmica (46%), diabetes mellitus (12%) e 
doença cardiovascular (4%).

Na Tabela 4, são apresentadas as propor-
ções de obesidade generalizada e abdominal, 
segundo a história de doenças não transmis-
síveis. Embora a proporção de risco pelo indi-
cador RCE tenha parecido maior entre indiví-
duos com história de DNT, não houve signifi-
cância estatística.

Os resultados da análise da correlação en-
tre os indicadores antropométricos são apre-
sentados na Tabela 5. Apenas os indicadores 

Indicador Homens Mulheres

CC12 ≥ 94 cm ≥ 80 cm
RCQ13 ≥ 0,90 ≥ 0,85
RCE14 ≥ 0,52 ≥ 0,53
IC14 ≥ 1,25 ≥ 1,18

Tabela1. Pontos de corte para identificar obesidade abdominal12-14dores em período de pré-aposentadoria da 
Universidade Federal do Maranhão”, que foi 
apresentado ao Curso de Graduação em Nu-
trição da UFMA e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da mesma instituição, sob 
o Protocolo n. 23115010062/2010-00. 

A pesquisa foi desenvolvida atendendo-
-se aos requisitos exigidos pela Resolução 
n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS, 1996) e suas complementares para 
pesquisas envolvendo seres humanos. To-
dos os participantes receberam informações 
sobre os objetivos e procedimentos da pes-
quisa, bem como sobre a colaboração que se 
esperava deles. 

A coleta de dados foi realizada por aca-
dêmicas do Curso de Nutrição, previamen-
te treinadas, sob a supervisão da professora 
orientadora do estudo. O nome e setor dos 
servidores que estavam em período de pré-
-aposentadoria foram fornecidos à equipe de 
pesquisadores pelo Departamento de Recur-
sos Humanos da UFMA. Os servidores foram 
procurados em seu próprio setor pela equipe 
responsável pela coleta de dados, não sendo 
necessário deslocar essas pessoas. 

Aplicou-se um questionário contendo da-
dos demográficos e socioeconômicos (idade, 
sexo, renda e escolaridade), consumo de be-
bidas alcoólicas e cigarros e história de DNT. 
A classificação socioeconômica foi realizada 
de acordo com a Abep.8

Para aferição do peso, utilizou-se balança 
portátil digital da marca Camry®, com o indi-
víduo posicionado em pé, no centro da balan-
ça e descalço. A altura foi medida com um es-
tadiômetro da marca Alturaexata®, com o in-
divíduo em pé, descalço, com os calcanhares 
juntos, as costas retas e os braços estendidos 
ao lado do corpo.9 De posse das medidas de 
peso e altura, foi calculado o IMC pela expres-
são: peso/altura² (kg/m²). 

Para classificação do estado nutricional pelo 
IMC, foram utilizados os pontos de corte estabe-
lecidos por Lipschitz. 10 Para análise estatística, 
as categorias magreza (IMC < 22 kg/m2) e eutro-
fia (IMC ≥ 22 e ≤ 27 kg/m2) foram agrupadas em 
sem excesso de peso (IMC < 27 kg/m2).

A circunferência da cintura foi medida no 
ponto médio entre a última costela e a crista 
ilíaca, com o paciente em pé, sendo a leitura 
feita no momento da expiração. A medida de 
circunferência do quadril foi realizada na re-
gião de maior perímetro entre a cintura e a 
coxa.9 Para essas medidas, fez-se uso de trena 
antropométrica flexível e inelástica. 

Os indicadores antropométricos utiliza-
dos para avaliar a gordura abdominal foram: 
circunferência da cintura isolada (CC), rela-
ção cintura/quadril (RCQ), relação cintura/
estatura (RCE) e índice de conicidade (IC). A 
RCQ e RCE foram calculadas pelas razões en-
tre a CC (cm) e, respectivamente, a CQ (cm) e 
altura (cm). Para obter o IC, utilizou-se a se-
guinte equação:11

Índice de conicidade = Circunferência da cintura (cm)

      0,109 x Peso corporal (kg)

                 Altura (m)
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CC e RCE mostraram-se correlacionados com 
o IMC (p < 0,05). Todos os indicadores antro-
pométricos de obesidade abdominal mostra-
ram correlação entre si, sendo a mais fraca 
observada entre RCQ e RCE (0,5668) e a mais 
forte entre RCQ e IC (0,9074).

DISCUSSÃO 
A proporção de DNT referida pelo gru-

po de servidores idosos estudados foi eleva-
da (52%), especialmente para a HAS (46%). 
Resultados semelhantes foram encontrados 
nos estudos de Cavalcanti et al.,15 Victor et 
al.,16 Pereira et al.17 e Azis et al.18, onde 82,1%, 
85%, 76,8% e 95,7% dos idosos, respectiva-
mente, afirmaram possuir alguma DNT. Os 
estudos15-17 também mostraram que a HAS é 
uma afecção bastante prevalente entre idosos 
(56,4%, 68,6% e 48,8%, respectivamente).

Embora já esteja bem estabelecida na lite-
ratura a relação entre obesidade, generalizada 
e abdominal, e a prevalência de DNT19,20, esta 
não pôde ser observada no presente estudo. No 
entanto, notou-se uma tendência para maior 
proporção de obesidade abodminal, segundo a 
RCE, entre os portadores de DNT, embora não 
tenha sido confirmada pelos testes estatísticos 
(ver Tabela 4). Alguns estudos mostram que 

os indicadores antropométricos de obesidade 
abdominal são melhores para predizer risco 
coronariano elevado do que indicadores de 
obesidade generalizada (IMC).14,21,22 

Os valores médios dos indicadores an-
tropométricos foram elevados (ver Tabela 2), 
colocando o grupo em risco para o desenvol-
vimento de DNT. Homens e mulheres não di-
feriram quanto aos valores de IMC e RCE, o 
que contraria os achados da literatura em que 
mulheres apresentaram maiores valores de 
IMC.4,14,22 No estudo de Duarte et al.,23 homens 
e mulheres também apresentaram médias de 
IMC semelhantes. 

Os homens tiveram maiores valores para 
CC, RCQ e IC. O estudo de Pitanga e Lessa21 
apresenta resultados semelhantes quanto 
à CC, RCQ e IC. No estudo de Mota et al.,24 as 
médias de CC também foram maiores entre 
os homens. Outros estudos mostram homens 
com valores médios de RCQ elevado em rela-
ção às mulheres.4,22,25 

A elevada prevalência de obesidade gene-
ralizada (56%) entre os servidores, de acordo 
com o IMC, concorda com os achados de ou-
tros estudos em universidades do nosso país: 
56,8%26 e 52,4%.27

Tabela 5. Correlação entre os indicadores antropométricos de obesidade em servidores idosos da UFMA. São Luís, MA, 2010

IMC = índice de massa corporal; CC = circunferência da cintura; RCE = relação cintura/estatura; RCQ = relação cintura/quadril ; IC = índice de conicidade.

Indicadores IMC CC RCQ RCE IC

IMC 1

CC
0,8035

(p = 0,0000)
1

RCQ
0,2258

(p = 0,1148)
0,7130

(p = 0,0000)
1

RCE
0,8247

(p = 0,0000)
0,8813

(p = 0,0000)
0,5668

(p = 0,0000)
1

IC
0,3134

(p = 0,267)
0,7972

(p = 0,0000)
0,9074

(p = 0,0000)
0,6663

(p = 0,0000)
1

Indicadores Total
 (n = 50)

Masculino
 (n = 27)

Feminino
 (n = 23)

p valor

M ± DP Vmín - Vmáx M DP M DP

IMC (kg/m2) 28,09 ± 4,69 19,3 - 40,7 27,70 2,38 28,56 6,47 0,5216
CC (cm) 94,82 ± 11,84 69 - 120 98,31 6,40 90,73 15,21 0,0113*
RCQ (cm) 0,93 ± 0,09 0,74 - 1,1 0,99 0,045  0 ,86 0,09 0,0000*
RCE 0,59 ± 0,07 0,45 - 0,77 0,595 0,032  0,585 0,095  0,2548
IC 1,30 ± 0,08 1,14 - 1,48 1,34 0,04  1,25 0 ,093 0,0001*

Tabela 2. Medidas descritivas das variáveis antropométricas entre servidores idosos da UFMA. São Luís, MA, 2010

IMC = índice de massa corporal; CC = circunferência da cintura; RCE = relação cintura/estatura; RCQ = relação cintura/quadril; IC = índice de conicidade. *p < 0,05.

Tabela 3. Classificação das variáveis antropométricas, segundo sexo, em servidores idosos da UFMA. São Luís, MA, 2010

Indicadores 
antropométricos

 Homem  Mulher   Total p

n % n % N % valor

IMC 0,615

Magreza 0 0 5 21,74 5 10

Eutrofia 11 40,74 6 26,09 17 34

Excesso de peso 16 59,26 12 52,17 28 56

CC 0,750

Menor risco 6 22,22 6 26,08 12 24

Risco elevado 21 77,78 17 73,92 38 76

RCQ 0,013*

Baixo risco 20 74,07 9 39,13 29 58

Alto risco 7 25,93 14 60,87 21 42

RCE 0,002*

Sem risco 0 0 7 30,43 7 14

Risco 27 100 16 69,57 43 86

IC 0,002*

Sem risco 0 0 7 30,43 7 14

Risco 27 100 16 69,57 43 86

Total 27 100 23 100 50 100

Tabela 4. Proporção de obesidade geral (IMC) e abdominal (CC, RCE, RCQ e IC), segundo a história de doenças não transmissíveis em 
servidores idosos da UFMA. São Luís, MA, 2010.

Indicadores 
antropométricos

Total 
(n = 50)

Com história de DNT 
(n = 34)

Sem DNT
(n = 16)

p valor

N % N % n %

IMC 28 56,0 19 55,9 9 56,3 0,981
CC 38 76,0 25 73,5 13 81,3 0,551
RCE 43 86,0 31 91,2 12 75,0 0,124
RCQ 21 42,0 14 41,2 7 43,8 0,863
IC 43 86,0 29 85,3 14 87,5 0,834

IMC = índice de massa corporal; CC = circunferência da cintura; RCE = relação cintura/estatura; RCQ = relação cintura/quadril ; IC = índice de conicidade; DNT = doenças não transmissíveis.
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A prevalência de obesidade abdominal, 
de acordo com os indicadores CC, RCE e IC, 
foram ainda maiores (ver Tabela 3). Alguns 
estudos recentes com idosos também mos-
traram altas prevalências (97,4%,7 76,2%15 e 
64,3%28) de obesidade abdominal. 

Devido às alterações de composição cor-
poral que ocorrem com o envelhecimento, 
o uso isolado do IMC para avaliar o idoso 
torna-se limitado. Recentemente, vem sendo 
recomendada a associação entre o IMC e um 
indicador de adiposidade central.5 Nesse con-
texto, a CC destaca-se, pois tem relação direta 
com morbidades e mortalidade em doenças 
cardiovasculares.5,24

Foi possível observar forte correlação entre 
o IMC e os indicadores CC e RCE (ver Tabela 5). 
O IC e a RCQ não se mostraram correlacionados 
ao IMC. Todos os indicadores de adiposidade 
abdominal avaliados apresentaram uma forte 
correlação entre si. O estudo de Sampaio e Fi-
gueiredo4 apontou correlação positiva e forte 
(0,86 e 0,89) entre o IMC e a CC em idosos de 
ambos os sexos. A correlação entre o IMC e a 
RCQ foi fraca, porém significativa. No estudo de 
Santos e Sichieri,22 com idosos de diferentes fai-
xas etárias, as correlações entre IMC e CC varia-
ram de 0,51 a 0,77. São poucos os estudos que 
investigaram correlações entre indicadores an-
tropométricos em idosos. Alguns estudos, com 
adultos e idosos, mostram fortes correlações 
entre o IMC e os indicadores CC e RCE.20,29,30 

O presente estudo apresenta como limita-
ções o delineamento do tipo transversal, que 
impossibilita investigar a relação causa/efeito, 
o pequeno tamanho amostral e história de DNT 
autorreferida. Entretanto, sua importância se 
deve ao fato de ter permitido a caracterização 
do grupo de servidores idosos investigados, 
quanto à presença de obesidade generalizada e 
abdominal e importantes fatores de risco para 
o desenvolvimento de doenças. Além disso, evi-

denciou a correlação dos indicadores CC e RCE 
com o IMC, sugerindo a utilização destes na prá-
tica clínica e em pesquisas para investigar o ris-
co de doenças crônicas não transmissíveis. São 
medidas simples e rápidas de serem aferidas e 
que podem fornecer informações adicionais e 
relevantes no momento da avaliação do idoso. 

CONClUSÃO 
As prevalências de obesidade generali-

zada e abdominal foram elevadas entre os 
idosos estudados, assim como a história de 
doenças não transmissíveis. Entretanto, não 
se observou associação entre a obesidade, ge-
neralizada e abdominal, e a história de DNT. 

Os indicadores circunferência da cintura e 
relação cintura/estatura mostraram-se forte-
mente correlacionados com o índice de massa 
corporal, mas não a relação cintura/quadril e 
o índice de conicidade. Todos os indicadores 
de obesidade abdominal apresentaram-se 
correlacionados entre si.

Os resultados aqui obtidos reforçam ain-
da a necessidade de avaliar os indicadores de 
obesidade abdominal na população, combi-
nados ao IMC, especialmente em grupos mais 
expostos a fatores de risco, como os idosos, 
em quem são encontradas maiores prevalên-
cias de doenças não transmissíveis. 

As elevadas proporções de obesidade, 
especialmente aquela localizada na região 
abdominal, colocam o grupo em risco para 
desenvolver ou agravar as DNT já existentes, 
devendo, portanto, ser alvo de ações de 
promoção de práticas alimentares e estilo de 
vida saudáveis. Este estudo serviu de base 
para a formulação de um programa de edu-
cação nutricional que visou a orientar estes 
idosos quanto à adoção de hábitos alimenta-
res e estilo de vida saudáveis para a melhoria 
da qualidade de vida.
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RESUMO
Objetivos: Relacionar a densidade mineral óssea em idosos com a presença de fatores de risco nutricionais para 
osteoporose. Métodos: Em idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou maior que sessenta anos, foi verificada 
a densidade mineral óssea por meio do exame densitométrico. Dados sociodemográficos e econômicos foram 
coletados em um questionário estruturado. A identificação dos fatores de risco nutricionais foi verificada a partir 
do Questionário de Frequência Alimentar e Miniavaliação Nutricional. O nível de significância adotado neste 
estudo foi de 5%. resultados: A amostra foi constituída por 71 idosos, sendo 10 homens (14,1%) e 61 mulheres 
(85,9%). A idade média foi de 68,77 ± 6,73 anos. No modelo de regressão linear múltipla ajustado, o gênero (p = 
0,009), o consumo de sódio (p = 0,011) e a vitamina B12 (p = 0,003) foram as variáveis que apresentaram maior 
correlação significativa com a densidade mineral óssea. Risco de desnutrição (p = 0,021) e histórico familiar para 
osteoporose (p = 0,020) também são fatores que interferiram negativamente na densidade mineral óssea. As 
variáveis tabagismo, sedentarismo, uso de álcool, ingestão de proteínas, fibras, cafeína, vitamina C e potássio 
não apresentaram impactos significativos nas variações de densidade mineral óssea para a amostra observada 
neste estudo. Conclusões: Alto consumo de sódio e baixa ingestão de vitamina B12 são os principais fatores de 
risco nutricionais para osteoporose que interferem na densidade mineral óssea em idosos. Histórico familiar, sexo 
feminino e estado nutricional (risco de desnutrição) também colaboraram para a redução da massa óssea.
Palavras-chave: Osteoporose, densidade óssea, fatores de risco, idoso, inquéritos nutricionais.

ABSTRACT
Objectives: Matching bone mineral density in elderly patients with osteoporosis nutritional risk factors. 
Methods: In over-sixty-year-old patients of both sexes, the mineral density was verified through a Dual-energy 
X-ray absorptiometry analysis. Economic and demographic data were collected on a structured questionnaire. 
The identification of nutritional risk factors was verified through a Food Frequency Questionnaire and a Mini 
Nutritional Assessment. The level of significance adopted in this study was 5%. results: The sample consisted 
of 71 elderly patients, in which 10 were men (14.1%) and 61 were women (85.9%). The mean age was 68.77 
± 6.73 years. In an adjusted multiple linear regression model, the gender (p = 0.009), the sodium intake (p = 
0.011) and the vitamin B12 (p = 0.003) were the variables that showed a higher correlation with bone mineral 
density. Risk of malnutrition (p = 0.021), as well as the family history of osteoporosis (p = 0.020) are also factors 
that negatively interfered in bone mineral density. The variables: smoking, physical inactivity, alcohol use, protein 
intake, fiber, caffeine, vitamin C and potassium showed no significant impact on changes in bone mineral density 
in the study’s sample. Conclusions: High sodium intake and low intake of vitamin B12 are the major nutritional 
risk factors for osteoporosis that affect the bone mineral density in elderly. Family history, female gender and 
nutritional status (risk of malnutrition) also contributed to the reduction of bone mass.
Keywords: Osteoporosis, bone density, risk factors, elderly, nutrition surveys. 
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com idade igual a sessenta anos ou mais, 
conforme definição da OMS para países em 
desenvolvimento. Foram excluídos do es-
tudo indivíduos que não tiveram condições 
de responder aos instrumentos de coleta; 
em uso de suplemento de cálcio e vitamina 
D ou fármacos que interfiram na densidade 
mineral óssea; em terapia de reposição hor-
monal; em diálise; pós-cirurgia bariátrica, 
bem como diagnóstico de doenças crônicas 
do trato gastrintestinal que influenciem na 
absorção de nutrientes, e aqueles que não 
pudera ficar em pé para a aferição das medi-
das antropométricas.

Medidas
Dados sociodemográficos (gênero, idade, 

estado civil, escolaridade) e características 
de saúde (histórico familiar de osteoporose, 
sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool, 
estado nutricional, uso de medicamentos) 
foram coletados por meio de entrevista com 
questionário estruturado. 

Medidas antropométricas
O peso, em quilogramas (kg), foi aferi-

do com balança antropométrica calibrada 
(Filizola®) com capacidade para 150 kg e 
incrementos de 100 g. A altura foi aferida 
com estadiômetro fixado na parede (Sanny) 
com indivíduo descalço, sobre uma super-
fície lisa e nivelada, em posição ereta, com 
calcanhares juntos e nádegas e ombros 
pressionados contra o estadiômetro. O va-
lor foi registrado em centímetros (cm). A 
circunferência do braço (CC) foi obtida no 
membro direito  estendido em estado de 
relaxamento ao longo do corpo, com a pal-
ma da mão voltada para a coxa  na altura do 
ponto médio (localizado entre a superfície 
acromial da escápula e o processo olécrano 
do cotovelo), posicionando-se uma fita mé-

trica flexível, sendo o valor anotado em cen-
tímetros. Para a medição da circunferência 
da panturrilha (CP), a fita métrica foi posi-
cionada horizontalmente na área de maior 
diâmetro da panturrilha no espaço entre o 
tornozelo e o joelho, com o idoso em pé, es-
tando com o peso equitativamente distribu-
ído em ambos os pés. A medida foi expressa 
em centímetros.

Avaliação nutricional
A identificação dos fatores de risco nu-

tricionais para a osteoporose foi verificada 
através do estado nutricional e do hábito ali-
mentar. O estado nutricional e o risco de des-
nutrição foram avaliados por meio da MAN®. 
O hábito alimentar foi analisado pelo Questio-
nário de Frequência Alimentar (QFA), sendo 
os dados incluídos e analisados no softwa-
re nutricional DietWin Profissional (versão 
2008, Brasil) e analisados de acordo com as 
Dietary Reference Intakes (DRIs). Os nutrien-
tes analisados foram proteínas, fibras totais, 
cálcio (Ca), potássio (K), sódio (Na), vitami-
nas C, D, K e B12 e cafeína, bem como o consu-
mo de bebida alcoólica.

Exame de densitometria óssea
Os critérios para o diagnóstico de oste-

oporose, baixa massa óssea e densidade mi-
neral óssea seguiram as diretrizes da OMS. 
A referência internacional da OMS para o 
diagnóstico da osteoporose é um T-Score 
de -2,5 ou inferior em fêmur proximal ou 
coluna lombar, embora o rádio distal (sítio 
periférico) possa ser empregado com essa 
finalidade. O relato do exame de densitome-
tria óssea (laudo inicial DXA) baseou-se nas 
posições oficiais da Sociedade Brasileira de 
Densitometria Clínica, seguindo-se os re-
querimentos mínimos.

INTrODUÇÃO 
O aumento da expectativa de vida das po-

pulações, a queda da mortalidade e a redução 
da fecundidade resultam no envelhecimento 
da população e aumento da incidência de do-
enças crônicas, como a osteoporose, conside-
rada um problema de saúde pública. 

Estima-se que a osteoporose afete mais 
de 75 milhões de pessoas no mundo e que até 
2020 mais de 10 milhões de mulheres serão 
diagnosticadas com a doença.1 No Brasil, a po-
pulação propensa a desenvolver osteoporose 
aumentou de 7,5 milhões em 1980 para 15 
milhões no ano 2000, chegando a acometer 
35 a 52% das mulheres com mais de cinquen-
ta anos e uma proporção de 19 a 39% dos 
homens. Vinte entre cada cem mulheres são 
portadoras de doenças osteoporóticas, com 4 
milhões e 400 mil casos, e um gasto de mais 
de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano.2

Para o diagnóstico de osteoporose, o exa-
me densitométrico Dual Energy X-Rain Absorp-
tiometry (DXA) é ainda a técnica padrão-ouro 
mais utilizada mundialmente. Associado ao 
resultado do DXA, alguns fatores relaciona-
dos à probabilidade de maior risco de fra-
turas, como hereditariedade, etnia, idade 
avançada, sexo feminino, fragilidade óssea, 
uso de glicocorticoides, baixo índice de mas-
sa corporal (IMC), tabagismo, consumo ex-
cessivo de álcool, inatividade física, fatores 
nutricionais, deficiência hormonal e artrite 
reumatoide, auxiliam no diagnóstico preciso 
da osteoporose.3

O envelhecimento está relacionado a alte-
rações fisiológicas que afetam a biodisponibi-
lidade de nutrientes que podem favorecer o 
desenvolvimento da osteoporose.4 Esse dis-
túrbio osteometabólico é caracterizado pela 
redução da massa óssea e deterioração da mi-
croarquitetura do tecido ósseo, promovendo 
a fragilidade dos ossos e, consequentemen-

te, aumentando a predisposição às fraturas, 
o que atinge a todos, mas principalmente as 
mulheres após a menopausa.5 Como a etio-
logia da perda de massa óssea é complexa e 
multifatorial, a nutrição tem desempenhado 
papel fundamental na prevenção e no trata-
mento da osteoporose.6

O consumo adequado dos nutrientes en-
volvidos no metabolismo ósseo, em todos os 
períodos do ciclo vital, pode prevenir ou re-
duzir a incidência de osteoporose. A provisão 
de nutrientes construtores dos ossos, como 
proteína, minerais (cálcio, fósforo, potássio) e 
vitaminas (D, K, B12) é necessária mesmo após 
o início da osteoporose.7 Entretanto, a inges-
tão excessiva de alguns nutrientes (proteínas, 
sódio e vitamina A) pode favorecer a desmi-
neralização óssea.8

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a osteoporose é considerada o segun-
do maior problema de assistência sanitária 
no mundo, depois das enfermidades cardio-
vasculares.9 Por essa razão, o interesse no 
problema tem sido crescente. Novos produ-
tos, medicamentos e tecnologias vêm sendo 
desenvolvidos e incorporados à assistência 
médica, além de estudos sobre os fatores as-
sociados à sua ocorrência, necessários para 
orientar medidas de prevenção.10

Este trabalho teve por objetivo relacio-
nar a densidade mineral óssea em idosos 
com a presença de fatores de risco nutricio-
nais para osteoporose.

MÉTODO 
População em estudo

A coleta de dados ocorreu entre janeiro 
e dezembro de 2011, com indivíduos que 
participavam de grupos da terceira idade 
do município de Frederico Westphalen, RS. 
A amostra foi composta por 71 indivíduos 
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rESUlTADOS 

A amostra foi constituída por 71 idosos sub-
metidos ao exame densitométrico Dual Energy X-
-Rain Absorptiometry (DXA): 10 homens (14,1%) 
e 61 mulheres (85,9%). A idade média foi de 
68,77 ± 6,73 anos. Do total de casos, levando-se 

em consideração a classificação densitométrica 
da OMS para osteoporose, 18 indivíduos (25,4%) 
eram normais, 29 (40,8%) obtiveram dignóstico 
de osteopenia e 24 (33,8%) apresentaram osteo-
porose. Na Tabela 1, são apresentadas caracterís-
ticas sociodemográficas e fatores relacionados à 
condição de saúde da amostra. 

Tabela 1. Características sociodemográficas e aspectos de saúde de 71 idosos integrantes de grupos de terceira idade do município 
de Frederico Westphalen, RS

Amostra total n = 71 n (%) sexo
Sexo
Feminino 61 (85,9)
Masculino 10 (14,1)
Estado civil
Casado 38 (53,5)
Divorciado 4 (5,6)
Solteiro 2 (2,8)
Viúvo 27 (38,0)
Escolaridade
Analfabeto 2 (2,8)
≥ 1 a 4 anos 19 (26,8)
> 4 a 8 anos 25 (35,2)
> 8 anos 25 (35,2)
Histórico familiar de osteoporose
Não 50 (70,4)
Sim 21 (29,6)
Tabagismo
Nunca fumou 62 (87,3)
Ex-fumante 4 (5,6)
Fumante ativo 5 (7,0)
Consumo de álcool
Não 54 (76,1)
Sim 17 (23,9)
Sedentarismo
Não 23 (32,4)
Sim 48 (67,6)
Uso de medicamentos
Não 22 (31,0)
Sim 49 (69,0)

*Estado nutricional determinado através da Miniavaliação Nutricional (MAN®)

Análise estatística
Considerando-se o objetivo principal do 

estudo, o cálculo de tamanho amostral foi 
feito com a utilização do pacote estatístico 
G*Power. A Figura 1 apresenta os tamanhos 
de amostra mínimos necessários para um po-
der entre 70 e 90% para tamanhos de efeitos 
iguais a 0,60, 0,65 e 0,70 em um modelo com 
doze variáveis. Aumentando o poder esperado 
do teste para 90%, e considerando-se uma 
eventual perda amostral, foram estudados, no 
mínimo, 52 indivíduos para um nível de sig-
nificância não maior do que 5% na análise de 
regressão múltipla. 

A validação do questionário, em termos 
de consistência interna do instrumento, foi 
avaliada por meio do Coeficiente Alpha de 
Cronbach.11 As variáveis foram descritas a 
partir de distribuições de frequência e medi-
das de tendência central e variabilidade (mé-
dia e desvio-padrão). Foi ajustado um mode-
lo de regressão linear múltipla após ter sido 
efetuada uma análise bivariada com o uso de 
testes de hipóteses para comparação de mé-
dias e análise de correlação entre as variáveis 

independentes e a variável dependente, com 
intuito de identificar quais variáveis apresen-
tavam efeitos significativos e deveriam ser 
consideradas para o modelo final.

Os dados foram analisados com auxílio 
de softwares estatísticos. A seleção final das 
variáveis deu-se pelo método backwise, do 
pacote estatístico SPSS v.17. O poder dos 
testes foi determinado após o ajuste final 
pelo pacote G*Power. A avaliação das supo-
sições de normalidade e homocedasticidade 
foi efetuada por gráfico de resíduos, histo-
grama e gráfico Q-Q Plot. O nível de signifi-
cância adotado foi de 5%.12

Considerações éticas

O protocolo de pesquisa está de acordo 
com a Declaração de Helsinki13 e foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC/RS), Ofício n. 701/12. Todos os partici-
pantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

Figura 1. Cálculo do tamanho amostral em um modelo com doze variáveis
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do DMO, reduzindo-o em aproximadamente 
0,124 g/cm2. Pessoas com histórico familiar 
de osteopenia ou osteoporose apresentaram 
em média resultados 0,089 g/cm2 maiores do 
que pessoas sem histórico familiar. Interpre-
tação similar pode ser efetuada para os indi-
víduos que utilizam medicamentos. Quanto à 
avaliação do estado nutricional, o coeficiente 
β0 apresentou sinal negativo, indicando que 
na presença de algum quadro fora da norma-
lidade, a medida observada na DMO foi me-
nor. Neste caso, em sujeitos com risco de des-
nutrição, a redução na DMO observada era na 
ordem de 0,128 g/cm2. Por fim, considerando 
a ingestão de sódio e vitamina B12, os sinais 
dos coeficientes são contrários. Ingestão de 
sódio abaixo do recomendado significa um 
aumento na DMO na ordem de 0,058 g/cm2, 
enquanto ingestão de sódio acima do reco-
mendado apresentou, em média, uma redu-
ção nos valores observados na DMO. O opos-
to observou-se na ingestão de vitamina B12. 
Sujeitos com ingestão acima do recomenda-
do apresentaram resultados em média supe-
riores (+0,056 g/cm2).

DISCUSSÃO 
Rumbak et al. não encontraram cor-

relação positiva de níveis de vitamina B12 
com DMO em 131 mulheres croatas com 
45 a 65 anos de idade. Todavia, incluíram-
-se apenas mulheres pós-menopáusicas na 
regressão linear. Fatores como idade, IMC, 
consumo de álcool e terapia de reposição 
hormonal foram considerados preditores 
significativos na redução da DMO.16 Da 
mesma forma, vitaminas B12 e B6 não foram 
associadas com DMO em um estudo com 
328 mulheres britânicas na pós-menopau-
sa, mas apresentaram associação signifi-
cativa com homocisteína, podendo afetar, 
indiretamente, o esqueleto.17

A ingestão de sódio acima dos valores 
recomendados pelas DRIs verificada neste 
estudo foi estatisticamente significativa 
com a redução da DMO. Estudos com ani-
mais e humanos mostraram que, quanto 
maior a ingestão de sódio, maior a excre-
ção urinária de cálcio.18 Entretanto, um es-
tudo experimental, longitudinal e prospec-
tivo conduzido com mulheres na pré e pós-
-menopausa que receberam uma dieta rica 

Tabela 3. Distribuição dos fatores de risco nutricionais para osteoporose de 69 idosos integrantes de grupos de terceira idade do 
município de Frederico Westphalen, RS

Variável Coeficiente β* Estatística t p-valor †

Constante β0 0,969 19,202 < 0,001

Gênero -0,124 -2,690 0,009

Histórico familiar 0,089 2,359 0,020

Uso de medicamento 0,058 1,665 0,101

Estado nutricional -0,126 -2,360 0,021

Sódio -0,058 -2,618 0,011

Vitamina B12 0,056 3,109 0,003

* Coeficientes β do modelo de regressão linear múltipla ajustado. 
† Nível de significância de 5%.

Os idosos participantes da pesquisa foram 
classificados em três grupos de acordo com o 
consumo de nutrientes que interferem na den-
sidade mineral óssea: consumo abaixo do re-
comendado, normal e acima do recomendado. 
A Tabela 2 apresenta o consumo dos nutrien-
tes considerados fatores de risco para osteo-
porose encontrados na população em estudo.

As variáveis vitaminas D e K foram ex-
cluídas das análises por não apresentarem 
variabilidade, uma vez que todos os pa-
cientes apresentaram níveis de consumo 
destas vitaminas abaixo do recomendado. 
Dois casos foram excluídos da amostra por 
apresentarem consumo de cálcio acima do 
recomendado, inserindo viés excessivo aos 
resultados. Com isso, a amostra utilizada foi 
de 69 sujeitos (ver Tabela 2). O consumo de 
cafeína foi mensurado de forma quantitativa, 
indicando um consumo médio de 138,58 ± 
205,97 da amostra.

Os coeficientes apresentados na Tabela 
3 informam a variação observada, em geral, 
na medida de DMO de acordo com as varia-

ções, ausência ou presença dos fatores in-
dependentes. Neste modelo de regressão 
linear múltipla ajustado, gênero (p = 0,009), 
consumo de sódio (p = 0,011) e vitamina B12 
(p = 0,003) foram as variáveis que apresenta-
ram maior correlação estatística significativa 
com a DMO. Risco de desnutrição (p = 0,021) 
e histórico familiar para osteoporose (p = 
0,020) também são fatores que interferiram 
negativamente na DMO (Tabela 3). As variá-
veis tabagismo, sedentarismo, uso de álcool, 
ingestão de proteínas, fibras totais na dieta, 
cafeína, vitamina C e potássio não apresenta-
ram impactos significativos nas variações de 
DMO para a amostra observada neste estudo. 
Observa-se que, considerando o nível de sig-
nificância de 5%, o mesmo ocorre com a va-
riável uso de medicamentos. Entretanto, essa 
variável foi mantida no modelo por contribuir 
no poder de explicação observado através do 
coeficiente de determinação (Tabela 3).14

Assim, considerando gênero, de acordo 
com os dados da amostra, o fato de um indiví-
duo ser do sexo feminimo afetou o resultado 

Variáveis
Abaixo do  

recomendado 
(-1)

Normal 
(0)

Acima do 
Recomendado 

(+1)
Total

Casos % Casos % Casos % Casos %

Proteínas 1 1,4 69 97,2 1 1,4 71 100

Fibras totais 41 57,7 30 42,3 0 0 71 100

Cálcio 69 97,2 0 0 2 2,8 71 100

Potássio 38 53,5 0 0 33 46,5 71 100

Sódio 11 15,5 0 0 60 84,5 71 100

Vitamina C 5 7,0 0 0 66 93,0 71 100

Vitamina D 71 100 0 0 0 0 71 100

Vitamina K 71 100 0 0 0 0 71 100

Vitamina B12 48 67,6 0 0 23 32,4 71 100

Tabela 2. Distribuição do consumo de nutrientes da amostra de 69 idosos integrantes de grupos de terceira idade do município de 
Frederico Westphalen, RS
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No presente estudo, o consumo de álcool 
não apresentou relação estatística significati-
va com a DMO. Uma coorte com base popula-
cional objetivou determinar a associação en-
tre a quantidade total de álcool, bem como o 
tipo de bebida alcoólica, com a densidade mi-
neral óssea. Foram avaliados 1.182 homens, 
248 mulheres na pré-menopausa e 1.289 
mulheres pós-menopáusicas, com idades en-
tre 29 a 86 anos. Os autores concluíram que 
o consumo moderado de álcool talvez possa 
ter um efeito benéfico na massa óssea em 
homens e mulheres na pós-menopausa, prin-
cipalmente o consumo de cerveja, vinho e li-
cor, em função não somente do álcool, mas de 
outras substâncias presentes nessas bebidas. 
Entretanto, o consumo de alta quantidade de 
licor (> 2 doses/dia) em homens foi associa-
do a menor DMO.27 Embora alguns estudos 
demonstrem que o consumo moderado de ál-
cool aumente a densidade óssea por estímulo 
da conversão da androstenediona a estroma, 
um composto com propriedades estrogêni-
cas, o consumo excessivo está associado a de-
ficiências nutricionais e aumento do risco de 
fraturas relacionadas a quedas por perda do 
equilíbrio motor.28

Apesar de não apresentar correlação es-
tatística significativa com a DMO, o consumo 
de proteína estava adequado na maioria da 
amostra (69/97,2%), enquanto a ingestão 
de potássio esteva abaixo do recomenda-
do em 53,5% (n = 38) dos idosos. Estudos 
têm demonstrado que quantidade protéica 
elevada está associada ao aumento da DMO 
e melhora no metabolismo esquelético em 
idosos. Ainda, alimentos ricos em proteína 
como carnes e laticínios são também ótimas 
fontes de fósforo e potássio, os quais previ-
nem a excreção urinária de cálcio. Além dis-
so, alguns aminoácidos aumentam a absor-
ção de cálcio, auxiliando na manutenção da 
densidade óssea.29

CONClUSÃO 
Em nosso estudo, algumas limitações 

podem ser ressaltadas, como, por exemplo, 
o tamanho da amostra, considerado pequeno. 
Além disso, a não realização de exames labora-
toriais para avaliar a função renal, dosar o cál-
cio, sódio e vitamina D no plasma, e excreção 
urinária de sódio são necessárias para incre-
mentar o estudo, visto que avaliar o hábito ali-
mentar com o intuito de verificar deficiências 
nutricionais não garante a absorção de alguns 
nutrientes, especialmente em idosos que pos-
suem a interferência de vários fatores, dentre 
eles a polifarmácia e o próprio envelhecimento.

O alto consumo de sódio e a baixa ingestão 
de vitamina B12 foram os principais fatores de 
risco nutricionais que interferem na densidade 
mineral óssea na população estudada. Históri-
co familiar, sexo feminino e estado nutricional 
(risco de desnutrição) também colaboraram 
para a redução da massa óssea em idosos. Pes-
quisas futuras são necessárias à ampliação dos 
resultados, visando a um maior conhecimento 
sobre a influência dos nutrientes na densida-
de mineral óssea em idosos. Lembrando que 
a osteoporose é um problema de saúde públi-
ca, faz-se necessário um esforço conjunto de 
órgãos governamentais e sociedade civil na 
prevenção e no tratamento da osteoporose, 
com alternativas comunitárias de fácil alcance 
e que melhorem a adesão ao tratamento não 
farmacológico. 
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em sódio, verificou que a perda urinária de 
cálcio não foi significativa, não comprome-
tendo, portanto, os processos de remode-
lação óssea.18

O estado nutricional verificado por meio 
da Miniavaliação Nutricional encontrou nes-
ta amostra 91,1% (n = 64) dos idosos den-
tro da normalidade, 9,9% (n = 7) com risco 
de desnutrição e nenhum com desnutrição. 
Um estudo transversal investigou a relação 
entre osteoporose e estado nutricional de-
terminado pela MAN® em 351 idosas suecas 
com média de idade 73 ± 2,3 anos. Apesar 
do bom estado nutricional encontrado, as 
participantes que obtiveram um escore na 
MAN® abaixo de 27 pontos (em um total de 
30 pontos) apresentaram duas vezes mais 
risco para osteoporose.19 Em nosso estudo, 
embora a maioria da amostra (91,1%) apre-
sentasse eutrofia, no modelo de regressão 
linear ajustado, o estado nutricional foi sig-
nificativo, no sentido de diminuir a DMO. 
Júnior e Chahade20 também obtiveram re-
sultados semelhantes, em que o menor peso 
corporal foi associado a maior probabilidade 
de desenvolver osteoporose em mulheres.20

Do total de casos estudados, obtivemos 
alta prevalência de osteopenia (40,8%) e os-
teoporose (33,8%). Em seis estudos de base 
populacional e treze relativos a grupos espe-
cíficos, as taxas de ocorrência de osteoporo-
se também apresentaram grande amplitude, 
com valores variando entre 0,4% em mu-
lheres em pré-menopausa até 40% naquelas 
com setenta anos ou mais.21 Nossos achados 
apontam maior predisposição a desenvol-
ver osteoporose para o gênero feminino (β = 
-0,124 e p = 0,009). Da mesma forma, Holt et 
al.22 encontraram maior incidência de osteo-
porose em mulheres com idade igual ou su-
perior a cinquenta anos, em relação a homens 
na mesma faixa etária.

Uma possível causa para a osteoporose 
ser verificada predominantemente nas mu-
lheres em nosso estudo talvez seja a inclu-
são da terapia de reposição hormonal (TRH) 
como fator de exclusão. Evidências sugerem 
a TRH como uma alternativa na prevenção de 
osteoporose em mulheres na pré e pós-me-
nopausa. O emprego de TRH em mulheres na 
pós-menopausa mostrou aumentar em 1,7% 
a densidade óssea nos quadris e de 3,5 a 5% 
na espinha dorsal. Por outro lado, mulheres 
não submetidas a essa terapia apresentaram 
perda de massa óssea de 1,7% nos quadris e 
1,8% na espinha dorsal.

Os indivíduos avaliados neste estudo re-
feriram maior prevalência de história familiar 
de osteoporose diferentemente do descrito 
para populações brasileiras,23 mas semelhan-
te ao verificado para mulheres com fratura 
por fragilidade já estabelecida.24

Demais fatores de risco, como, sedenta-
rismo, tabagismo, uso de álcool, ingestão de 
proteínas, fibras totais na dieta, cafeína, vita-
mina C e potássio, não apresentaram impac-
tos significativos nas variações de DMO para 
a amostra observada neste estudo. O seden-
tarismo estava presente em 67,6% da amos-
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RESUMO
Objetivos: Caracterizar idosos internados por fratura de fêmur proximal em um hospital escola e verificar o 
impacto das intervenções aplicadas no desfecho clínico final. Métodos: Analisados os prontuários de idosos 
maiores de 65 anos, admitidos no Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves com diagnóstico de fratura 
proximal do fêmur no período de 01/01/2009 a 28/02/2011. Foram coletados dados sócio-demográficos 
e de condições de saúde para caracterização da amostra. Considerou-se o tipo de fratura, tratamento médico 
recebido, tempo entre admissão e procedimento cirúrgico, e entre este e a alta hospitalar, verificando a existência 
de adiamentos no procedimento e seus motivos, e finalmente o recebimento de acompanhamento de outros 
profissionais da equipe de saúde. resultados: No período avaliado foram admitidos 231 idosos com diagnóstico 
de fratura proximal de fêmur com média de idade de 80,8 anos. A média de dias entre admissão hospitalar e 
procedimento cirúrgico foi de 8,7 dias sendo que 40% da amostra tiveram pelo menos um adiamento da 
cirurgia. Dentre os que tiveram adiamento, 60% evoluíram com óbito intra-hospitalar contra 40% daqueles que 
não adiaram. A presença de adiamento configurou maior número de dias entre cirurgia e alta. Em análise de 
regressão, foram preditores de maior número de dias entre cirurgia e alta, a idade e os dias entre admissão e 
cirurgia. Apenas 48,4% da amostra receberam atendimento de fisioterapia durante a internação. Conclusões: A 
alta mortalidade intra-hospitalar de idosos com fratura proximal de fêmur foi associada à idade do paciente e ao 
risco cirúrgico. Atraso no procedimento cirúrgico configurou maior tempo de hospitalização. 
Palavras-chave: Fratura do quadril, Idoso, intervenções clínicas

ABSTRACT
Objectives: Characterization of elderly patients hospitalized with hip fractures in an university hospital and 
verification of the impact of interventions applied in the final clinical outcome. Methods: The medical records 
elderlies aged 65 or older, admitted to Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves (HURTN) diagnosed with 
hip fractures in the period from 01/01/2009 to 02/28/2011 were taken. Data of socio-demographic and health 
conditions were collect for the characterization of the sample. It was taken into consideration the type of fracture,  
medical treatment received, the time of admission and surgery, and between the surgery and the hospital discharge, 
checking delays in the procedure and their reasons; and finally the monitoring received from others professional of 
a health care team. results: during this period we evaluated 231 elderlies with a mean age of 80.82 years were 
admitted with a diagnosis of hip fracture. The average number of days between admission and surgery was 8.73 
days and 40% of the sample's surgery were brought forward. Among these ones, 60% died in hospital against 
40% of those who were not delayed. The presence of delay configured highest number of days between surgery 
and discharge. In regression analysis were predictive of a higher number of days between surgery and discharge, 
age and days between admission and surgery. Only 48.4% of the sample received physiotherapy treatment during 
hospitalization. Conclusions: There was high in-hospital mortality of elderly patients with proximal femur fracture 
was associated with age of the patient and the surgical risk. Delay in surgery set up a longer hospitalization. 
Key words: hip fracture, elderly, older, clinical interventions

INTrODUÇÃO 
As quedas constituem o principal proble-

ma de cuidado à saúde da população idosa. 
Pesquisas feitas no intuito de verificar preva-
lência de quedas em idosos brasileiros da co-
munidade verificaram relatos de quedas em 
30% dos idosos das amostras pesquisadas 1,2. A 
cada ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem 
gastos crescentes com o tratamento de proble-
mas decorrentes das quedas 3. Seu custo social 
é imenso e torna-se maior quando o idoso tem 
diminuição da autonomia e da independência 
ou passa a necessitar de institucionalização 4. 
Independente de outras condições de saúde, 
as quedas estão associadas ao aumento de 
morbidade e do risco de institucionalização, 
restrição de mobilidade, redução da habilida-
de em realizar atividades de vida diária (AVD), 
piora da qualidade de vida, além de represen-
tar riscos de fraturas e morte 1,2,5,6,7.

Evidências apontam que a fratura de qua-
dril, em conseqüência de quedas, ocorre em 
apenas 1% dos idosos que caem, mas está al-
tamente relacionada com incapacidades, mor-
te e elevados custos para o sistema de saúde. 
Magaziner e colaboradores (2000), mostra-
ram que déficits funcionais permanecem até 
2 anos após a fratura de quadril em idosos 8. A 
taxa de mortalidade associada à fratura do fê-
mur proximal em idosos é de 12% a 37% após 
um ano do evento, mas também são observa-
dos que 1 em cada 15 idosos com fratura de 
quadril morrem enquanto estão hospitaliza-
dos 10. Os principais fatores citados na literatu-
ra como preditores para a mortalidade após a 
fratura são a idade, as comorbidades, o estado 
cognitivo, o tempo de espera entre a fratura e 
a cirurgia e o tipo de anestesia utilizada para a 
cirurgia. Algumas complicações apresentadas 
após as intervenções cirúrgicas também con-
tribuem para o óbito, sendo que as principais 
são as infecções, seguida de pseudo-artrose e 
trombose venosa profunda 11.

O tratamento da maioria destas fraturas 
é cirúrgico, permitindo início de descarga de 
peso e marcha precoce. Muniz e colaboradores 
(2007), ao caracterizar os idosos com fratura 
proximal de fêmur atendidos em um hospital 
escola, encontraram que 88,7% dos pacientes 
da amostra receberam tratamento cirúrgico 
da fratura 9. O tratamento conservador, ou 
seja, sem a realização da cirurgia é mais res-
trito aos que estão acamados, sem condição 
de marcha ou que apresentam contra-indica-
ções absolutas para a intervenção cirúrgica 
10. De acordo com o Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (2009) o tratamento das 
fraturas proximais do fêmur necessita de um 
envolvimento multiprofissional para cuida-
dos clínicos e acompanhamento adequado, 
sendo que a reabilitação multidisciplinar 
deve começar em 24 horas de pós-operatório 
se a condição clínica do paciente permitir 18. 
O tratamento fisioterápico é indicado na pre-
venção de complicações das fraturas e na re-
abilitação do paciente, seja aquele que vai ser 
submetido ao tratamento conservador ou ao 
cirúrgico. Os objetivos incluem acelerar o re-
torno funcional dos indivíduos acometidos e 
evitar possíveis complicações 10. 

Considerando a alta morbi-mortalidade 
em conseqüência das fraturas de quadril em 
idosos, e dada à necessidade de acompanha-
mento multidisciplinar para essa população, 
torna-se importante conhecer como as in-
tervenções são aplicadas por diferentes pro-
fissionais no contexto hospitalar e os fatores 
que influenciam os desfechos decorrentes 
dessas intervenções. Sendo assim, o objeti-
vo deste estudo foi caracterizar os pacientes 
com 65 anos e mais que apresentaram fratura 
de fêmur proximal como causa da internação 
em um hospital escola e analisar os fatores in-
dividuais e do cuidado que podem modificar 
o desfecho clínico final destes idosos.
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Foram excluídos das análises subseqüen-
tes 78 idosos (33,8%) que foram transferidos 
para outras unidades hospitalares e não re-
ceberam tratamento no HURTN. Dos 153 res-
tantes, 77% (n=118) receberam alta após tra-
tamento e 23% (n=35) evoluíram com óbito. 

Setenta e quatro (48,4%) idosos tratados 
no hospital receberam atendimento de fisio-

anos (DP=8,14), 65% (n=150) eram mulhe-
res e 97,4% tiveram quedas como motivo da 
fratura. As doenças associadas mais preva-
lentes foram: hipertensão arterial (66,7%), 
história pregressa de acidente vascular ence-
fálico (AVE) (20,8%), e quadros demenciais 
(19,5%). As características da amostra estão 
sumarizadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Características dos pacientes internados por fratura proximal de fêmur (N=231).

Característica N %
Idade  
          ≤ 70 anos 19 8,22
          71-80 anos 97 41,99
          ≥ 81 anos 115 49,78
Sexo
          Masculino 81 35,1
          Feminino 150 64,9
Tipo de fratura
           Colo do fêmur 100 43,3
           Pertrocantérica 131 56,7
Região de residência
            Metropolitana de BH 96 41,50%
            Nordeste 22 9,5
            Norte 27 11,7
            Leste 2 0,9
            Centro-sul 1 0,4
             Noroeste 2 0,9
             Pampulha 32 13,9
             Venda Nova 49 21,2
Comorbidades
             HAS 154 66,7
             DAC 39 16,9
             AVC 48 20,8
             Diabetes Mellitus 40 17,3
             Osteoporose 16 6,9
             Parkinsonismo 7 3
             OA 3 1,3
             Depressão 7 3
             DPOC 1 0,4
             Delirium 21 9,1
             Demência 45 19,5

Legenda: BH - Belo Horizonte; HAS - hipertensão arterial sistêmica; DAC - doença arterial coronariana; AVC - acidente vascular cerebral; OA - osteoartrite; DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica

MÉTODOS 
Trata-se de um estudo retrospectivo onde 

foram analisados os prontuários eletrônicos 
de idosos com 65 anos ou mais, que foram 
admitidos no Hospital Universitário Risole-
ta Tolentino Neves (HURTN) com diagnósti-
co de fratura proximal do fêmur no período 
de 01/01/2009 a 28/02/2011. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universida-
de Federal de Minas Gerais (Parecer nº CAAE 
-  0369.0.203-11). 

Foram excluídos os prontuários de ido-
sos com diagnóstico de múltiplas fraturas ou 
traumas múltiplos, e também os prontuários 
com dados incompletos que impossibilitas-
sem o levantamento dos dados requeridos.

Para caracterização da amostra, foram co-
letados dados referentes à idade, sexo, região 
do domicílio dos participantes e presença de 
comorbidades. O tipo de fratura foi verificado 
por meio do código da Classificação Interna-
cional de Doenças (CID) citado no momento da 
admissão, sendo as opções fratura do colo do 
fêmur (CID - S720) ou fratura pertroncantéri-
ca (CID - S721). Foram coletados dados quanto 
ao tratamento médico recebido (conservador 
x cirúrgico), classificação do risco cirúrgico 
segundo à American Society of Anesthesiology 
(ASA), tempo entre admissão e procedimento 
cirúrgico, e entre este e a alta hospitalar, verifi-
cando a existência de adiamentos no procedi-
mento cirúrgico e seus motivos. 

Também foi avaliado o recebimento ou 
não de atendimento fisioterápico durante o 
período de internação, assim como o acom-
panhamento de outros profissionais da 
equipe de saúde. 

O dado de descrição da condição clínica 
no momento de fechamento do prontuário 
na unidade foi coletado como desfecho fi-
nal, sendo as possibilidades de alta, óbito ou 
transferência para outra unidade hospitalar.

Análise Estatística
Para a caracterização da amostra foi realizada 
a análise descritiva dos dados. A análise de fre-
qüência foi realizada para as variáveis categóri-
cas.  O teste qui-quadrado foi utilizado para com-
parar as proporções de idosos que evoluíram 
com alta ou óbito, de acordo com o adiamento ou 
não da cirurgia. O teste t de student para grupos 
independentes foi utilizado para comparar o nú-
mero de dias entre cirurgia e alta entre os idosos 
que tiveram adiamento da cirurgia e aqueles que 
não apresentaram tal adiamento. 

A análise de regressão linear múltipla foi 
realizada considerando variáveis independen-
tes (idade, dias entre admissão e cirurgia e ASA) 
que se correlacionaram significativamente com 
a variável desfecho “dias entre cirurgia e alta”. 
Para avaliar a correlação foram utilizados os tes-
tes de Pearson (variáveis contínuas e com distri-
buição normal) e Rho de Spearman (variáveis 
categóricas). O método Stepwise foi selecionado 
para definição do modelo mais explicativo. Fo-
ram avaliados os pressupostos para realização 
desta análise como a colinearidade, a homoge-
neidade das variâncias, a distribuição dos dados 
e a linearidade (21). A análise stepwise tem sido 
considerada apropriada para estudos explora-
tórios (22). Uma análise de regressão logística foi 
realizada para avaliar se estas mesmas variáveis 
independentes poderiam ser preditoras da vari-
ável dependente “desfecho clínico final”.

Todos os cálculos foram feitos utilizando-se 
o programa Statistical Package for Social Scien-
ces (SPSS, Chicago II, USA) versão 17.0, e o nível 
de significância estatística foi fixado em α ≤ 0.05.

rESUlTADOS 
No período avaliado foram admitidos 231 

idosos com diagnóstico de fratura proximal 
de fêmur, sendo 100 (43,3%) com fratura de 
colo do fêmur e 131 (56,7%) com fratura per-
trocantérica. A média de idade foi de 80,82 
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O número de dias entre admissão do pa-
ciente e a realização da cirurgia teve coefi-
ciente de correlação moderado e significativo 
de 0,334 (p=0,0001) com o número de dias 
entre cirurgia e alta e  de 0,227 (p=0,024) 
com o ASA, porém não teve correlação signi-
ficativa com o desfecho final (0,010 p=0,917). 
O desfecho clínico final se correlacionou de 
forma estatisticamente significativa com a 
idade do paciente com coeficiente de 0,247 
(p=0,002) e com o ASA com coeficiente de 
0,357 e p=0,000.

Em análise de regressão linear, apenas a 
variável dias entre admissão e cirurgia mos-
trou contribuição significativa para a vari-
ável dias entre cirurgia e alta (R2= 0,112; 
p=0,001). A variável índice ASA apresentou 
correlação significativa, porém foi excluída do 
modelo (t=-0,26; preditor β= -0,03; p=0,979). 
Considerando a variável desfecho final, a aná-
lise de regressão logística encontrou a idade 
(OR=1,08; p=0,021) e o índice ASA (OR=5,96; 
p=0,001) como preditores de mortalidade. As 
correlações e os resultados da análise de re-
gressão estão descritos na Tabela 2. 

DISCUSSÃO 
A faixa etária dos pacientes com diag-

nóstico de fratura proximal de fêmur variou 
de 65 a 101 anos com média 80,96 anos (DP 

8,11), um pouco superior à encontrada por 
Muniz et al (78,64 anos) em outro hospi-
tal escola brasileiro 9. No presente estudo, 
a idade foi independentemente associada 
à mortalidade intra-hospitalar. No estudo 
de Hannan (2001) a idade foi preditora de 
locomoção independente até 6 meses após 
alta hospitalar, mas não foi significantemen-
te associada com a mortalidade 17. O próprio 
autor discute que diferenças nos desfechos 
encontradas entre as instituições de saúde 
por ele avaliadas se explicariam pelos cuida-
dos agudos e intra-hospitalares oferecidos, 
podendo também ser esta a razão da contra-
dição com nossos resultados.

A distribuição dos pacientes por sexo, 
perto de uma taxa de 2:1 de mulheres para 
homens foi um pouco mais equivalente que à 
reportada pela literatura sobre o assunto 12. 
Entretanto, amostras compostas por mulhe-
res caracterizam cada vez mais o fenômeno 
de feminização da velhice, discutido por Lima 
e Bueno (2009) devido à grande vulnerabili-
dade desta população 20.

O principal tipo de fratura apresentado 
neste estudo foi a peritrocanteriana com 86 
(56,2%), e de colo de fêmur com 67 (43,8%) 
casos, o que também corrobora a literatura 
que apresenta as fraturas transtrocanteria-
nas como sendo as mais freqüentes 14.

Tabela 2. Relações dias entre cirurgia e alta e desfecho clínico final com idade e dias entre admissão e cirurgia e ASA. 

Variável
Dias entre cirurgia e alta Desfecho clínico final
Correlação Regressão 

linear Correlação Regressão logistica 

CC p β p CC p β OR p

Idade (anos) -0,074¥ 0,435 - - 0,247*£ 0,002 0,08* 1,083 0,021
Dias entre admissão e cirurgia 0,334*¥ <,0001 0,336* <,0001 0,01£ 0,917 - -
ASA 0,227*£ 0,024 -0,003 0,979 0,357£ 0,000 1,785* 5,957 0,001

CC= coeficiente de correlação; * estatisticamente significativo; ¥ = Coeficiente de Pearson; £ = Coeficiente Rho de Spearman; OR= Odds Ratio; ASA= risco anestésico segundo a Sociedade Americana 
de Anestesiologia. 

terapia durante a internação. Entre os outros 
profissionais da equipe, aqueles que mais 
acompanharam essa amostra de pacientes 
foram os nutricionistas com 20,26% (n=31) 
dos idosos atendidos, psicólogos com 17,6% 
(n=27), fonoaudiólogos com 12,4% (n=19), 
seguidos dos odontólogos com 9,8% (n=15), 
farmacêuticos com 2,6% (n=4) e terapeutas 
ocupacionais com apenas 1,3% (n=2).  

Apenas 4 idosos (2,6%) receberam trata-
mento conservador da fratura, sendo os de-
mais submetidos à cirurgia de fixação com 
artroplastia total de quadril (ATQ) em 21,6%, 
Dynamic Hip Screw (DHS) (parafuso dinâmi-
co de fixação de fraturas intertrocantéricas 
do fêmur) em 26,8%, Proximal Femoral Nail 
(PFN) (haste intramedular bloqueada) em 
15,7%, entre outros. A média de dias entre 
admissão hospitalar e procedimento cirúrgi-

co foi de 8,73 dias (DP=7,01) sendo que 40% 
da amostra (n=61) tiveram pelo menos um 
adiamento da cirurgia. 

Os motivos de adiamento mais freqüen-
te foram instabilidade clínica do paciente 
(52,4%), falta de vaga no Centro de Trata-
mento Intensivo (CTI) para o pós-operatório 
(32,7%) e falta de vaga no bloco cirúrgico 
(18%). Dentre os idosos que tiveram adia-
mento da cirurgia, 60% evoluíram com óbito 
intra-hospitalar contra apenas 40% daqueles 
que não adiaram o procedimento cirúrgico 
(p=0,006). Além disso, a presença de adia-
mento configurou maior número de dias entre 
cirurgia e alta, 10,08 dias ± 11,31 para quem 
adiou contra 6,43 dias ± 7,58 para aqueles os 
quais o procedimento cirúrgico não foi adia-
do (p=0,017) (Gráfico 1).

Gráfico 1. Comparação dos grupos com e sem adiamento do procedimento cirúrgico durante a internação, com relação ao numero 
de pacientes com desfecho clinico de alta ou óbito, e quanto ao número de dias entre cirurgia e alta.
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ridade, estado civil e funcionalidade prévia, 
subnotificados nessa amostra. Além disso, a 
ausência de acompanhamento longitudinal 
não nos permite avaliar o impacto da fratura e 
hospitalização na funcionalidade e mortalida-
de nos meses subseqüentes à alta hospitalar.

Em conclusão, os resultados do presen-
te estudo mostraram alta mortalidade intra-
-hospitalar de idosos com fratura proximal 
de fêmur, sendo esta associada à idade do pa-
ciente e ao risco cirúrgico. A presença de adia-
mento do procedimento cirúrgico configurou 
maior tempo de hospitalização, indicando 
que quanto maior o tempo entre a admissão e 
a cirurgia, mais dias são necessários para alta 
melhorada desses idosos, e com isso, maiores 
gastos para instituição. 

Estudos adicionais com desenho longitu-
dinal devem ser realizados para identificar 
fatores de risco pessoais ou relacionados ao 
cuidado que influenciam maiores taxas de 
mortalidade e morbidade dos idosos pós-hos-
pitalização por fratura proximal de fêmur. 
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Ressaltamos, porém, que a presença de 
adiamento do procedimento cirúrgico e um 
maior número de dias entre a admissão e a 
cirurgia configuraram maior número de dias 
entre cirurgia e alta, indicando maior difi-
culdade de estabilização do paciente após 
o procedimento e conseqüentemente maior 
tempo de internação. 

A literatura 11,12,13 também corrobora os 
resultados deste estudo demonstrando que 
o risco anestésico para cirurgia, indicando 
a gravidade de doenças pré-existentes, tam-
bém se mostrou um preditor da mortalidade 
dos idosos com fratura de fêmur.

Já está bem descrita na literatura a neces-
sidade de acompanhamento multidisciplinar 
dos idosos vítimas de fratura proximal de fê-
mur  10,18, sendo que o tratamento fisioterápico 
é indicado na prevenção de complicações e na 
reabilitação do paciente. No presente estudo, 
apenas 48,4% dos idosos tratados no hospital 
receberam atendimento de fisioterapia du-
rante a internação. O estudo de Zisberg et al 
(2011) ressalta o potencial de contribuição ad-
versa da hospitalização no declínio funcional 
de idosos devido à mobilidade reduzida, isola-
mento sensorial, ambientação hostil, diminui-
ção de ingestão nutricional, e outros fatores. 
Os autores encontraram a baixa mobilidade 
intra-hospitalar independentemente associa-
da à maior declínio funcional nas atividades de 
vida diária. Além disso, o gradiente de declínio 
funcional de acordo com o nível de mobilidade 
indicou um efeito-dose da mobilização intra-
-hospitalar nos desfechos funcionais 19. 

O presente estudo tem várias limitações 
referentes ao seu desenho. Por se tratar de 
um estudo retrospectivo de análise de pron-
tuários, as informações coletadas se restrin-
gem àquelas reportadas pelos profissionais 
envolvidos no atendimento, perdendo-se as-
sim informações importantes como escola-

A mortalidade de 23% durante a interna-
ção encontrada pelo presente estudo foi eleva-
da e muito superior à citada por Sakaki et al 
(2004) em artigo de revisão 13, onde os auto-
res ressaltam que a incidência de mortes neste 
grupo é significativamente maior que no grupo 
geriátrico geral. O mesmo estudo concluiu que 
a existência de outras doenças crônicas nos 
pacientes idosos no momento da fratura é um 
fator prognóstico importante, sendo as afec-
ções cardíacas e pulmonares, doenças renais, 
diabetes mellitus e acidente vascular cerebral 
(AVC) aquelas de maior influência na mortali-
dade observada 13. O presente estudo encon-
trou como comorbidades mais freqüentes no 
grupo a hipertensão arterial (HAS) (66,7%), a 
história pregressa de acidente vascular ence-
fálico (AVE) (20,8%), e os quadros demenciais 
(19,5%). Morghen et al (2011) encontraram 
menor freqüência de aquisição de marcha in-
dependente em idosos com comprometimento 
cognitivo após fratura de quadril 15, ressaltan-
do a importância da prevalência dos quadros 
demênciais na  dificuldade na recuperação 
funcional dessa população.

O tempo de espera para a cirurgia desde 
a admissão em nosso estudo foi de média de 
8,73 dias, tempo inferior ao encontrado por 
Souza et al (14,8 dias)11. Segundo os autores, 
o acréscimo de um dia no tempo de espera 
para realização desse procedimento cirúrgico 
aumentou a chance de óbito em cerca de 4% 
entre os participantes da amostra pesquisada. 
Apesar de esta associação ter sido apontada 
pela literatura 11,13,15,16 , não existe um consen-
so sobre o papel do tempo de espera para ser 
operado  sobre a chance de óbito. No presente 
estudo, o tempo para cirurgia não teve corre-
lação significativa com o desfecho final óbito, 
o que pode ser explicado por considerarmos 
apenas o período de pós-operatório imediato, 
diferente do estudo de Souza et al que consi-
derou a mortalidade em 90 dias 11. 
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RESUMO
A instabilidade postural esta relacionada à ocorrência de quedas, incapacidade e fragilidade em idosos. Objetivo: 
avaliar o equilíbrio e o medo de cair em idosos comunitários. Métodos: Participaram do estudo descritivo 58 
idosos comunitários da cidade de Londrina/PR, com idade média de 73,3 DP= 7,52 anos, sendo 43 (74,1%) 
mulheres e 15 (25,9%) homens. A amostra foi composta somente por idosos que não apresentaram déficit 
cognitivo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas domiciliares com aplicação dos seguintes 
instrumentos: Mini-Exame do Estado Mental para avaliação das condições cognitivas, Avaliação da Mobilidade 
Orientada pelo Desempenho para avaliação do equilíbrio estático e dinâmico, Escala de Eficácia de Quedas   
para verificar o medo de cair e questionário abordando aspectos sócio-demográficos e condições de saúde. 
resultados: Os indivíduos obtiveram bom desempenho na avaliação do equilíbrio e da marcha com mediana 
de 52 pontos para a pontuação total, mediana de 35 para o domínio equilíbrio e 17 pontos para a marcha. A 
investigação sobre o medo em cair apontou que 54 (93,1%) dos entrevistados apresentaram preocupação em 
cair. Verificou-se associação significativa em relação aos diferentes graus de preocupação de cair e ocorrência de 
queda. Conclusão: O presente estudo identificou bom equilíbrio nos idosos estudados, porém apesar do bom 
desempenho na avaliação do equilíbrio estático e dinâmico a amostra apresentou elevado medo de cair e alto 
índice de quedas. 
Palavras-chave: Saúde do idoso, Equilíbrio postural, Acidentes por quedas.

ABSTRACT
The postural instability is related to the occurrence of falls, disability and frailty in elderly. Objective: the 
assessment of the balance and fear of falling in elderly community. Methods: 58 community elderlies participated 
of this descriptive study in the city of Londrina/PR, mean age 73.3 SD = 7.52 years, 43 (74.1%) women and 15 
(25.9%) men. The sample included only older people who showed no cognitive impairment, data collection was 
performed by interviews using the followings instruments: Mini Mental State Examination for assessment of the 
cognitive conditions, Assessment of Mobility Performance to evaluate the static and dynamic range, Effectiveness 
of Falls to verify the fear of falling and a questionnaire covering socio-demographic aspects and health conditions. 
results: The subjects had good performance in the assessment of balance and gait with a median of 52 points of 
the total score, median of 35 for the domain balance and 17 points for gait. The research about fearing of falling 
showed that 54 (93.1%) of the respondents had concerns about falling. There was a significant association to the 
different degrees of concern about falling and occurrence of falls. Conclusion: This study identified good balance 
in the elders studied, but despite the good performance in the assessment of static and dynamic balance the 
sample showed high fear of falling and high rate of falls.

Keywords: Health Services for the Aged, Postural Balance, Accidental Falls.
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muitas quedas permaneçam sem relatos e a 
taxa da real incidência de quedas entre ido-
sos seja subestimada 12,13. 

Considerando que a queda no idoso pode 
representar incapacidade, perda da função, 
levar à síndrome de imobilidade, aumento do 
número de internações, podendo levar o ido-
so até mesmo ao óbito. O presente estudo tem 
por objetivo avaliar a qualidade do equilíbrio 
e o medo de cair em idosos comunitários.

MÉTODOS 
Foi realizado estudo descritivo, com 

amostra por conveniência composta de indi-
víduos com idade igual ou superior a 60 anos, 
de ambos os gêneros cadastrados no Progra-
ma Saúde da Família (PSF) de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS), localizada na região 
central da cidade de Londrina/PR Os idosos 
foram selecionados pela equipe de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) responsável 
pelo território escolhido.

Com base nos critérios de exclusão, só partici-
pariam do estudo idosos que não apresentassem 
afasia, distúrbios de compreensão, déficit visual 

e auditivo, ausência de mobilidade ou marcha 
dependente de dispositivos durante realização 
dos testes, idosos institucionalizados, idosos al-
fabetizados que apresentaram pontuação menor 
que 24 pontos e idosos não alfabetizados com 
pontuação inferior a 18 pontos no Mini-exame 
do Estado Mental 14, além dos que se recusassem 
a participar do estudo. Foram identificados 69 
idosos, destes 7 apresentaram alterações cogni-
tivas segundo o MEEM,  2 não se encontravam no 
domicilio no momento da entrevista e 2 se recu-
saram a participar da pesquisa. A amostra avalia-
da foi composta por 58 indivíduos.

A coleta de dados foi realizada na residên-
cia do individuo, por meio de entrevistas com 
aplicação de questionário e testes para avaliar o 
equilíbrio estático e dinâmico e o medo em cair. 

Dois avaliadores participaram da pesquisa, 
ambos capacitados por meio de instruções pa-
dronizadas para execução dos testes, bem como 
para enquadrar os sujeitos nos critérios de in-
clusão e exclusão. Os instrumentos aplicados na 
amostra de idosos comunitários para avaliação 
do estado cognitivo, equilíbrio, medo de cair e 
características sócio-demograficas podem ser vi-
sualizados na tabela 1.

Tabela 1. Instrumentos utilizados na avaliação do equilíbrio e medo de cair dos idosos. Londrina, 2011.

Mini-Exame do Estado 
Mental (MEEM) 

Utilizado para avaliar as funções cognitivas. O escore varia de 0 a 30 pontos, sendo que valores mais baixos 
apontam para possível déficit cognitivo. Idosos alfabetizados que apresentaram pontuação menor que 24 
pontos e idosos não alfabetizados com pontuação inferior a 18 pontos foram excluídos 14.

Questionário sócio-
demográfico

Utilizado para caracterização da amostra. O instrumento elaborado pelas autoras abordou aspectos referentes 
a dados sócio-demográficos, condições de saúde e histórico de quedas nos últimos 12 meses.

Avaliação da 
Mobilidade orientada 
pelo desempenho 
(POMA) 

Avalia separadamente em subescalas testes funcionais de equilíbrio e marcha. Os testes de equilíbrio 
reproduzem as alterações das mudanças de posição do corpo no sistema vestibular durante a realização 
das atividades de vida diária, como sentar e levantar, girar 360º e voltar à posição inicial, entre outras. 
A pontuação de cada questão pode ser interpretada como: 3 pontos (normal), 2 pontos (adaptativo) 
e 1 ponto (anormal). O escore total varia de 0 a 57 pontos, onde quanto menor a pontuação pior o 
desempenho e baixas pontuações são preditivos de quedas recorrentes16 .
Verificou-se boa confiabilidade no estudo de adaptação transcultural para a população brasileira 17.

Escala de eficácia 
de quedas – 
internacional (FES-I)

Avalia o medo de cair durante o desempenho de dezesseis atividades da vida diária demonstrando a 
confiança dentro de cada uma delas por meio de uma pontuação que varia de 1 (“não estou preocupado”) 
a  4 (“extremamente preocupado”). O escore total pode variar de 16 a 64, no qual o valor 16 corresponde à 
ausência total de preocupação. A escala foi traduzida e validada para a população brasileira e apresentou-
se semântica, linguística e psicometricamente adequada para avaliar o medo de cair na população de 
idosos brasileiros da comunidade. 18.

INTrODUÇÃO 
O envelhecimento populacional é um fenô-

meno mundial e na população brasileira não é 
diferente, onde é possível observar crescimen-
to mais elevado da população idosa em relação 
aos demais grupos etários Organização Mun-
dial da Saúde (OMS)1. Resultados preliminares 
do Censo realizado em 2010, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística2 
(IBGE), comprovam que o Brasil é um país que 
caminha rapidamente em relação ao processo 
de envelhecimento populacional. O número de 
idosos no ano de 1900 era de 3,3% da popu-
lação total e atualmente essa faixa etária é de 
aproximadamente 10% da população.

Diversos fatores são apontados na lite-
ratura como responsáveis por esse aumento, 
entre eles destacam-se a queda da mortali-
dade infantil, a diminuição na fecundidade, 
as melhorias nas condições sanitárias e nos 
avanços relacionados à tecnologia médica 
melhorando as condições de saúde3.

O processo de envelhecimento caracteriza-
-se pelo declínio das funções do organismo, 
entretanto apesar desse processo não estar, ne-
cessariamente, relacionado a doenças e inca-
pacidades, estas são frequentemente encontra-
das entre os idosos. Envelhecer é um processo 
natural, gradual, irreversível e incontrolável de 
declínio das funções fisiológicas4. Com a avan-
çar da senescência esse processo dinâmico leva 
a alterações morfológicas, funcionais e bioquí-
micas, resultando na redução da capacidade de 
adaptações homeostática às situações de so-
brecarga funcional, alterando progressivamen-
te o organismo e tornando-o mais susceptível 
às agressões intrínsecas e extrínsecas5.

Observa-se grande aumento de proble-
mas de saúde em idosos, com repercussões 
diretas no sistema de saúde pública e na 
qualidade de vida desta população, apesar 
de viverem mais, estes estão mais suscetí-

veis a apresentar problemas, tanto relacio-
nados à saúde física, como em relação aos 
danos psíquicos6.

No decorrer do envelhecimento há um de-
clínio importante na agilidade e no equilíbrio 
pela diminuição da capacidade do sistema 
neuromotor em iniciar, modificar ou finalizar 
os movimentos. Esses componentes da aptidão 
funcional são muito exigidos nas atividades da 
vida diária e dependem de outras capacidades 
físicas como: força, coordenação, flexibilidade 
e velocidade. A diminuição destes fatores favo-
rece o acontecimento de acidentes, dentre eles 
destaca-se a ocorrência de quedas7, 8.

As causas das quedas são múltiplas e po-
dem ser agrupadas em fatores extrínsecos 
e intrínsecos, onde: fatores extrínsecos são 
os que dependem de circunstâncias sociais 
e ambientais que criam desafios ao idoso, 
como obstáculos no caminho, piso escorre-
gadio, iluminação inadequada, entre outras. 
Geralmente, idosos não caem por realizarem 
atividades perigosas como subir em escadas 
ou cadeiras, e sim em atividades rotineiras, 
como levantar da cama ou do vaso sanitário 9. 

Os fatores intrínsecos são aqueles asso-
ciados às alterações fisiológicas relacionadas 
ao envelhecimento, às doenças crônicas e aos 
efeitos causados pelo uso de fármacos. O sur-
gimento de doenças pode ocasionar redução 
da capacidade física e acarretar efeitos sobre o 
controle postural e equilíbrio do indivíduo 9,10.

Segundo o banco de da dos do Sistema 
Único de Saúde/Ministério da Saúde (DA-
TASUS), no Brasil, entre os anos de 1996 e 
2005, 24.645 idosos mor reram devido a 
quedas, ocupando o terceiro lugar de mor-
talidade e o primeiro lugar entre as interna-
ções hospitalares11. Vale ressaltar que uma 
parte significativa das quedas, pode não re-
sultar em lesões graves, e não necessitarem 
de assistência médica, então é provável que 
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Tabela 2. Características das quedas em idosos segundo o local, causas e complicações. Londrina, 2011

Variáveis n %

Quedas
Presença 27 46,6

Ausência 31 54,4

Local de ocorrência
Domicilio 19 70

Ambiente externo 8 30

Causa referida

Obstáculos 10 37,5

Instabilidade Postural 8 25

Tonturas ou desmaio 4 12,5

Falta de atenção 2 10

Dificuldade marcha 1 5

Piso molhado 1 5

Problemas de visão 1 5

Complicações
Presença 13 48,1

Ausência 14 51,9

Tipos de Complicações

Cortes e escoriações 7 32,8

Hematomas e edema 7 31,8

Dor 6 27,2

Fratura e entorse 2 9,1

FES-I Brasil

Queda no 
último ano

Nenhuma 
preocupação

Muita
Preocupação

Preocupação 
extrema Total

Ausência 3 21 7 31

Presença 1 11 15 27

Total 4 32 22 58

Tabela 3. Distribuição dos diferentes graus de preocupação em cair e da ocorrência de quedas nos últimos doze meses nos idosos 
comunitários. Londrina, 2011.

Na avaliação do equilíbrio e da marcha 
realizada por meio do instrumento POMA, 
os idosos obtiveram boa pontuação, demons-
trando bom desempenho na realização dos 
testes. A mediana de pontuação total para o 
questionário foi de 52 pontos (1º quartil = 49; 
3º quartil = 54). Em relação ao domínio equi-
líbrio, os participantes apresentaram pontu-
ação alta, mediana de 35 pontos (1º quartil = 
32; 3º quartil = 36,2). Para o domínio marcha 
a mediana foi de 17 pontos (1º quartil = 16; 
3º quartil = 18), sendo que 58 (100%) dos 
idosos mostraram-se independentes e está-
veis para deambulação.

A presença de quedas, características como 
causas, local e conseqüências nos últimos doze 
meses, podem ser observadas na tabela 2.

A investigação sobre o medo de cair re-
alizado pela FES-I Brasil apontou que 54 
(93,1%) dos entrevistados apresentavam 
preocupação em cair, no mínimo em uma das 
16 tarefas. As atividades como subir e descer 
degraus e andar em superfícies irregulares e 
escorregadias foram as mais citadas.  Na Ta-
bela 3 pode-se visualizar os resultados en-
contrados sobre os diferentes graus de preo-
cupação em cair e da presença de quedas. 

Sobre a análise da relação entre os dife-
rentes graus de preocupação de cair e a ocor-
rência de queda foi encontrada uma associa-
ção (x2

correção Yates = 6,11; P = 0,01), sendo que 
os participantes que relataram preocupação 
extrema em cair foram os que apresentaram 
maior número de queda.

DISCUSSÃO 
A ocorrência de quedas nos idosos avaliados 

nos últimos doze meses foi de 46,6%, em relação 
ao uso de medicamentos contínuos 16 (31%) re-
lataram que o uso do mesmo causava algum tipo 
de mal-estar, mas não foi verificada relação dire-
ta entre o uso de medicação e a queda. Do total 

Para execução dos testes de equilíbrio e 
avaliação da marcha foram utilizados cronô-
metro, uma régua com indicador de 30 centí-
metros e duas cadeiras sem apoio lateral. 

A análise descritiva dos dados está apresen-
tada conforme a distribuição de normalidade 
(média e desvio-padrão ou mediana e quartis) 
para dados contínuos e freqüência absoluta e re-
lativa para dados categóricos. Para verificar a as-
sociação do medo de cair e a ocorrência da que-
da foi utilizado o teste do qui-quadrado 2x2 com 
correção de Yates. O programa utilizado para se 
fazer as análises estatísticas foi o SPSS v.15.

Todos os idosos incluídos na pesquisa 
assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual de Londrina (parecer nº 056/2011) 
e está de acordo com os critérios do Conselho 
Nacional de Saúde– Resolução 196/9615.

rESUlTADOS 
Participaram do estudo 58 idosos, sendo 

43 (74,1%) do gênero feminino e 15 (25,9%) 
do gênero masculino com idade média de 
73,3 (± 7,52) anos. Sobre a prática de ativida-
de física, 34 (58,6%) idosos negaram a práti-
ca de atividade física. As modalidades pratica-
das citadas foram: alongamento 11 (46,4%), 
caminhada 8 (32,1%),  dança terapêutica 3 
(10,7%), musculação 2 (7,1%) e hidroginás-
tica 1 (3,6%).  A maioria dos participantes 
39 (67,2%) referiu ter dores constantes em 
um ou mais segmentos do corpo. As regiões 
de maior queixa foram em membros inferio-
res (35,8%), seguido pela coluna vertebral 
(28,4%), membros superiores (23,9%), cabe-
ça (10,4%) e abdômen (1,5%).

O uso contínuo de medicamentos con-
tínuos foi verificado em 53 (91,4%) idosos, 
desses 16 (31%) relataram que o uso do mes-
mo causava algum tipo de mal-estar.
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banho. Tais informações estão de acordo com 
esse estudo, que verificou quanto às principais 
causas da queda: barreiras arquitetônicas ou 
obstáculos e piso molhado. 

O medo de cair é atualmente uma conse-
quência destacada por vários autores e está 
relacionado a qualidade de vida do idoso, en-
tretanto existe controvérsia entre os autores 
em relação ao momento de aparecimento do 
medo em cair. Poucos estudos defendem a 
idéia de que o mesmo é um evento indepen-
dente de uma experiência passada de quedas, 
outros relatam que o medo pós-queda está 
associado ao tipo da queda e não a queda pro-
priamente dita. Atualmente, a maioria dos es-
tudos sobre este tema aponta o medo em cair 
associado à experiência de cair. Outros auto-
res destacam que o medo após a queda pode 
trazer consigo não somente o medo de novas 
quedas, mas também de machucar-se, ser 
hospitalizado, ter declínio de saúde e tornar-
-se dependente de outras pessoas 10,28,29,30,31. 

Com base nas variáveis do estudo, uma 
parcela pequena da amostra não referiu ne-
nhum medo de cair, sendo que dos quatro in-
divíduos que negaram preocupação em todas 
as questões da escala FES-I, três deles não ha-
via sofrido nenhuma queda no ultimo ano. A 
prevalência de idosos preocupados em cair foi 
semelhante em relação a presença ou não de 
quedas, tanto entre os idosos que já haviam 
caído como naqueles que nunca tiveram his-
tórico de quedas. Porém, quando analisados 
somente as respostas referentes ao nível má-
ximo de preocupação, os idosos que já haviam 
sofrido queda demonstraram mais preocupa-
dos em relação aos que nunca sofreram. 

A ocorrência de quedas acompanhada 
pelo medo em cair pode acarretar menos 
confiança na capacidade de caminhar e exe-
cutar atividades de vida diária, favorecendo 
o surgimento de depressão, sentimentos de 

desamparo, isolamento social, imobilidade 
desnecessária conseguintemente, levando 
a uma perda da qualidade de vida 30,31. Com 
base na literatura e nos resultados desse es-
tudo, foi possível verificar que a partir de uma 
queda os idosos estão propensos a complica-
ções como danos físicos, psicológicos, sociais 
e econômicos, gerando uma reação em cadeia 
de prejuízos a qualidade de vida dos idosos.

O medo de cair é um problema de saúde fre-
quente e significativo em idosos. Os instrumen-
tos de avaliação utilizados são de fácil reprodu-
tibilidade e de baixo custo. Este estudo apresen-
tou como limitação o fato de avaliar somente 
idosos comunitários com mobilidade preserva-
da e independente de dispositivos para a mar-
cha, não sendo inclusos os idosos com mobili-
dade não totalmente preservada e que utilizam 
dispositivos para a marcha e estes podem estar 
entre aqueles que mais têm medo de cair. 

Neste estudo a qualidade do equilíbrio não 
teve influencia sobre a ocorrência de quedas 
e o medo em cair, considerando que os parti-
cipantes apresentaram bom desempenho nos 
teste de equilíbrio e marcha. Verificou-se ele-
vado índice de ocorrência e medo de cair na 
população estudada e associação estatistica-
mente significativa entre estes desfechos.

Os resultados encontrados mostram a im-
portância da avaliação do medo de cair e do 
equilíbrio na prática clínica como instrumen-
tos de rastreio.
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INTrODUÇÃO 
O envelhecimento populacional e o au-

mento da expectativa de vida vêm sendo am-
plamente discutidos em âmbito mundial.1,2 O 
processo de envelhecimento fisiológico inclui 
alterações nos sistemas corporais que levam 
à redução das funções orgânicas que, isolada-
mente ou associadas às doenças crônico-dege-
nerativas, resultam em incapacidade funcional; 
alterações da marcha, postura e equilíbrio; au-
mento do risco de quedas; comprometimento 
da independência, autonomia e da qualidade 
de vida.1,2 Podem ocorrer alterações da habili-
dade do sistema nervoso central em realizar o 
processamento dos sinais vestibulares, visuais 
e proprioceptivos, responsáveis pela manu-
tenção do equilíbrio corporal e pela capacida-
de de adaptação.3 Nesse contexto, sabe-se que 
um dos principais fatores que limitam a vida 
independente do idoso é a instabilidade postu-
ral. No entanto, 80% dos casos não podem ser 
atribuídos a uma causa específica, mas, sim, a 
um comprometimento de múltiplos sistemas 
necessários para sua manutenção. Estatistica-
mente, mais da metade dos casos de instabili-
dade postural têm origem entre os 65 e os 75 
anos,2,3 o que transforma o fenômeno “quedas 
em idosos” em uma das maiores preocupa-
ções, não só por sua frequência, mas também 
pelas consequências deletérias em relação à 
qualidade de vida.4,5 Além disso, os idosos res-
tringem suas atividades devido ao medo de 
cair e pelas atitudes protetoras dos familiares 
e cuidadores.1-5

Bandura et al.6 definiram o medo de cair – 
temor cadenti – como uma baixa confiança em 
evitar quedas ou uma grande preocupação 
sobre as quedas que pode limitar o desempe-
nho das atividades do dia a dia. Além disso, 
o temor cadenti pode ser interpretado como 
uma sensação premonitória que pode parali-
sar o indivíduo ou contribuir para um menor 
desempenho funcional.6

O controle postural foi definido como o 
controle relativo à posição do corpo no espa-
ço com a finalidade de equilíbrio e orienta-
ção.7 Essa condição foi considerada, tradicio-
nalmente, uma tarefa controlada por reflexo 
automático, sugerindo mínima utilização dos 
recursos de atenção. No entanto, estudos de-
monstraram que se duas tarefas são realiza-
das simultaneamente, além da exigência do 
controle da capacidade global, pode haver 
comprometimento do desempenho em uma 
ou em ambas as tarefas realizadas.8-10

Assim, uma série de tarefas motoras e 
cognitivas, de variada complexidade, vem 
sendo utilizadas de forma concomitante, du-
rante a avaliação do desempenho funcional 
de idosos. Como exemplos de tarefas moto-
ras podem ser citados: transferir moedas 
de um bolso para outro; carregar um copo 
com água; carregar uma bandeja com quatro 
copos de plástico; entre outras. Em relação 
às tarefas cognitivas a serem realizadas as-
sociadamente, encontram-se: repetir sen-
tenças; repetir os dias da semana em ordem 
inversa; falar nomes de animais; formar pa-
lavras e sentenças após ouvir um avaliador 
soletrando-as; contar regressivamente de 
três em três ou de sete em sete; somar de 
dois em dois; responder a estímulos auditi-
vos diferenciando os tons altos dos tons bai-
xos; entre outros.7,11-14

Os testes de desempenho avaliam obje-
tivamente vários aspectos da função física, 
sendo o teste de caminhada (TC), o Timed 
Up and Go (TUG) e o teste de sentar-levantar 
(TSL) os mais utilizados na prática clínica e 
em pesquisas.14-17 No entanto, são raros os es-
tudos que utilizam esses testes investigando 
a influência da tarefa dupla, apontando para a 
importância em estudá-los.18-22 A maioria dos 
estudos utiliza a análise de marcha18-22, mas 
não os testes de equilíbrio e desempenho 
como o TUG. Da mesma forma, não existem 
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RESUMO
Objetivo: Avaliar o desempenho funcional durante a realização do teste Timed Up and Go (TUG) das seguintes 
formas: isolada, associada à tarefa dupla motora e associada à tarefa dupla cognitiva, comparando idosos com 
história de quedas, sem história de quedas e aqueles com temor cadenti. Métodos: Participaram idosas da 
comunidade, sem distinção, sem restrição étnica ou condição social. Excluíram-se alterações cognitivas por meio 
do miniexame do estado mental (Meem); marcha dependente; alterações visuais/auditivas não compensadas; 
dores musculoesqueléticas agudas; hipotensão postural; uso de medicações que interferissem no equilíbrio. Todas 
realizaram o TUG, TUG associado a carregar um copo completo de água (tarefa motora), TUG associado a falar nome 
de animais (tarefa cognitiva). A comparação entre grupos foi realizada por meio de Anova (α = 5%). resultados: 
Participaram 36 idosas da comunidade (70,17 ± 6,25 anos), sendo seis caidoras, vinte não caidoras e dez com a presença 
de temor cadenti. Na comparação dos três grupos, nos três momentos de teste, não houve diferença estatística (p > 0,05). 
Na comparação intragrupo, observou-se apenas pior desempenho no TUG cognitivo em relação ao TUG simples (p = 0,01). 
Demais análises não foram significativas. Conclusão: Idosas caidoras, não caidoras e com a presença do temor cadenti 
não apresentaram diferença no desempenho funcional. Idosas caidoras foram piores no desempenho durante o TUG 
cognitivo quando comparado ao TUG simples, sugerindo necessidade de treinamento específico. 
Palavras-chave: Idoso fragilizado, equilíbrio postural, mulheres.

ABSTRACT
Objective: Evaluating the functional performance during the accomplishment of Timed Up and Go (TUG) test, first 
in an isolated way, then associated with motor dual task, and after associated with cognitive dual task in order to 
compare elderlies with fall history, no fall history and those ones with “cadentis tremble”. Methods: Elderly women 
from the community, with no distinction of race and social class participated of this study. The ones with cognitive 
alterations (Meem), dependent march, visual alterations, not compensated hearing, acute muscle-skeletal pain, 
use of medications that interfere on the balance were excluded. All of them accomplished the TUG, TUG associated 
with carrying a complete glass of water (motor task), TUG associated with saying animal names (cognitive task). The 
comparison between groups was made through ANOVA (α = 5%). results: Thirty-six community elderlies (70.17 ± 
6.25 years) participated of this study: six of them were classified as fallers, twenty as non fallers and ten with presence 
of “cadenti tremble” presence. When compared the three groups, in the three different moments of the test, there was 
not any statistic difference (p> 0.05). In the intra-group comparison, during the three moments of the test, it was 
observed a statistic difference on the fallers group, being this difference between the simple TUG and the cognitive 
TUG (p = 0.01). Other analysis were not significant enough. Conclusion: Faller elders, non fallers and the ones with 
the “cadenti tremble” presence were not different in relation to functional performance. Faller elderlies showed a worse 
performance on the cognitive TUG when compared to the simple TUG, suggesting the necessity of a specific training. 
Keywords: Frail elderly, postural balance, women. 
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rentes animais. Nesse caso, além de marcar o 
tempo despendido na tarefa, o avaliador con-
tou quantos nomes de animais foram mencio-
nados. Não foram considerados animais do 
mesmo gênero e/ou repetidos.

O examinador explicou cada um dos tes-
tes de forma pausada, certificando-se do en-
tendimento da voluntária. Cada teste foi re-
alizado apenas uma vez. Houve um intervalo 
de cinco minutos entre cada um dos testes, 
no intuito de minimizar o efeito da fadiga. A 
sequência dos testes foi sorteada para cada 
participante. 

Para classificar as idosas em caidoras e 
não caidoras foi feita a seguinte pergunta: 
“A senhora teve alguma queda nos últimos 
seis meses?” Se a resposta fosse afirmativa, 
eram questionadas quantas quedas haviam 
ocorrido nesse período. Para verificar o te-
mor cadenti foram realizadas as perguntas: 
“A senhora tem medo de cair? A senhora dei-
xou de fazer alguma coisa por medo de cair? 
O medo de cair a impede de sair de casa? A 
senhora anda sozinha na rua?” 

Foram consideradas como portadoras de 
temor cadenti as voluntárias com pelo menos 
duas respostas positivas. A opção em utilizar 
dados autoinformados deveu-se à ausência 
de instrumentos validados e adaptados para 
o português do Brasil, na literatura, no mo-
mento da realização deste trabalho, para 
avaliar esse constructo. Como foi utilizado o 
Meem como critério de exclusão, para indi-
víduos com possíveis alterações cognitivas, 
acreditou-se que a informação autorrelatada 
não acrescentou viés na informação. Dessa 
forma, as voluntárias foram estratificadas 
em três grupos distintos para as análises es-
tatísticas: grupo de caidoras (CC); grupo de 
não caidoras e sem a presença do temor ca-
denti (NCSTC); e grupo de não caidoras com 
o relato do temor cadenti (NCCTC). 

Análise estatística
Este estudo faz parte de um projeto de 

pesquisa mais amplo que vai comparar idosos 
e jovens em diferentes situações de desempe-
nho funcional e marcha. O cálculo amostral 
foi realizado com base em um estudo-piloto 
prévio, para comparar situações diferencia-
das dos testes, considerando um intervalo de 
confiança de 95% e erro de 20%. O cálculo 
demonstrou a necessidade da participação de 
32 voluntárias no grupo de idosas.

Os dados foram apresentados por meio 
de estatística descritiva e percentual. Para 
verificar a normalidade dos dados, realizou-
-se o teste de Shapiro-Wilk. A comparação das 
medidas de desempenho (TUG, TUG motor e 
TUG cognitivo), intra e intergrupos, foi reali-
zada por meio de Anova de medidas repetidas 
e test t como post hoc. O nível de significância 
considerado foi de 5%.

rESUlTADOS 

Foram avaliadas 36 idosas da comunida-
de com média de idade de 70,17 (± 6,25) anos 
e média no Meem de 24,94 (± 3,94). Além da 
comparação entre as três situações de teste, 
o grupo foi estratificado de acordo com a his-
tória de quedas e presença de temor caden-
ti. Seis (16,67%) foram classificadas como 
caidoras, vinte (55,56%) como não caido-
ras e sem a presença do temor cadenti e dez 
(27,77%) como não caidoras mas com a pre-
sença do temor cadenti. A média de idade e o 
escore do Meem de cada grupo encontram-se 
na Tabela 1, demonstrando que não houve di-
ferença estatística entre os grupos em relação 
a essas variáveis (p > 0,05). 

Após a comparação entre os grupos de 
caidoras (CC), não caidoras sem temor caden-
ti (NCSTC) e não caidoras com temor cadenti 
(NCCTC) não foram observadas diferenças es-

evidências a respeito das diferenças na reali-
zação desses testes associados à tarefa dupla, 
comparando-se também idosos com histórico 
de quedas. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar 
o desempenho funcional de idosas durante a 
realização do teste em três condições: TUG 
de forma isolada; associada à tarefa dupla de 
natureza motora; e associada à tarefa dupla 
de natureza cognitiva. Além disso, foi reali-
zada a comparação de idosos com história 
de quedas, sem história de quedas e aqueles 
com temor cadenti.

MÉTODO 
Trata-se de um estudo de coorte trans-

versal, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro Universitário de Belo Ho-
rizonte, com o Parecer n. 106/2008. Utilizou-
-se uma amostra de conveniência recrutada 
na clínica-escola de uma instituição particu-
lar de ensino superior. Todas as voluntárias 
assinaram um Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido. Elas foram submetidas ao 
teste TUG de forma isolada, associado a uma 
tarefa motora e associado a uma tarefa cogni-
tiva. A sequência dos testes foi sorteada para 
cada uma das voluntárias. Os testes foram 
realizados sempre no mesmo horário, com 
as voluntárias usando os calçados habituais 
e realizados sob orientação de pesquisadores 
previamente treinados.

Amostra
Foram recrutadas idosas com idade igual 

ou superior a sessenta anos, sem distinção 
de etnia e/ou condição social, sedentárias, 
residentes na comunidade. Os critérios de 
exclusão foram escore inferior ao esperado 
para sua escolaridade no miniexame do esta-
do mental23; dor no momento dos testes que 

incapacitasse sua realização; doenças muscu-
loesqueléticas agudas autorrelatadas ou com 
diagnóstico médico prévio; doenças neuroló-
gicas; úlceras em membros inferiores; inca-
pacidade de permanecer em ortostatismo ou 
deambular seis metros de distância, sem dis-
positivos de auxílio à marcha; incapacidade 
de levantar de uma cadeira com braços sem 
ajuda de terceiros e que estivessem em uso 
de medicamentos que interferissem em seu 
equilíbrio, como sedativos, psicotrópicos, an-
siolíticos, tranquilizantes. Além disso, as vo-
luntárias foram submetidas a uma avaliação 
fisioterápica prévia. Aquelas que apresenta-
ram alterações cardíacas e pulmonares agu-
das e não controladas, que interferissem nos 
testes, assim como alterações vestibulares e 
hipotensão postural, foram automaticamente 
excluídas.

Medidas e desfechos
Para avaliar o desempenho funcional 

utilizou-se o TUG que verifica a mobilidade 
e a capacidade funcional do idoso.16,24 As vo-
luntárias foram instruídas a levantar de uma 
cadeira padrão (46 cm de altura), andar três 
metros à frente, dar a volta, retornar e sen-
tar, voltando a apoiar o tronco no encosto da 
cadeira. O tempo despendido para a tarefa foi 
mensurado em segundos. A literatura apon-
ta uma excelente confiabilidade inter e intra-
-avaliador do TUG (CCI > 0,90).24

Os testes com associação da tarefa dupla 
foram realizados com a mesma metodologia 
descrita anteriormente. Para o TUG associado 
à tarefa motora, foi solicitada à voluntária que 
realizasse o teste segurando um copo cheio 
com 150 mL de água sem que houvesse perda 
do líquido durante o percurso. 

Para a realização do TUG associado à ta-
refa cognitiva, a voluntária repetiu o teste fa-
lando em todo o seu percurso nome de dife-
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DISCUSSÃO 
O presente estudo verificou o desem-

penho funcional no TUG simples e em duas 
modalidades de tarefas duais. Os resultados 
demonstraram pior desempenho de idosas 
caidoras ao realizar o TUG cognitivo quan-
do comparado ao TUG simples. Alguns es-
tudos têm identificado modificações em 
parâmetros da marcha,21 sendo este consi-
derado um preditor de quedas. No entanto, 
não encontramos estudos que analisaram o 
TUG associado às tarefas duais para a com-
paração dos resultados. 

Sabe-se que tarefas primárias assim com 
as secundárias ocorrem por processos neu-
ronais similares, podendo ocorrer prejuí-
zo de uma ou ambas quando realizadas em 
conjunto ou quando existe a necessidade de 
priorização de uma em relação a outra.20,24,25 
Yogev-Seligmann et al.20 demonstraram dimi-
nuição da velocidade de marcha e aumento 
da sua variabilidade, com maior instabilidade 
do passo, em jovens e idosos quando foram 
solicitados a realizar atividade cognitiva en-
quanto caminhavam. Da mesma forma, Lamo-
th et al.19 encontraram as mesmas alterações 
ao compararem idosos com e sem alterações 
cognitivas, sendo as alterações na marcha 
mais pronunciadas naqueles com comprome-
timento cognitivo. No presente estudo, não foi 
observada diferença significativa no desem-
penho do TUG, a não ser no grupo de idosas 
que apresentavam relato de quedas. Em con-
formidade com os autores citados, pode-se in-
ferir que esses resultados são decorrentes de 
uma maior complexidade da tarefa cognitiva 
para o idoso, interferindo na capacidade fun-
cional, pela demanda de maior concentração. 
Neste caso, pode-se supor que idosas que já 
apresentavam relato de quedas provavelmen-
te apresentavam também maior variabilidade 
da marcha, explicando as diferenças encon-

tradas. No entanto, como essas variáveis não 
foram avaliadas neste estudo, essa afirmação 
é apenas uma especulação, devendo ser ava-
liada em estudos futuros. 

Ainda nesse contexto, pode-se supor que 
ocorre uma competição da tarefa secundária 
com a efetividade da resposta motora e da afe-
rência sensorial para manter o equilíbrio e a 
possibilidade de execução da tarefa em tempo 
adequado.24-26 Essa condição poderia interfe-
rir na habilidade do indivíduo em realizar a 
tarefa, necessitando de maior tempo, o que 
caracteriza, assim, uma perda funcional.24-27 
Apesar de não ser possível, por meio do pre-
sente estudo, estabelecer o tempo de latência 
de cada uma das tarefas realizadas – motora e 
cognitiva, a ausência de diferença observada 
na tarefa dupla motora sugere haver um nível 
inferior de complexidade entre a tarefa de re-
alizar marcha e executar outro ato motor. 

Por outro lado, o fato de não ser observa-
da diferença entre os grupos das idosas com 
relato de quedas, não caidoras e com a pre-
sença do temor cadenti sugere que o nível de 
independência das idosas avaliadas era se-
melhante.24-27 Reelick et al.22 demonstraram 
que o medo de cair não interferiu no desem-
penho da marcha, mesmo quando os indiví-
duos realizavam outra atividade. Os autores 
relataram que a diminuição da velocidade 
de marcha, em indivíduos com medo de cair, 
provavelmente foi uma adaptação para oti-
mizar a perda do equilíbrio decorrente da 
instabilidade postural.22 No presente estu-
do, não foram avaliados e controlados o grau 
de independência, assim como as alterações 
específicas dos parâmetros da marcha, po-
dendo estes constituir limitações do estudo. 
Dessa forma, novos estudos devem ser rea-
lizados no sentido de explorar melhor a in-
fluência das tarefas duais em indivíduos com 
níveis funcionais diferenciados. 

Tabela 1. Média de idade e escore do Meem do grupo de idosas caidoras, não caidoras sem temor cadenti e não caidoras com temor 
cadenti e valores estatísticos da comparação dos grupos

CC
(n = 6)

NCSTC
(n = 20)

NCCTC
(n = 10) P

Idade (anos) 69,5 ± 5,5 70,2 ± 5,8 70,6 ± 7,9 0,95

Meem 26, 7 ± 2,8 24,6 ± 3,7 24,6 ± 4,9 0,52

Meem: miniexame do estado mental; n: número amostral; p: valor estatístico; CC: idosas caidoras; NCSTC: idosas não caidoras sem temor cadenti; NCCTC: idosas não caidoras com temor cadenti.

tatísticas (p > 0,05). Os valores encontram-se 
na Tabela 2. Quando realizada a comparação 
das medidas do TUG, TUG motor e TUG cog-
nitivo, intragrupo, observou-se diferença es-

tatística somente no grupo de idosas caido-
ras, sendo essa diferença encontrada entre a 
realização do TUG simples e do TUG cogniti-
vo (p = 0,01) (Tabela 3). 

Tabela 2. Média e desvio-padrão do tempo despendido para a realização dos testes TUG nas formas simples, dual motora e dual 
cognitiva e sua comparação com idosas caidoras, não caidoras e com temor cadenti e valores estatísticos

TUG: Timed Up and Go; n: número amostral; p: valor estatístico; CC: idosas caidoras; NCSTC: idosas não caidoras sem temor cadenti; NCCTC: idosas não caidoras com temor cadenti.

CC
(n = 6)

NCSTC
(n = 20)

NCCTC  
i(n = 10) P

TUG (segundos) 11,2 ± 1,4 11,7 ± 3,4 13,0 ± 3,9 0,47

TUG motor (segundos) 12,3 ± 1,2 13,0 ± 4,1 14,3 ± 4,8 0,58

TUG cognitivo (segundos) 14,6 ± 2,2 13,7 ± 4,1 14,7 ± 4,4 0,74

Tabela 3. Comparação entre dos testes TUG nas formas simples, dual motora e dual cognitiva considerando o grupo de idosas 
caidoras, não caidoras e com temor cadenti e valores estatísticos 

TUG: Timed Up and Go; n: número amostral; p: valor estatístico; * indica diferença significante.

TUG 
(segundos)

TUG motor 
(segundos)

TUG 
cognitivo 

(segundos)
P

Caidora (n = 6) 11,2 ± 1,4 12,36 ± 1,2 14,6 ± 2,2 0,01*

Não caidora (n = 20) 11,7 ± 3,4 13,0 ± 4,1 13,7 ± 4,1 0,26

Temor cadenti (n = 10) 13 ± 3,9 14,3 ± 4,8 14,7 ± 4,4 0,68
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Outro fator a ser considerado é a discre-
pância no tamanho dos grupos avaliados. 
Para haver alocação nos grupos, utilizou-
-se a informação autorrelatada, que, muitas 
vezes, principalmente em idosos, pode ser 
considerada como um viés de memória. No 
entanto, como no momento da realização 
desse estudo, não existiam instrumentos 
validados para esse constructo, optou-se 
pela entrevista autorrelatada, tendo a preo-
cupação em excluir indivíduos com a possi-
bilidade de alterações cognitivas. No entan-
to, a discrepância em relação ao tamanho 
dos grupos analisados pode ter sido uma 
limitação do estudo, devendo haver cautela 
em relação à generalização dos resultados. 
Da mesma forma, há necessidade de se ana-
lisar grupos maiores de voluntários.

Do ponto de vista da aplicabilidade clí-
nica, apesar de os resultados não permiti-
rem uma generalização para outros grupos 
de idosos, pode-se inferir sobre a interfe-
rência da atividade cognitiva no desempe-
nho funcional de idosos que caem. Dessa 
forma, pode-se pensar na necessidade de 
desenvolver treinos específicos que con-
templem a tarefa dual, durante a marcha, 
além de treinos funcionais. 

CONClUSÃO 
Os resultados demonstraram que idosas 

caidoras, não caidoras e com a presença do te-
mor cadenti não foram diferentes em relação 
ao desempenho funcional. No entanto, na 
amostra pesquisada, idosas caidoras apresen-
taram pior desempenho funcional durante a 
realização do TUG cognitivo, sugerindo uma 
maior complexidade dessa tarefa. Pode-se in-
ferir com cautela em relação à generalização 
dos resultados de que existe maior interfe-
rência da atividade cognitiva no desempenho 
funcional de idosos que caem, sugerindo uma 

maior atenção aos treinos específicos que 
contemplem a tarefa dual nos programas fun-
cionais para idosos.  
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INTrODUÇÃO 
De acordo com dados do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE),1 até 
2050 haverá cerca de 36 milhões de idosos no 
Brasil. A partir da década de 1960, a popula-
ção começou a envelhecer de forma rápida e, 
atualmente, os idosos representam cerca de 
10% da população geral.2

Várias aptidões definem, em conjunto, a 
capacidade funcional do idoso, e entre elas, 
a cardiorrespiratória, que é considerada de 
grande importância, pois permite identificar 
a habilidade do sistema cardiopulmonar em 
disponibilizar substratos energéticos e oxigê-
nio para a realização de atividades físicas.3

Dentre as alterações mutissistêmicas 
propiciadas pelo processo de envelhecimen-
to, a redução da massa muscular e da força 
são eminentes, e esse processo é conhecido 
como sarcopenia, que desencadeia um fator 
predisponente para a perda de independên-
cia funcional, contribuindo assim para o agra-
vamento da perda da capacidade funcional e 
piora da qualidade de vida dessa população.4 

O desempenho muscular respiratório so-
fre uma queda com o aumento da idade, re-
sultando na redução da força máxima diafrag-
mática, perda de área de seção transversal nos 
músculos intercostais, que por sua vez reduz 
a habilidade para ventilação à medida que a 
caixa torácica perde complacência.5,6 Associa-
dos a essas alterações, a diminuição da força 
muscular nos membros inferiores pode difi-
cultar o desempenho em atividades fun-
cionais, como subir escadas, levantar de 
uma cadeira e deambular. Estas alterações 
podem desencadear perda do status funcio-
nal e gerar sintomas limitantes que compro-
metem a tolerância ao exercício físico.7

O sedentarismo nesse cenário reflete-se 
no declínio funcional do idoso, diminuindo 
as suas funções neuromotoras, o que pode 

aumentar a incidência de patologias e levar a 
uma condição de fragilidade.8

Surge a necessidade, portanto, do conhe-
cimento dos fatores associados ao prejuízo da 
capacidade respiratória e da funcionalidade 
dos idosos para auxiliar a elaboração de es-
tratégias terapêuticas visando a contribuir 
para o desenvolvimento de novas pesquisas e 
implementação de programas direcionados a 
essa população.

A avaliação da função da musculatura pe-
riférica da força dos músculos respiratórios e 
da capacidade funcional é de grande impor-
tância, pois pode favorecer tratamentos que 
propiciem aos idosos melhora na realização 
de suas atividades de vida diária, dando pos-
sibilidades de uma vida com mais funcionali-
dade e independência.

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a força muscular respiratória, a função 
muscular periférica e a capacidade funcional 
de idosas saudáveis da comunidade e verificar 
se há correlação entre as variáveis estudadas.

MATErIAIS E MÉTODOS 
Este estudo observacional, de coorte trans-

versal, foi realizado com uma amostra de con-
veniência, com 24 voluntárias, do sexo femi-
nino, com idade entre 60 e 75 anos. 

As idosas foram recrutadas na Univer-
sidade Aberta da Terceira Idade (Uati) do 
município de São Carlos, SP, que disponi-
biliza aos adultos e idosos da comunidade 
em parceria com a Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) o programa de ativida-
de física chamado Revitalização Geriátrica, 
além de cursos de artesanato, artes cênicas, 
música e línguas.

O estudo foi conduzido de acordo com a 
Resolução n. 196/96 e aprovado pelo Comitê 
de Ética da Universidade Federal de São Car-
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RESUMO
Objetivos: Avaliar a relação do desempenho físico de MMII com a força muscular respiratória e a capacidade 
funcional de idosas saudáveis da comunidade. Métodos: Foram avaliadas 24 idosas, com média de idade de 
66,17  ± 4,22 anos. Para análise da avaliação da força muscular de MMSS, utilizou-se o teste de preensão manual 
e para avaliar o desempenho de membros inferiores o instrumento short physical performance battery (SPPB). A 
pressão respiratória máxima foi realizada por meio da manovacuometria, e a capacidade funcional por meio do 
teste de caminhada de seis minutos (TC6). resultados: O IMC foi de 26, 51 ±  5,2 kg/m², a força de preensão 
manual 23,15  ± 5,57 kgf, a pontuação total média da SPPB encontrada foi de 10,58 ± 1,67 pontos, e a PImáx 57,29 
± 18,47 cmH2O e da PEmáx 74,59 ± 19,11 cmH2O. A distância percorrida no TC6 foi de 487,88 ± 88m. Encontramos 
correlações entre a distância percorrida no TC6, o SPPB (r = 0,43; p ≤ 0,05) e a PImáx (r = 0,43; p ≤ 0,05) e 
também entre o SPPB e a PEmáx (r = 0,51; p ≤ 0,05). Conclusão: Houve associação entre a capacidade funcional 
e desempenho físico de MMII e força respiratória de idosas da comunidade, sugerindo que esses músculos devem 
ser incluídos nos programas de reabilitação de idosos para melhora da capacidade funcional.

Palavras-chave: Músculos respiratórios, força muscular, idosas, mulheres. 

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the relationship between the lower limbs physical performance, 
respiratory muscle strength, and the functional capacity in healthy elderly in the community. Methodology: 
A total of 24 elderly, with an average age of 66.17  ± 4.22 years, were evaluated. A manual grip test was used 
to evaluate the muscle strength of the superior limbs (SL), and a Short Physical Performance Battery (SPPB) test 
was used to evaluate the performance of the lower limbs (LL). Maximum respiratory pressure was tested using a 
manometer; while functional capacity was evaluated using the Six Minute Walk Test (6MWT). results: The BMI 
was 26.51 ± 5.2 kg/m², the manual grip strength was 23.15 ± 5.57 Kgf, the mean total score of SPPB was 10.58 
± 1.67 points, the maximum inspiratory pressure (MIP) was 57.29 ± 18.47 cmH2O, and the maximum expiratory 
pressure (MEP) was 74.58 ± 19.11 cmH2O. The distance covered during the 6MWT was 487.88 ± 88m. There 
were correlations between the distance covered during the 6MWT, the SPPB (r = 0.43; p ≤ 0.05) and the MIP 
(r = 0.43; p ≤ 0.05) and also between the SPPB and the MEP (r = 0.51; p ≤ 0.05). Conclusion: There was an 
association between functional capacity, lower limbs physical performance, and respiratory strength in elderly 
people, suggesting that these muscles should be included in rehabilitation programs for elderly people in order 
to improve functional capacity.
Keywords: Respiratory muscles, muscle strength, elderly, women.
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As mensurações da pressão inspiratória 
máxima (PImáx) e da pressão expiratória má-
xima (PEmáx) foram baseadas nas determina-
ções da American Thoracic Society (ATS) e foi 
seguido o protocolo de Soares.16 As voluntá-
rias foram posicionadas sentadas e eretas e 
foram realizadas duas manobras para fami-
liarização e aprendizado. A posição alcança-
da ao final dos esforços máximos foi mantida 
por, pelo menos, um segundo para caracteri-
zação da pressão de platô.15

Para avaliação do desempenho funcio-
nal foi realizado o teste de caminhada de seis 
minutos (TC6), seguindo as recomendações 
da ATS.17 O teste foi realizado em uma pista 
de trinta metros, com marcações a cada dois 
metros, sendo que a linha de partida, que marca 
o início e o fim de cada volta, foi marcada com 
cones. Antes de realizar o TC6 as idosas foram 
instruídas a respeito do teste e a participante 
foi solicitada a andar mais rápido e percorrer 
a maior distância possível, estimulada com 
frases de incentivo padronizadas. Durante o 
teste a frequência cardíaca foi monitorada por 
meio de frequencímetro (Polar FS1, China). No 
início e no fim do teste foram monitoradas a 
pressão arterial e a saturação de oxigênio com 
oxímetro de pulso de dedo (ONYX 9500, Nonin 
Medical, Plymouth, Mn, USA).

Análise estatística
Para análise estatística foi utilizado o 

programa Graphpad Instat (versão 3, ano 
2003). As variáveis estudadas estão apre-
sentadas em seus valores médios ± desvios-
-padrão (DP). Como os dados apresentaram 
uma distribuição normal pelo teste de Kol-
mogorov e Smirnov, foi utilizado o teste t 
Student não pareado para comparar as vari-
áveis de força muscular respiratória, perifé-
rica e a capacidade funcional das idosas. O 
teste de correlação de Pearson foi aplicado 

para investigar a correlação entre as variá-
veis FPM, a pontuação total da SPPB, os va-
lores da PImáx e PEmáx e a distância percorrida 
no TC6, para valores de concordância sendo: 
> 0,75 excelentes, entre 0,40 e 0,75, mode-
rada e < 0,40 pobre. O nível de significância 
considerado foi de p ≤ 0,05. 

rESUlTADOS 
Foram avaliadas 24 idosas da comunida-

de, com idade média de 66,17 ± 4,22. As variá-
veis antropométricas analisadas foram massa 
corporal, altura e IMC. 

Em relação à capacidade funcional, as va-
riáveis observadas foram TC6 e Short Physical 
Performance Battery. A análise de força mus-
cular foi verificada por meio das pressões res-
piratórias máximas e dinamometria. Os valo-
res médios são demonstrados na Tabela 1.

Analisamos a associação entre dados con-
tínuos e variáveis de desempenho físico de 
MMII, capacidade funcional e força muscular 
respiratória de idosas da comunidade. O re-
sultado do teste da caminhada de seis minutos 
minutos (m) apresentou correlação com duas 
variáveis, sendo significativa e moderada tan-
to com o Short Physical Performance Battery (r 
= 0,43 e p ≤ 0,05) quanto com a PImáx (cmH2O) 
(r = 0,43 e p  ≤ 0,05). O SPPB também apresen-
tou correlação moderada e significativa com 
PEmáx (cmH2O) (r = 0,51 e p  ≤ 0,05). Não houve 
correlação entre as demais variáveis avaliadas 
(Tabela 2).

DISCUSSÃO 
Este estudo avaliou a associação entre a 

função muscular periférica de MMSS e MMII, 
a função muscular respiratória e a capacidade 
funcional em idosas provenientes da comuni-
dade. Foi encontrada correlação positiva signi-
ficativa entre a capacidade funcional, avaliada 

los (Parecer n. 117/2011). Todos os partici-
pantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido previamente.

Foram excluídas do estudo idosas depen-
dentes para as atividades de vida diária, se-
dentárias, com síndromes demenciais, alcoo-
listas, pneumopatas, fumantes ou ex-fuman-
tes, hipertensas não controladas, cardiopatas 
ou que tivessem complicações ortopédicas 
que pudessem impedir a realização do proto-
colo proposto. 

A coleta foi realizada na Fundação Edu-
cacional de São Carlos (Fesc), onde aconte-
cem as aulas da Uati. As voluntárias foram 
avaliadas individualmente e em um único 
dia, com duração de aproximadamente uma 
hora. As idosas passaram por uma avaliação 
clínica, incluindo autorrelato da presença ou 
ausência de doenças, como cardiopatia, hi-
pertensão arterial, diabetes mellitus, câncer, 
doença reumática, doença pulmonar crônica 
e depressão, além de antecedentes pessoais, 
familiares, doenças associadas, medicações e 
atividade física.

O nível de atividade física das partici-
pantes foi avaliado mediante aplicação do 
Questionário Internacional de Atividade Física 
(IPAQ), versão longa, em abordagem de 
entrevista, contendo perguntas em relação 
à frequência e duração da realização de 
atividades físicas, tendo como referência 
a última semana. Dessa forma, todas as 
voluntárias foram classificadas como ativas.9

A função muscular periférica, de mem-
bros superiores (MMSS) e membros inferio-
res (MMII) foi avaliada pela força de preen-
são manual (FPM) e pelo instrumento Short 
Physical Performance Battery (SPPB).10

Para avaliar a FPM foi utilizado um dina-
mômetro portátil hidráulico (Jamar, modelo 
Samons Preston INC Bolingbrook, IL 60440-
4989), com escala de graduação em quilo-

gramas/força (kgf ). O procedimento do 
teste seguiu as recomendações da American 
Society of Hand Therapists (ASHT).11 As vo-
luntárias foram orientadas a permanecerem 
sentadas confortavelmente, com o braço 
aduzido paralelo ao tronco, cotovelo flexio-
nado a 90o, antebraço em posição neutra e 
punho entre 0o e 30o de extensão; a alça mó-
vel do equipamento permaneceu na posição 
II, assim puxavam a alça do dinamômetro, 
mantendo-se por seis segundos e, na se-
quência, relaxavam. Foram realizadas três 
medições do lado dominante com intervalos 
de um minuto entre elas, sendo registrado o 
maior valor obtido.

A função muscular dos MMII foi avaliada 
por meio da aplicação do instrumento Short 
Physical Performance Battery (SPPB)10 que é 
composto por três testes que avaliam, na se-
quência, o equilíbrio estático em pé, a veloci-
dade de marcha em passo habitual e a força 
muscular dos MMII por meio do movimento 
de levantar-se e sentar-se na cadeira cinco ve-
zes consecutivas sem o auxílio dos braços.12 
Para o teste de equilíbrio as participantes fo-
ram orientadas a permanecer em cada posi-
ção (em pé com os pés juntos, em pé com os 
pés um parcialmente à frente, em pé com um 
pé à frente) por dez segundos.10 Para o teste 
de velocidade de marcha, foi utilizada a dis-
tância de quatro metros e atribuiu-se pontua-
ção zero à participante incapaz de completar 
o teste.12 A pontuação para cada teste variou 
numa escala de zero, que corresponde ao pior 
desempenho, a quatro pontos, que corres-
ponde ao melhor desempenho.13,14

A força muscular respiratória foi avalia-
da por meio do Manovacuômetro analógico 
(Gerar, MV300, São Paulo, Brasil) escalonado 
em -300 a +300 cmH2O, que é um instrumen-
to que apresenta confiabilidade, precisão, 
reprodutibilidade, facilidade de manuseio e 
possibilidade de calibração.15
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que o aumento da capacidade inspiratória está 
associado ao melhor desempenho do idoso 
durante o exercício físico. Alguns estudos des-
crevem maiores valores da distância percorri-
da durante o TC6 na população idosa quando 
comparados com os valores previstos,6 suge-
rindo maior capacidade funcional e melhor 
a capacidade da musculatura respiratória.20 
Vasconcellos et al.,19 em outro estudo, avalia-
ram correlação entre a PImáx, PEmáx, a distância 
percorrida no TC6 em idosas sedentárias e en-
contraram correlação positiva entre a distân-
cia percorrida e a força muscular inspiratória, 
semelhante aos achados deste estudo.

Em nosso estudo, evidenciamos que as 
idosas que apresentaram maior força muscu-
lar na inspiração forçada caminharam maior 
distância no teste da caminhada. Nesse sen-
tido, durante o processo de envelhecimento, 
a alteração postural é nítida, as curvaturas da 
coluna vertebral tornam-se mais acentuadas, 
há diminuição da complacência pulmonar e 
diminuição da elasticidade da caixa torácica, 
propiciando encurtamento da musculatura 
inspiratória.20

No sistema respiratório as mudanças com 
o avançar da idade ocorrem crescentemente, 
provocando a diminuição da elasticidade dos 
pulmões e da complacência da caixa torácica. 
Essas alterações estão relacionadas às mu-
danças da quantidade dos componentes do 
tecido conjuntivo do pulmão, como a elastina, 
o colágeno e as proteoglicanas.21,22 No estudo 
de Smith et al.,23 o aumento da PEmáx em as-
sociação à capacidade funcional após treina-
mento específico dos músculos expirátórios 
foi importante para o aumento da ventilação 
durante o exercício, o que implica a associa-
ção entre a função de MMII e a PEmáx. 

O TC6 fornece uma adequada mensura-
ção da capacidade funcional durante a mar-
cha, refletindo assim a habilidade individual 

do avaliado nas atividades de vida diária. No 
entanto, além da marcha, a força muscular e o 
equilíbrio são componentes que fazem parte 
da capacidade funcional do indivíduo e, espe-
cificamente, da função dos MMII. Por isso, ao 
avaliar a capacidade do idoso, é importante 
mensurar também outros aspectos, como os 
contemplados na SPPB (equilíbrio, força de 
MMII e velocidade de marcha), amplamente 
reconhecidos como elementos fundamentais 
para a qualidade de vida dos idosos.24

A SPPB tem sido apontada por estudos 
internacionais como um instrumento prático 
e eficaz para a avaliação do desempenho físi-
co e o rastreamento de idosos com riscos de 
desenvolver incapacidades.13 Nossos achados 
corroboram com dados da literatura na medi-
da em que evidenciamos associação positiva 
entre o SPPB e o TC6. Assim ambos os ins-
trumentos são úteis para avaliar a capacida-
de funcional do idoso, além de apresentarem 
grande aplicação clínica.25

A avaliação da funcionalidade deve ser 
incorporada nos centros de atendimento ao 
idoso para que as mudanças do desempenho 
físico no decorrer dos anos sejam mais bem 
interpretadas e compreendidas.26 A medida 
do desempenho físico é um integrante básico 
e essencial em clínicas de saúde, na avaliação 
do idoso para propiciar uma terapêutica indi-
vidualizada e promover o acompanhamento 
evolutivo desses pacientes durante o proces-
so de envelhecimento.27,28 

Este estudo expôs algumas considerações 
sobre a capacidade funcional de idosas indepen-
dentes, que residem na comunidade, e seus 
resultados não podem ser generalizados para 
outra população. O tamanho reduzido da 
amostra pode ter influenciado na ausência 
de relação entre algumas variáveis, achados 
que não podem ser tomados como definiti-
vos. Além disso, a função muscular de MMSS 

Tabela 1. Características demográficas e antropométricas, capacidade funcional e força muscular em idosas da comunidade

Tabela 2. Correlação entre variáveis de desempenho físico de MMI, capacidade funcional e força muscular respiratória de 
idosas da comunidade 

IMC: índice de massa corporal; TC6: teste de caminhada de seis minutos; PImáx: pressão de inspiração máxima; PEmáx: pressão de expiração máxima; SPPB: short physical performance battery.  
Dados paramétricos contínuos representados em média ± desvio-padrão.

TC6: teste de caminhada de seis minutos; SPPB: short physical performance battery; PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima.
a Correlação linear de Pearson para associação das variáveis de desempenho físico de MMII, capacidade funcional e força muscular respiratória, em que se admitiu para valores de concordância: > 0,75, 
excelente; < 0,40, pobre; e entre 0,40 e 0,75, moderada. b p ≤ 0,05.

Características
Idosas (n = 24)

Média  DP

Variáveis demográfícas e antropométricas

Idade (anos) 66,17  ± 4,22

Massa corporal (kg) 64,25  ± 12,34

Estatura (m) 1,56  ± 0,05
IMC (kg/m²) 26,51  ± 5,2

Capacidade funcional e força muscular

TC6 (m) 487,88  ± 88
PImáx (cmH2O) 57,29  ± 18,47
PEmáx (cmH2O) 74,59  ± 19,11
SPPB (0 a 30 pontos) 10,58  ± 1,67
Força de preensão manual (kgf) 23,15  ± 5,57

Variáveis gerais
Capacidade funcional Força muscular respiratória

TC6 (m) SPPB (0 a 30 
pontos)  PImáx (cmH2O)  PEmáx (cmH2O)  

Força de preensão manual (kgf) 0,13 0,12 0,12 0,16

TC6 (m) - 0,43 a,b 0,43 a,b 0,32

SPPB (0 a 30 pontos) - - 0,25 0,51 a,b

pela distância da caminhada de seis minutos e 
a função de membros inferiores, avaliada pela 
SPPB; a força muscular inspiratória máxima e 
a função de membros inferiores também apre-
sentaram correlação positiva significativa com 
a força muscular expiratória máxima.

Com os resultados do presente estudo, 
pode-se destacar que a função de MMII com-

posta pela velocidade de marcha, equilíbrio e 
força de MMII é influenciada tanto pela capa-
cidade funcional quanto pela força da muscu-
latura expiratória. 

Além disso, encontramos associação entre 
o desempenho físico e a força da musculatura 
inspiratória. Esses dados concordam com os 
resultados encontrados na literatura,18,19 em 
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e MMII, a função muscular respiratória e a 
distância na caminhada no TC6 representam 
apenas alguns aspectos da funcionalidade 
do idoso. A capacidade funcional humana é 
complexa e abrangente e envolve diversas ou-
tras características que não foram abordadas 
neste estudo. Adicionalmente, este trabalho 
apresenta limitações inerentes aos estudos 
transversais que representam o momento da 
vida desses indivíduos, sem, contudo, identi-
ficar os fatores que conduziram aos observa-
dos. Assim, outras pesquisas são relevantes 
em diferentes perfis de idosos, como os insti-
tucionalizados e do gênero masculino, além de 
avaliar outros parâmetros da funcionalidade 
física dessa população. 

CONClUSÃO 
Este estudo mostrou associação entre a 

capacidade funcional e a desempenho físico de 
MMII e força respiratória de idosas da comuni-
dade, sugerindo uma terapêutica individuali-
zada que contemple os músculos periféricos e 
respiratórios nos programas de reabilitação de 
idosos para melhora da capacidade funcional e 
promoção da saúde no envelhecimento.

CONFlITO DE INTErESSE 
O presente estudo não apresentou confli-

to de interesse.

rEFErÊNCIAS 
1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Primeiros resul-

tados definitivos do Censo 2010: população do Brasil é de 
190.175.799 pessoas. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/
home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia 
= 1866&id_pagina = 1. Acesso em 20 jan 2013.

2. Garrido R, Menezes PR. O Brasil está envelhecendo: boas e más 
notícias por uma perspectiva epidemiológica. Rev Bras Psiquiatr. 
2002;24(24):3-6.

3. Taylor BJ, Johnson BD. The pulmonary circulation and exer-
cise responses in the elderly. Semin Respir Crit Care Med. 
2010;31(5):528-38. 

4. Doherty TJ. Invited review: Aging and sarcopenia. J Appl Physiol. 
2003;95(4):1717-27. 

5. Enright PL, Kronmal RA, Manolio TA, Schenker MB, Hyatt RE. 
Respiratory muscle strength in the elderly. Correlates and refe-
rence values. Cardiovascular Health Study Research Group. Am J 
Respir Crit Care Med. 1994;149(2 Pt 1):430-8.

6. Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the six-mi-
nute walk in healthy adults. Am J Respir Crit Care Med. 1998 
Nov;158(5 Pt 1):1384-7. 

7. Zeleznik J. Normative aging of the respiratory system. Clin Geria-
tr Med. 2003;19(1):1-18. 

8. Perracini MR, Ramos LR. [Fall-related factors in a cohort of elderly 
community residents]. Rev Saúde Publica. 2002;36(6):709-16. 

9. Pardini R, Matsudo SM, Araújo T, Matsudo V, Andrade E, Brag-
gion G, Validação do questionário internacional de nível de ati-
vidade física (IPAQ - versão 6): estudo piloto em adultos jovens 
brasileiros. Rev Bras Ciên e Mov. 2001;9 (3):45-51.

10. Guralnik JM, Ferrucci L, Pieper CF, Leveille SG, Markides KS, Ostir 
GV, et al. Lower extremity function and subsequent disability: 
consistency across studies, predictive models, and value of gait 
speed alone compared with the short physical performance bat-
tery. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000;55(4):M221-31. 

11. Wang CY, Olson SL, Protas EJ. Test-retest strength reliability: 
hand-held dynamometry in community-dwelling elderly fal-
lers. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83(6):811-5. 

12. Nakano MM. Versão Brasileira da Short Physical Performan-
ce Battery - SPPB: adaptação cultural e estudo de confiabili-
dade [dissertação]. Campinas, SP: Universidade Estadual de 
Campinas; 2007.

13. Guralnik JM, Winograd CH. Physical performance measures in the 
assessment of older persons. Aging (Milano). 1994;6(5):303-5. 

14. Cesari M, Onder G, Russo A, Zamboni V, Barillaro C, Ferrucci 
L, Pahor M, Bernabei R, Landi F. Comorbidity and physical 
function: results from the aging and longevity study in the 
Sirente geographic area (ilSIRENTE study). Gerontology. 
2006;52(1):24-32. 



Diferentes tipos de treino de força 387

INTrODUÇÃO 

O envelhecimento está associado ao de-
clínio da função neuromuscular, em que são 
negativamente afetados fatores neurais como 
o padrão de recrutamento, a taxa de disparo 
e a sincronização das unidades motoras,1-3 o 
que decorre no prejuízo do tempo de reação 
muscular e da performance funcional4.

Com o processo de envelhecimento, a ca-
pacidade de produção de força explosiva e/ou 
reativa apresenta uma diminuição superior 
à produção de força máxima.5 Essa redução 
compromete severamente as atividades de 
vida diária (AVD), como, por exemplo, sentar 
e levantar de uma cadeira, e subir um lance de 
escadas, as quais são dependentes do tempo 
de reação e ativação muscular.6-8

O início da ativação dos diferentes múscu-
los sinergistas (onset muscular) ativados em 
determinado movimento parece ser um sina-
lizador da coordenação intermuscular, e afeta 
de forma determinante o desempenho fun-
cional dos indivíduos.9-11 A melhora do onset 
muscular e, consequentemente, da força rea-
tiva constitui-se numa importante alteração 
decorrente do treinamento de força, e está as-
sociada à prevenção de quedas em idosos.12-14 

A incidência de quedas em mulheres idosas 
é maior do que em homens idosos, e é prova-
velmente associada à maior inatividade física e 
questões hormonais relacionadas às mulheres 
idosas. Assim, idosas são mais dependentes de 
terceiros no cumprimento das AVD, sobretudo 
naquelas que envolvem maior risco de quedas. 
Algumas estratégias têm sido utilizadas no 
controle de quedas de idosos, e o treinamento 
de força vem sendo apontado como uma ferra-
menta eficaz nesta perspectiva.15-17

Treinamento de força reativa (TFR), exer-
cícios de força com a presença do ciclo alon-
gamento e encurtamento,18 treinamento de 

potência (TP), alta velocidade de contração 
muscular na fase concêntrica, treinamento 
de força tradicional (TFT) e baixa e controla-
da velocidade de contração muscular causam 
diferentes adaptações neuromusculares. Em 
mulheres idosas, o TP parece ser mais ade-
quado que o TFT para a melhora do desempe-
nho funcional. Já o TFR parece ser mais efeti-
vo no incremento de vários componentes da 
função muscular (i.e., força máxima, potência 
e um menor tempo de reação muscular), re-
percutindo de forma ainda mais favorável na 
performance funcional.19 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem 
o objetivo de comparar os efeitos de três dife-
rentes tipos de treinamento de força: na força 
dinâmica máxima, onset muscular, tempo de 
reação e no teste funcional de sentar e levan-
tar em 30 s em mulheres idosas. 

MATErIAIS E MÉTODOS 
A amostra foi composta por 58 mulheres 

idosas com idade de 65,4 ± 5,8 anos, que não 
realizavam TF de forma regular e sistemáti-
ca por pelo menos um ano anterior ao estudo. 
Como critério de inclusão, os indivíduos não 
poderiam apresentar histórico de doenças en-
dócrinas, metabólicas e neuromusculares, além 
de não fazerem uso de qualquer medicamento 
com influência no metabolismo endócrino ou 
neuromuscular. Foram excluídos do estudo os 
indivíduos que faltaram a três sessões de trei-
nos consecutivos. Cada indivíduo foi informado 
sobre os procedimentos metodológicos desse 
estudo a partir da leitura de um Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (n. 19.322). O pre-
sente estudo cumpriu todos os princípios éticos 
contidos na Declaração de Helsinki (2000), e 
teve o atendimento a legislações específicas do 
país (Brasil) no qual a pesquisa foi realizada. 
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RESUMO
Objetivo: Avaliar os efeitos de três tipos diferentes de treinamento de força nas variáveis: força dinâmica máxima, 
onset muscular, tempo de reação e desempenho funcional em 41 mulheres idosas submetidas a doze semanas. 
Métodos: A amostra (65,4 ± 5,8 anos) foi divida aleatoriamente em três grupos: treinamento de força tradicional 
(TFT) (n = 14); treinamento de potência (TP) (n = 14); treinamento da força reativa (TFR) (n = 13). resultados: 
Houve um incremento significativo no 1RM (Resistência Muscular) de extensão de joelhos (p < 0,01) após as 
doze semanas de treino, sem diferença entre os grupos. Em seguida a esse período de treino houve redução 
significativa no onset do músculo RF nos grupos TFR e TP (p < 0,05), bem como do tempo de reação (TRea) (p < 
0,05) em TFR. Ocorreu melhora significativa do desempenho no teste de sentar-levantar em 30 s no grupo TFR, 
sendo esta maior do que nos grupos TFT e TP (p < 0,05). Conclusão: O treinamento de força reativa mostrou-se 
mais efetivo do que os treinos tradicional e de potência para o incremento de variáveis neurais (ex: onset muscular 
e tempo de reação), assim como do desempenho funcional (por exemplo, teste de sentar e levantar em 30 s) em 
mulheres idosas. 
Palavras-chave: Força muscular, idosas, atividades cotidianas, mulheres, envelhecimento, desempenho funcional.

ABSTRACT
Objective: This study aimed to evaluate the effects of three different types of strength training in the variables: 
maximum dynamic force; muscle onset; time and functional reaction  performance in 41 elderly women during 
12 weeks. Methods: The sample (65.4 ± 5.8 years) was divided randomly in three groups: Traditional Strength 
Training (TFT) (n = 14), Training Power (TP) (n = 14) and Reactive Power Training (TR) (n = 13). results: The 
results showed an improvement in 1RM of knee extension (p <0.01) from the previous to the post 12-week 
trainee program showing no difference between groups of strength training. At the end of 6 weeks the onset RF 
muscle was significantly decreased in the groups TR and TP, the VL and reaction time (RT) was significantly lower 
in TR and this last group showed a better performance during the sit-ups in 30s than the groups TFT and TP (p 
<0.05). Conclusion: The reactive strength training showed itself to be more effective to the improvement of the 
muscles responses as the reaction time and onset muscular in elderly women; therefore it showed better results 
in the functional test sitting-standing during 30s than in the traditional and in the power training group.
Keywords: Muscle strength, aged, ativities of daily living, women.
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ereta plena (joelhos e quadris completamente 
estendidos) e, em seguida, retornava à posição 
inicial. Com contagem verbal (em voz alta) de 
todas as repetições válidas, o sujeito era incen-
tivado a concluir o maior número possível de 
repetições em um período de 30 s.25

Análise estatística

Foi utilizada a estatística descritiva (média 
± DP), sendo que a normalidade dos dados foi 
avaliada a partir do teste Kolmogorov-Smirnov 
e a homogeneidade das variâncias pelo teste 
de Levene. Para comparação entre os grupos 
nos momentos pré-treinamento, seis e doze 
semanas de treino, foi usada a Anova two-way 
para medidas repetidas (3 grupos x 3 mo-
mentos), com o post-hoc de Bonferroni. Tam-
bém foi usada a one-way Anova para compa-
ração de mudanças relativas entre o GE e o GC 
nos diferentes momentos do estudo. O nível 
de significância adotado foi um delta < 0,05, 
e todas as análises foram realizadas usando o 
software SPSS versão 17.0.

rESUlTADOS 
Nas seis semanas iniciais do treinamento, 

o GE apresentou um aumentou significativo 
do 1RM da extensão de joelhos e número de 
repetições no teste sentar-levantar (p < 0,05) 
em relação ao GC. Neste mesmo período, hou-
ve uma diminuição no onset muscular (OM) 
(VL, VM e RF) e no tempo de reação (TRea) 
(p < 0,05). No GC não houve mudança signifi-
cativa (Tabela 1). 

Nas seis semanas finais, após a divisão 
do GE em TFT, TP e TFR, o 1RM (Figura 1a) 
aumentou significativamente em todos os 
grupos (p < 0,05), sem diferença entre eles. O 
OM (Tabela 2) e TRea (Figura 1b) diminuíram 
significativamente no TFR (p < 0,05), sendo 
que os grupos TFT e TP não apresentaram 
diferença relevante nestas variáveis. O grupo 
TFR aumentou significativamente o número 
de repetições máximas no teste de sentar e 
levantar em 30 s (Figura 1c) em relação aos 
grupos TFT e TP (p < 0,05).

Variáveis
Grupo experimental, N = 41 Grupo controle, N = 17

Pré Após 6 semanas Pré Após 6 semanas

1RM (kg) 42,5 ± 8,1 50,4 ± 8,4 †* 39,1 ± 8,3 36,8 ± 9,0

OM-VL (ms) 324,5 ± 69,4 194,3 ± 51,6 †* 343,8 ± 76,3 311,2 ± 75,7

OM-VM (ms) 356,8 ± 68,7 236,9 ± 54,4 †* 298,7 ± 67,9 320,9 ± 63,8

OM-RF (ms) 346,2 ± 66,3 275,9 ± 49,9 †* 350,7 ± 64,9 328,8 ± 63,7

TRea (ms) 473,2 ± 67,1 318,3 ± 50,1 †* 457,4 ± 91,5 398,6 ± 80,5

SL (n. reps) 14,1 ± 1,5 17,2 ± 1,3 †* 15,7 ± 2,0 15,7 ± 2,0

Tabela 1. Resultados pré e pós seis semanas iniciais de treinamento de força

Valores em média ± DP.
† Diferença significativa entre pré e após seis semanas (p < 0,05).
* Diferença significativa entre grupo experimental (GE) e grupo controle (GC) (p < 0,05).
1RM = uma repetição máxima; VL = vasto lateral; VM = vasto medial; RF = reto femoral; OM = onset muscular; TRea = tempo de reação; SL = teste de sentar e levantar em 30 s.

Desenho experimental
Os indivíduos foram submetidos a um 

período de doze semanas de treinamento de 
força. Os grupos de TF treinaram duas vezes 
por semana, em dias alternados (segundas e 
quartas ou terças e quintas-feiras), com inten-
sidade e volume progressivos, periodizados 
de forma linear.20,21 O grupo controle (GC) não 
realizou qualquer tipo de exercício de força 
durante as doze semanas de intervenção.

O experimento foi dividido em dois momentos: 
Momento 1: Teve duração de seis sema-

nas, os sujeitos foram divididos em dois gru-
pos: grupo experimental e grupo controle 
(GE, n = 41 e GC, n = 17). Neste período, o GE 
realizou um programa periodizado de TF, em 
que o objetivo foi incrementar a resistência 
muscular localizada (RML).

Momento 2: Da mesma forma, teve dura-
ção de seis semanas, sendo que os indivíduos 
do GE foram divididos em três grupos distintos: 
treinamento de força tradicional (TFT, n = 14), 
treinamento de potência (TP, n = 13) e treina-
mento de força reativa (TFR, n = 14). Os progra-
mas de treino TFT e TP foram compostos pelos 
mesmos exercícios para os membros inferiores: 
pressão de pernas, extensão de joelhos e flexão 
de joelhos, sendo que no TP, a fase concêntrica 
desses exercícios foi realizada com a máxima 
velocidade possível. No programa de treino TFR 
o exercício pressão de pernas foi substituído 
pelo exercício de step (subir e descer com alter-
nância de membros inferiores) em um período 
máximo de 15 a 20 s.

Instrumentos
Força dinâmica máxima (1RM)

O teste de 1RM caracteriza-se pela maior 
carga que pode ser deslocada em uma única 
repetição em determinado exercício,21 e foi 
realizado no exercício de extensão de joelhos. 

O equipamento utilizado para tal foi a “cadei-
ra extensora” da marca WORLD-ESCULPTOR, 
com resolução de 1 kg. Para o controle da ve-
locidade de movimento durante o teste, foi 
utilizado um metrônomo da marca QUARTZ, 
com resolução de 1 Hz.22

Tempo de reação (TRea) e onset muscular (OM)
O TRea foi mensurado em uma contração 

isométrica voluntária máxima (CIVM), ini-
ciada a partir de um estímulo visual de luz e 
realizada no equipamento leg press. O OM do 
sinal EMG (RMS) dos músculos vasto lateral 
(VL), vasto medial (VM) e reto femoral (RF) 
foi definido a partir do uso de um algoritmo, 
a partir do qual foi identificado o ponto exato 
entre o início do estímulo visual emitido pelo 
diodo emissor de luz (LED) e o ponto de iní-
cio da ativação muscular. Foram utilizadas as 
seguintes equações: 

a) tempo de reação: (TRea = μ + 3σ), em 
que o TRea é igual à média (μ) do período de 
pré-tensão (25 ms) somado a três desvios-pa-
drão (σ) deste período na curva de força (kgf); 

b) onset muscular: (OM = μ + 3σ), em que 
o OM é igual à média (μ) do período de pré-
tensão (25 ms de maior variação em 200 ms) 
somado a três desvios-padrão (σ) deste perío-
do no sinal EMG (RMS).23,24

Sentar e levantar em 30s
O teste de sentar e levantar de uma cadeira 

em 30 s iniciava-se com o sujeito sentado no 
centro da cadeira, com as costas retas e os pés 
sobre uma superfície plana, afastados aproxi-
madamente na largura dos ombros. Os braços 
permaneciam cruzados e fixos na altura do pei-
to, sendo que os quadris e os joelhos eram po-
sicionados em aproximadamente 90° no início 
do teste. Ao sinal verbal emitido pelo avaliador, 
o sujeito levantava-se da cadeira até a posição 
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presente.27-30 Nossos resultados ressaltam a 
importância do treinamento de força reati-
va, uma vez que o grupo TFR, no qual houve 
a substituição de um exercício com maior 
possibilidade de sobrecarga (i.e., pressão de 
pernas) por outro com a utilização do CAE em 
alta velocidade de execução (i.e., step), não 
apresentou prejuízo nos incrementos na for-
ça máxima. Isso pode ser explicado pelo fato 
de a utilização de exercícios com CAE promo-
ver o recrutamento de unidades motoras de 
maior limiar de ativação (i.e., fibras de tipo 
II), as quais são também ativadas em condi-
ções de produção máxima de força. 

Além da força máxima e da potência de 
membros inferiores, o onset muscular (OM) e 
o tempo de reação (TRea) são indicadores da 
qualidade e responsividade do sistema neuro-
muscular de idosos.29 No presente estudo, foi 
observada uma redução significativa no OM 
do músculo RF no grupo TFR, que apresen-
tou valores significativamente menores que o 
grupo TFT e TP após o treinamento. O mús-
culo VL também diminui significativamente 
no grupo TFR, novamente apresentando que 
este tipo de treinamento é mais efetivo para 
a diminuição do tempo de ativação muscular 
(i.e., menor tempo em milissegundos de onset 
muscular demonstra que o músculo é ativado 
mais rapidamente quando recrutado). 

Funcionalmente, a diminuição do onset 
muscular (OM) e do tempo de reação (TRea) 
podem aumentar a capacidade de mulheres 
idosas de desviarem de obstáculos ou mante-
rem-se em pé em situações de desequilíbrio 
corporal, o que parece contribuir para a redu-
ção de quedas nesta população. De fato, LaRo-
che et al.24 demonstraram que mulheres ido-
sas com menor propensão a quedas possuíam 
melhor desempenho no tempo de reação e no 
tempo de ativação de músculos dos membros 
inferiores (tornozelo e joelho). 

A ausência de modificações no onset mus-
cular (OM) do músculo mono articular VM 
pode ter ocorrido devido a possíveis adapta-
ções na estratégia de recrutamento muscular 
durante a tarefa avaliada.30 Além disso, tem 
sido demonstrado que adaptações neuromus-
culares ao treinamento podem não ocorrer 
na mesma magnitude em todos os músculos 
que compõem o quadríceps femoral. A gran-
de variabilidade dos valores do sinal EMG na 
avaliação do onset muscular no músculo VM 
pode ter sido um fator limitante deste estudo, 
sendo este o único músculo a não apresentar 
diferença significativa após doze semanas de 
treinamento em todos os grupos. 

Em relação à força reativa, no presente 
estudo foi constatado que apenas seis sema-
nas de treinamento de força reativa (TFR) 
foram suficientes para a redução no tem-
po de reação muscular (TRea), o que não 
ocorreu nos outros dois tipos: treinamento 
de potência (TP) e treinamento tradicional 
(TFT) (Figura 1b). Este resultado demonstra 
que o TFR, além de incrementar a força dinâ-
mica máxima em igual magnitude que o TP 
e TFT, aumenta a força reativa muscular dos 
extensores de joelhos. Nossos resultados 
corroboram os resultados reportados por 
Casserotti et al.,7 que verificaram aumentos 
na força reativa dos extensores de joelho de 
idosos após 12 semanas de treinamento de 
força reativa. E ainda, da mesma forma que 
no presente estudo, esses autores demons-
traram que uma frequência de treinamento 
de apenas duas vezes por semana é capaz de 
melhorar a capacidade de produção de força 
rápida de mulheres idosas.

Neste contexto, o TFR, que apresentou a 
maior diminuição no onset muscular (OM) e 
tempo de reação (TRea), também teve influên-
cia mais significativa no desempenho do teste 
funcional de sentar e levantar do que os outros 
dois tipos de treinamento (TFT e TP). Tais fa-

Tabela 2. Valores em média ± DP do Onset muscular nas seis semanas finais (6 e 12) de treinamento de força 

Valores em média ± DP.
† Diferença significativa entre as semanas 6 e 12 (p < 0,05).
* Diferença significativa do grupo TFR em relação aos grupos TP e TFT (p < 0,05).
TFT = treinamento de força tradicional; TP = treinamento de potência; TFR = treinamento de força reativa; OM = onset muscular; VL = vasto lateral; VM = vasto medial; RF = reto femoral.

Variáveis
TFT TP TFR

Semana 6 Semana 12 Semana 6 Semana 12 Semana 6 Semana 12

OM-VL (ms) 194,3 ± 51,6 272,6 ± 98,2 195,7 ± 42,3 229,2 ± 75,7 262,5 ± 56,1 229,2 ± 33,4*

OM-VM (ms) 205,1 ± 54,3 254,9 ± 94,6 218,9 ± 38,7 239,1 ± 96,7 226,6 ± 38,9 248,6 ± 59,3

OM-RF (ms) 255,9 ± 49,9 285,9 ± 109,0 223,7 ± 51,4 252,8 ± 63,7 291,2 ± 44,3 203,0 ± 43,6 †*

Figura 1. Valores em média ± DP e Δ (%) pré e pós seis e doze semanas finais (6 e 12) de treinamento de força. A. 1RM na extensão 
de joelhos (kg). B. Sentar e levantar em 30 s (n. de repetições). C. Tempo de reação muscular (ms). * Diferença significativa do 
TFR em relação ao TFT e TP (p < 0,05). † Diferença significativa entre as semanas 6 e 12 de treinamento de força (p < 0,05). TFT = 
treinamento de força tradicional; TP = treinamento de potência; TFR = treinamento de força reativa.

DISCUSSÃO 
O principal achado deste estudo foi o fato 

de o treinamento de força reativa (TFR) ter se 
mostrado mais eficiente do que o treinamen-
to de força tradicional (TFT) e o treinamento 
de potência (TP) no teste de sentar e levantar 
em 30 s em mulheres idosas. Ademais, os três 
diferentes tipos de treinamento de força (TFT, 
TP e TR) aumentaram significativamente a ca-
pacidade de produção de força máxima (1RM), 
sem diferenças significativas entre os grupos 
distintos. Esses resultados ressaltam ainda 

a importância da utilização de um exercício 
como o step (de fácil execução e sem adição de 
sobrecarga externa) no incremento da força 
dinâmica máxima dos extensores de joelho. 

Com relação às adaptações relacionadas 
ao desenvolvimento da força dinâmica má-
xima e da potência muscular, os resultados 
do presente estudo concordam com estudos 
prévios que observaram incrementos na for-
ça máxima relacionados à execução de exer-
cícios pliométricos adaptados, em que o ciclo 
alongamento encurtamento (CAE)26 estava 
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tos sugerem que o OM e o TRea podem consti-
tuir variáveis adequadas para a determinação 
da coordenação intermuscular, bem como da 
predição da resposta muscular no desempe-
nho funcional de membros inferiores de mu-
lheres idosas na execução de suas AVD.

CONClUSÃO 

O treinamento de força reativa, ainda que 
realizado durante períodos curtos (i.e., seis 
semanas), aperfeiçoa parâmetros neuromus-
culares relacionados à capacidade de produ-
ção de força máxima, rápida e resistente de 
mulheres idosas, o que lhes predispõe a um 
melhor desempenho funcional. Assim, a in-
clusão de exercícios que apresentam o ciclo 
alongamento-encurtamento (CAE) (i.e., step) 
em rotinas de treino de força para idosas pa-
rece constituir-se numa estratégia adequada 
para essa população.
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deste trabalho.
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INTrODUÇÃO 

Em senescentes, o estado nutricional pode 
ser afetado por alterações fisiológicas do en-
velhecimento e presença de comorbidades, 
além de fatores relacionados aos familiares 
e à condição socioeconômica. Um adequado 
estado nutricional é de extrema importância, 
pois o baixo peso aumenta o risco de infecções 
e mortalidade e o sobrepeso está relacionado 
ao aparecimento de doenças crônicas, como 
hipertensão e diabetes mellitus.1 A inatividade 
física, resistência à insulina e obesidade au-
mentam com a idade, porém o exercício físico 
é capaz de promover mudanças positivas na 
composição corporal, sensibilidade à insulina 
e risco de doenças cardiovasculares.²

Schneider e Meyer3 revisaram os efeitos 
de diferentes tipos de exercício físico na com-
posição corporal em adolescentes obesos. Os 
resultados indicaram que o treinamento ae-
róbico geralmente resulta na diminuição da 
gordura corporal, com concomitante redução 
da massa corporal e manutenção da massa 
magra. Por outro lado, Sundell4 verificou que 
o treinamento resistido aumenta a força mus-
cular, bem como a massa magra e a densidade 
mineral óssea em idosos, além de diminuir a 
gordura abdominal. Assim, um protocolo que 
una os benefícios dos dois tipos de treino tem 
recebido grande atenção para mudanças na 
composição corporal.

Westcott et al.5 submeterem 1.725 pessoas 
entre 21 e 80 anos a um protocolo aeróbio 
combinado com resistido em dez semanas, 
em três frequências de treinamento (uma, 
duas e três sessões por semana). Todas as 
frequências resultaram em redução signifi-
cativa na porcentagem e no peso de gordura, 
bem como aumento de massa magra, porém 
maiores frequências associaram-se a benefí-
cios superiores em tais variáveis. Mais pes-
quisas com protocolos prolongados precisam 

ser realizadas para verificar efeitos a longo 
prazo, além de estudos que analisam que tipo 
de treinamento é mais vantajoso para com-
posição corporal em senescentes.

Embora estejam evidenciados os bene-
fícios de programas de atividade física para 
pessoas mais velhas, usualmente a literatura 
carece de estudos com período de interven-
ção prolongada e que compare as mudanças 
da densidade e composição corporais em pro-
tocolos de treinamento misto e de resistência 
em senescentes. Diante do exposto, o objetivo 
deste estudo foi verificar e comparar os efei-
tos de um protocolo de treinamento misto e 
de um protocolo de exercícios contrarresis-
tência para indivíduos com mais de cinquenta 
anos de idade sobre a composição e a densi-
dade corporais.

MÉTODOS 
Amostra

Participaram do estudo indivíduos resi-
dentes no município de São Carlos, de am-
bos os sexos, com idade superior a cinquenta 
anos e não institucionalizados. Foram dividi-
dos em três grupos. O Grupo GM foi formado 
por indivíduos submetidos a um protocolo de 
exercício físico misto. O Grupo GR, composto 
por servidores da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), submeteu-se a exercí-
cios resistidos. O Grupo GC constituiu-se de 
indivíduos não participantes de protocolos de 
exercício físico. 

Para os critérios de inclusão, foram con-
siderados: idade superior a cinquenta anos, 
praticar somente as atividades propostas 
para os grupos GM e GR, não praticar nenhu-
ma atividade física para o grupo GC e autori-
zação médica exigida na forma de um ates-
tado durante a avaliação inicial. Os critérios 
de exclusão foram doenças pregressas e atu-
ais que impossibilitassem a participação nos 
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RESUMO
Objetivo: Verificar os efeitos de diferentes protocolos de exercício físico na composição e densidade corporais em 
indivíduos acima de cinquenta anos em São Carlos, SP. Métodos: Participaram do estudo 81 voluntários, sendo 
51 mulheres e 30 homens, os quais foram divididos igualmente em três grupos: treinamento misto; treinamento 
resistido; controle, ou seja, sem qualquer intervenção. Os protocolos de treinamento tiveram duração de seis meses. 
As variáveis porcentagem de gordura, circunferência abdominal e índice de massa corporal foram coletadas antes 
do período de intervenção e após seis meses. Para análise estatística, utilizou-se o software Minitab. resultados: 
Por meio do teste Anova de fator único não houve diferença significativa entre os três grupos em nenhuma das 
avaliações, porém o poder do teste calculado a posteriori foi baixo. Entre a primeira e a segunda avaliação dentro 
de cada grupo (teste t pareado) houve diminuição significativa do índice de massa corporal no grupo misto 
feminino e da circunferência abdominal no grupo resistido feminino. Pelo teste t para duas amostras, verificou-se 
diferença significativa entre os gêneros do mesmo grupo apenas na porcentagem de gordura, com valor maior 
em mulheres em todos os grupos. Conclusão: O estudo trouxe resultados de treinamentos misto e resistido a 
longo prazo. Ambos os protocolos mostraram-se capazes de manter os níveis de composição corporal em seis 
meses em indivíduos senescentes, porém a intervenção nutricional adicional e o uso de métodos de avaliação 
mais sofisticados poderiam potencializar os benefícios. 
Palavras-chave: Idoso, circunferência abdominal, composição corporal, atividade motora.

ABSTRACT
Objective: This study aimed to investigate the effects of different physical exercise protocols on body composition 
and body density in individuals over years-old in São Carlos (SP), Brazil. Methods: The study consisted of 81 
volunteers (51 women and 30 men), who were equally divided into three groups: multicomponent training group, 
resistance training group and control group, which was not submitted to any intervention. The protocols lasted 
six months. Fat percentage, waist circumference and body mass index were collected before the intervention 
period and after six months. Statistical analysis was conducted using software MINITAB. results: The Anova 
single factor showed no significant difference between the groups in any variable, however the test power was 
low. Using paired t-test to determine differences between the first and the second assessments within each 
group, we found a significant decrease of body mass index in women from multicomponent group and waist 
circumference in women from the resistance group. A two sample t-test demonstrated only significant difference 
between genders at the same group in fat percentage, with high values in women for all groups. Conclusion: The 
present study showed long term effects of multicomponent and resistance protocols. Both protocols were able 
to maintain body composition and body density in six months in senescent individuals; however an additional 
nutritional intervention and the use of more sophisticated assessments could enhance the benefits.
Keywords: Aged, Abdominal circumference, body composition, motor activity.
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O protocolo de GR consistia de exercí-
cios resistidos em seis meses, composto por 
seis aparelhos da marca Pró-Phisical (Jaú-SP) 
adaptados para idosos, com sistema de ala-
vanca e pesos livres: leg press, press peitoral, 
panturrilha, extensão lombar, abdominal e re-
mada. A sequência de exercícios foi alternada 
e utilizou-se a técnica de 1 RM (carga máxima) 
para determinar a carga inicial do treino em 
cada aparelho. O treinamento seguiu o mode-
lo de periodização (Tabela 1), que constou de 
dois mesociclos com mesmo período, o pri-
meiro enfocando a resistência muscular locali-
zada e o segundo a hipertrofia, de acordo com 
as modificações das variáveis do treinamento. 
O teste 1RM foi refeito na troca do mesociclo. 
O protocolo teve uma frequência de três vezes 
por semana, com duração de 45 a 50 minutos 
cada sessão, sendo 78 sessões no total.

Antes e depois de cada sessão,  eram 
aferidas a pressão arterial e a frequência 
cardíaca de cada voluntário. Todas as sessões 
foram acompanhadas por profissionais 
fisioterapeutas e educadores físicos com 
treinamento para atendimento individual de 
idosos. Nenhuma orientação nutricional foi 
dada para os voluntários do projeto.

Análise estatística

Foi realizada uma análise descritiva e in-
ferencial dos dados por meio da adoção de um 
nível de significância de α = 0,05 e utilização 
do software Minitab versão 14 para execução 
dos testes estatísticos.

Primeiramente, foi aplicado o teste de 
normalidade Ryan-Joiner em todas as variá-
veis, que detectou a distribuição normal para 
todo o conjunto de dados (p > 0,05). Assim, 
posteriormente foram usados teste t parea-
do na comparação entre as avaliações inicial 
e final de cada grupo, análise de variâncias 
(Anova) e teste de Tukey como post hoc nas 
comparações entre os três grupos. Apesar de 
não ser objetivo principal do estudo, foi fei-
to teste t de duas amostras para comparação 
de gêneros. Como não foi possível ter o ta-
manho amostral ideal, o poder dos testes foi 
verificado a posteriori.  

O presente estudo cumpriu os princí-
pios éticos contidos na Declaração de Hel-
sinki (2000), além das legislações espe-
cíficas do Brasil que envolve pesquisa em 
seres humanos.

Tabela 1. Modelo de periodização do grupo GR

*RML: resistência muscular localizada

Variáveis Meso 1 (RML*) Meso 2 (hipertrofia)

Séries 2 a 4 3

Repetições
15 a 20 (membro superior)
20 a 25 (membro inferior)

12, 10, 08

Intervalo 2’ 45”

Carga 60 a 65% 65, 75, 80%

Velocidade Moderada Moderada

Amplitude Máxima Máxima

programas, não completar todas as semanas 
propostas de treinamento, apresentar crise 
aguda de dor durante o período da pesquisa 
que necessitasse de um longo tempo de re-
pouso e ausência em uma das avaliações.

Estavam matriculadas nos grupos GM e 
GR, respectivamente, 193 e 31 pessoas. Os 
cálculos do tamanho da amostra com base 
nas variáveis índice de massa corporal (IMC), 
circunferência abdominal (CA) e porcenta-
gem de gordura (PG) foram realizados com 
o software Minitab, adotando valor de poder 
do teste de 80% e nível de significância de 
5%, e resultaram em tamanhos amostrais de 
32 a 64 indivíduos por grupo.6 Porém, de-
vido à carência de mais voluntários no GC, 
a amostra de conveniência foi de 27 pesso-
as por grupo, sendo dezessete mulheres e 
dez homens. Por meio do software Minitab, 
houve um sorteio aleatório nos grupos com 
quantidade de amostra superior ao calcula-
do (grupos GM e GR). 

Procedimentos gerais
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Universida-
de Federal de São Carlos (Parecer n. 330/2007). 

Aos participantes dos protocolos de exer-
cício físico supervisionado (Grupos GM e GR) 
foram explicados os objetivos da pesquisa e 
entregue um informativo sobre os protocolos. 
Todos os voluntários assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e partici-
param de uma avaliação inicial, que consistiu 
nos seguintes itens: anamnese, medição de 
CA, PG, peso e estatura.

A CA foi medida com a região abdominal 
despida e por meio de uma fita métrica de 
fibra de vidro, graduada em centímetros. O 
padrão seguiu a orientação de Chuang et al.,7 
no nível da cicatriz umbilical e no final do 
movimento expiratório. 

O peso e a estatura de cada indivíduo 
foram medidos por meio de uma balança 
antropométrica mecânica que continha um 
estadiômetro para medição da estatura. Os 
indivíduos estavam com o mínimo de roupa 
possível, descalços e posicionados de costas 
sobre a balança. Calculou-se o IMC a partir 
da relação peso (kg) dividido pelo quadrado 
da altura (m2).

A PG foi calculada utilizando-se o apare-
lho de bioimpedância Tanita® de membros 
superiores, modelo FE-068. No aparelho, 
eram digitadas as medidas do peso e da esta-
tura, a idade e o gênero de cada indivíduo, o 
qual não devia estar usando objetos de metal 
como correntes, anéis, pulseiras, relógios, pla-
cas, prótese ou marcapasso. Para a medição, 
os indivíduos ficavam em flexão de ombro a 
noventa graus, com cotovelos estendidos e 
seguravam o aparelho na região especificada 
até que fosse identificada a PG.

Após seis meses da pesquisa inicial, todos 
os voluntários foram novamente avaliados 
por profissionais e estudantes treinados.

Intervenção
Tendo sido avaliados, os voluntários do Gru-

po GM participaram de um protocolo misto du-
rante 25 semanas, com 75 sessões de 50 a 55 mi-
nutos e frequência de três vezes por semana. O 
protocolo consistia de alongamentos miofasciais 
dos principais grupos musculares (como pei-
torais, grande dorsal, cervicais, paravertebrais, 
posteriores e anteriores da coxa) com duração 
de 8 a 10 minutos; exercícios de resistência aeró-
bia (marchar/caminhar rápido por 9 min); exer-
cícios de força, potência e resistência com pesos 
livres (7 a 10 min); atividades de coordenação, 
agilidade e flexibilidade (14 a 16 min); exercícios 
respiratórios e de relaxamento (5 a 7 min) e hi-
dratação em dois momentos da sessão (25 minu-
tos após o início e ao final da sessão).



Exercícios sobre a composição corporalGeriatria & Gerontologia398 399

rESUlTADOS 
De acordo com os testes Anova de fator 

único e o teste de Tukey, houve diferença sig-
nificativa (p < 0,05) quanto à idade apenas 
entre os grupos GM feminino (média de idade 
de 59,5 anos) e GC feminino (média de idade 
de 66,9). Entre os grupos GC, GM e GR mas-
culinos não houve diferença significativa. A 
média da população do presente estudo en-
controu-se entre 60 e 70 anos.

A partir do teste Anova de fator único, 
testou-se a diferença entre os valores dos três 
grupos na primeira avaliação, bem como na 
segunda avaliação, quanto às variáveis IMC, 
CA e PG. A partir do valor p, notou-se que não 
houve diferença significativa em nenhuma va-
riável. Porém, como o poder do teste calcula-
do a posteriori foi baixo em todas as variáveis, 
o tamanho da amostra foi insuficiente para 
concluir que não há diferença entre os grupos 
estudados (Figura 1). 

A partir do teste t pareado, houve uma di-
minuição significativa no IMC entre as duas 
avaliações apenas no GM feminino (p = 0,007), 
sendo que o poder do teste para tais avaliações 
no sexo feminino foi 69,5% e no masculino 
62,7%. Quanto à CA, houve diminuição signifi-
cativa no GR feminino (p = 0,018), mesmo com 
um poder do teste baixo (feminino = 21%; mas-
culino = 12%). Para a PG, não houve diferença 
significativa em nenhuma das comparações e 
o poder do teste em ambos os sexos foi muito 
alto (feminino = 98%; masculino = 91%).

A variável IMC foi comparada na primeira 
avaliação entre os gêneros de um mesmo gru-
po, bem como na segunda avaliação (Tabela 
2), por meio do teste t para duas amostras. 
Não houve diferença significativa em nenhu-
ma das análises (p > 0,05). As mesmas análi-
ses foram feitas para a variável CA (Tabela 3) 
e para a PG (Tabela 4). Não ocorreu diferença 
significativa quanto à CA, porém em todas as 

comparações da PG houve diferença, sendo 
que as mulheres apresentaram maior valor 
em todos os grupos.

DISCUSSÃO 
Como o poder do teste Anova nas três va-

riáveis dependentes foi baixo, a amostra foi 
insuficiente para afirmar se os três grupos 
avaliados começaram iguais quanto aos valo-
res das variáveis ou se realmente não houve 
diferença significativa entre os grupos na se-
gunda avaliação. Antunes et al.8 compararam 
um grupo de idosos participantes de um pro-
grama de resistência em seis meses com um 
grupo controle, totalizando 23 voluntários ho-
mens em cada grupo. Constatou-se, por meio 
do aparelho Dexa (absortometria radiológica 
de dupla energia), que não houve alteração da 
composição corporal do grupo experimental 
em relação ao controle. Marques et al.9 ava-
liaram a composição corporal de 77 mulheres 
entre 60 e 79 anos, divididas randomicamente 
em programas de exercício multicomponente 
e resistido, realizados duas vezes por semana. 
Após oito meses de treinamento, não houve di-
ferenças significantivas no IMC e na PG entre 
os grupos e dentro de cada grupo. Embora os 
sujeitos tenham sido instruídos quanto a man-
ter uma rotina de dieta normal durante o trei-
namento, esta não foi controlada.

Ross et al.10 analisaram a influência da 
dieta e do exercício no musculoesquelético 
e tecido adiposo visceral em homens, utili-
zando três grupos com onze homens obesos 
em cada um, sendo um submetido apenas à 
dieta e os outros submetidos à dieta combi-
nada com exercício aeróbico ou de resistên-
cia. Todos os tecidos foram mensurados por 
meio da imagem de ressonância magnética. 
Após dezesseis semanas, percebeu-se que 
tanto a dieta combinada com exercício aeró-
bio quanto com exercício resistido resultaram 

Figura 1. Boxplot das variáveis dependentes para os grupos femininos e masculinos nas duas avaliações (p > 0,05).
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em melhora na preservação do sistema mus-
culoesquelético, na mobilização do tecido 
adiposo subcutâneo da região abdominal e na 
capacidade funcional dos indivíduos, quando 
comparadas a um programa apenas de dieta. 
Talvez a existência de dieta e orientação nu-
tricional complementada ao exercício físico, e 
não o último isoladamente, seja um fator im-
portante para melhora da composição corpo-
ral, necessitando assim mais pesquisas sobre 
o assunto. 

Apesar dos grupos terem terminado o se-
guimento com valores semelhantes, houve di-
ferenças intragrupos entre as duas avaliações 
em relação a algumas variáveis. Houve dimi-
nuição significativa do IMC no GM feminino 
(p = 0,007), enquanto nos outros grupos não 
ocorreu diferenças relevantes, sendo que o po-
der do teste no sexo feminino foi 69,5% e no 
masculino 62,7%. Em relação à CA, a diminui-
ção significativa foi encontrada somente no GR 
feminino, mas, como o poder do teste foi muito 
baixo (feminino = 21%; masculino = 12%), não 
foi possível identificar possíveis diferenças em 
outros grupos. Assim, são necessárias pesqui-
sas que tenham uma amostra maior para estu-
dar os efeitos dos exercícios sobre a CA. 
Quanto à PG, não ocorreu alteração signifi-
cativa em nenhum dos grupos e o poder do 
teste foi muito alto (acima de 90%), mos-
trando que o tamanho da amostra estava 
adequado. Ravagnani et al.11 avaliaram 45 
homens e 64 mulheres, os quais foram divi-
didos em dois grupos de acordo com a fre-
quência a um protocolo de treinamento (< 3 
vezes por semana e ≥ 3 vezes por semana). 
Os voluntários foram submetidos a exercícios 
aeróbios, resistência muscular localizada, 
equilíbrio e flexibilidade durante seis meses. 
Em ambos os grupos e sexos, o programa não 
exerceu efeitos significativos para as variáveis 
IMC, PG e CA e ainda foi diagnosticada, a partir 
de valores do IMC, a pré-obesidade nessas 

populações. Coker et al.12 examinaram a influ-
ência de treinamentos de exercício de mode-
rada e alta intensidades de doze semanas em 
dezoito idosos obesos. Não foram encontra-
das também mudanças no peso corporal, IMC 
e PG (avaliada por meio do Dexa) nos grupos 
de treinamento ou no controle. Não obstante, 
houve uma significativa redução da gordura 
visceral com o treinamento mais intensivo e 
nenhuma mudança nos outros grupos. 

Filardo e Leite13 analisaram a composição 
corporal de noventa homens e 88 mulheres, 
alunos iniciantes de uma academia em Curi-
tiba, em um período de aproximadamente 
um ano. Observou-se diferença significativa 
com o treinamento para o IMC nos homens 
e PG (por meio da fórmula de Siri) nos dois 
gêneros. Contudo, os objetivos de cada aluno 
podem ter influenciado nos resultados rela-
cionados à composição corporal. É possível 
que os resultados encontrados no presente 
estudo tivessem sido diferentes se o tempo de 
seguimento fosse maior ou o método de men-
suração da PG fosse mudado. 

Estudo realizado na Coreia comparou os 
efeitos de um programa de exercício físico, 
o qual envolvia dança latina, fortalecimen-
to muscular e exercícios com halteres, em 
37 mulheres. As voluntárias foram agrupa-
das conforme sua PG, sendo que uma porção 
foi composta de 16 mulheres não obesas e 
o outra de 21 obesas. Após oito semanas de 
treinamento, somente as mulheres obesas 
apresentaram peso corporal e IMC significa-
tivamente menores.14 Como a idade média 
da população do presente estudo encontra-
-se entre 60 e 70 anos e os valores conside-
rados ideais segundo Prothro15 são, para as 
mulheres, 36,9% de gordura corpórea e, para 
os homens, 28,1%, a média feminina da PG 
na primeira avaliação se encontra acima do 
ideal, enquanto a masculina está abaixo do 
ideal. Essa diferença de PG poderia ser uma 

1ª avaliação Valor de p 2ª avaliação Valor de p

GR feminino 29,5 (5,6)* 0,119 29,4 (6,0) 0,122

GR masculino 26,3 (4,5) 26,0 (4,6)

GM feminino 26,7 (4,7) 0,920 26,0 (4,8) 0,861

GM masculino 26,5 (3,7) 26,3 (4,1)

GC feminino 27,7 (4,8) 0,780 27,5 (5,0) 0,696

GC masculino 28,2 (4,0) 28,2 (3,8)

1ª avaliação Valor de p 2ª avaliação Valor de p

GR feminino 98,5 (12,8) 0,822 95,2 (14,2) 0,832

GR masculino 97,4 (11,2) 96,3 (11,7)

GM feminino 91,3 (10,5) 0,454 89,8 (10,1) 0,360

GM masculino 94,5 (10,4) 93,8 (11,0)

GC feminino 93,6 (14,2) 0,294 92,4 (13,1) 0,205

GC masculino 99,3 (12,5) 98,9 (12,0)

1ª avaliação Valor de p 2ª avaliação Valor de p

GR feminino 40,2 (4,6) < 0,001 40,1 (5,4) 0,005

GR masculino 26,5 (6,9) 28,4 (10)

GM feminino 36,1 (4,8) < 0,001 37,2 (5,5) < 0,001

GM masculino 26,4 (5,4) 26,4 (5,4)

GC feminino 39,2 (6,0) < 0,001 40,3 (6,6) < 0,001

GC masculino 29,1 (4,7) 28,0 (4,2)

Tabela 2. IMC (kg/m²) nos grupos por gênero e valor de p (teste t)

Tabela 3. CA (cm) nos grupos por gênero e valor de p (teste t)

Tabela 4. PG (%) nos grupos por gênero e valor de p (teste t)

*Média (desvio-padrão)
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razão para não encontrarmos nenhuma dife-
rença significativa nas variáveis em compara-
ções intragrupos do sexo masculino.

No estudo, não houve divergência impor-
tante entre os sexos quanto às variáveis IMC 
e CA. Em relação à PG, as mulheres apresen-
taram valores expressivamente maiores em 
todos os grupos, comparadas aos homens, 
resultado visto também para amostras mais 
jovens.16,17 Em outros estudos com diferen-
tes faixas etárias, observou-se o mesmo re-
sultado para o IMC18 e para a CA.16 Du et al.19 
avaliaram, entre outras medidas, a CA de três 
mil trabalhadores chineses entre dezoito e 66 
anos. Verificou-se que a medida dos voluntá-
rios do sexo masculino foi significativamente 
maior que das mulheres. Em outro estudo, 
foram analisadas 3.531 crianças entre três e 
onze anos e mensuradas as CA de acordo com 
a recomendação da OMS.20 Os homens apre-
sentaram CA maior que as mulheres em todas 
as idades.21 Assim, a divergência dos resulta-
dos da CA pode ser justificada pelo menor nú-
mero de voluntários em nossa amostra, como 
também por diferentes padrões de mensurar 
tal variável, sendo que a adoção de um proto-
colo de medição padrão facilitaria a interpre-
tação dos resultados de diversos estudos. 

Quanto às limitações do estudo, o tama-
nho da amostra revelou ser pequeno para al-
gumas análises, dado alguns baixos valores 
de poder do teste. As avaliações foram feitas 
com diferentes avaliadores e estes não eram 
cegos. Devido à dificuldade de controle, al-
guns procedimentos prévios para uso do apa-
relho de bioimpedância não foram realizados, 
porém ainda não há um consenso na literatu-
ra sobre quais seriam eles. Ainda, foram rea-
lizadas apenas duas avaliações de carga com 
o teste de 1RM no grupo GM, o que pode ter 
afetado a adequada progressão do programa 
de exercícios resistidos. Apesar disso, o estu-
do vem a contribuir no desenvolvimento da 

literatura na área de gerontologia relacionada 
à composição corpórea e serve também como 
estímulo e ajuda para futuras pesquisas.

CONClUSÃO 
Com base nos resultados, pode-se con-

cluir que não houve diferença significativa en-
tre os grupos quanto às variáveis analisadas, 
porém o estudo careceu de mais voluntários 
para tal comparação. Os grupos mantiveram 
os níveis de composição corporal ao longo de 
seis meses, além de melhoras significativas 
intragrupos que ocorrerem no sexo femini-
no, sendo elas as diminuições do IMC no GM 
feminino e da CA no GR feminino. A PG foi a 
única variável antropométrica que diferiu en-
tre os gêneros. Este trabalho acrescenta na 
literatura científica resultados de protocolos 
de treinamento misto e de resistência em se-
nescentes, ajudando a entender seus efeitos a 
longo prazo e servindo de estímulo para futu-
ros estudos que comparem intervenções com 
e sem dieta nutricional e utilizem métodos de 
avaliação mais sofisticados.  
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INTrODUÇÃO 
Muitos idosos são acometidos por doen-

ças crônicas e seus agravos não transmissíveis, 
que se constituem em estados permanentes 
ou de longa permanência, que necessitam de 
acompanhamento constante1.  Concomitante-
mente a ocorrência de doenças ocorre o uso 
de medicamentos, o qual seu consumo está 
relacionado principalmente ao aumento da 
idade, ao sexo feminino, maior renda familiar 
e a percepção ruim sobre a saúde e a presença 
de sintomas2.

No entanto, os cuidados relacionados ao 
uso de medicamentos não devem estar cen-
tralizados apenas a população que mais o 
consome, pois se sabe que a administração 
de um medicamento em qualquer faixa etá-
ria pode gerar reações adversas, porém sua 
incidência aumenta proporcionalmente com 
a idade, expondo os idosos a maiores riscos1.

Além disso, é importante considerar que 
muitos idosos por apresentarem várias cau-
sas de fragilidade e pela maior vulnerabilida-
de para a ocorrência de doenças crônicas ou 
agudas utilizam muitos medicamentos conco-
mitantemente, o que os expõem ao risco de in-
terações medicamentosas e reações adversas, 
esse risco aumenta quando se utilizam medi-
camentos inapropriados a essa faixa etária3.

Os medicamentos potencialmente inapro-
priados consideram as características clínicas 
mais importantes da população idosa, rela-
cionadas as mudanças fisiológicas que ocor-
rem no organismo do idoso, entre as quais 
destaca-se a resposta aos medicamentos, que 
são diferentes do que as apresentadas por pa-
cientes jovens, resultando em modificações  
farmacocinéticas e farmacodinâmicas decor-
rentes do próprio envelhecimento4. Nesse 
sentido, foram desenvolvidos alguns critérios 
que classificam os medicamentos que devem 
ser evitados por idosos, inicialmente por Be-

ers5 atualizada por Fick et al.6. Além disso, 
Soares et al.7 realizou atualização desses cri-
térios específico para Portugal.

Segundo Flores & Colet3 os medicamentos 
considerados inadequados são impróprios 
para o uso em idosos em comparação a outras 
categorias, por falta de eficácia terapêutica ou 
por apresentar efeitos adversos superiores 
aos benefícios.

Apesar dos potenciais malefícios o uso 
de medicamentos inapropriados é frequente-
mente observado, Araújo, Magalhão & Chai-
mowicz8 constataram o uso de medicamentos 
inapropriados por 33,5% dos idosos perten-
centes ao Programa Saúde da Família de um 
Centro de Saúde de Belo Horizonte. Pinto, 
Ferré & Pinheiro9 verificaram na população 
de Diamentina/MG que 44,73% das prescri-
ções de idosos continham um medicamento 
inapropriado.

No entanto, o uso de medicamentos ina-
propriados não ocorre apenas no Brasil, Fia-
lová et al.10 verificaram o uso de medicamen-
tos potencialmente inapropriados em 19,8% 
dos idosos em estudo em países da Europa. 
Assim como, Simon et al.11 ao analisarem a 
população idosa dos Estados Unidos consta-
taram que 28,8% consumiam pelo menos um 
medicamento inapropriado.

O uso de medicamentos inapropriados 
ocorre por diversos motivos e condições, tan-
to em doenças crônicas quanto agudas, como 
no caso do tratamento de gripes e resfriados 
que são infecções virais auto-limitadas, com 
baixa mortalidade na ausência de complica-
ções, sendo seus sintomas mais frequentes 
caracterizados por febre, calafrios, cefaléia, 
tosse seca, dor de garganta, congestão nasal 
ou coriza, mialgia, anorexia e fadiga12.

Devido a esses sintomas serem conside-
rados simples, os medicamentos utilizados no 
seu tratamento frequentemente são consumi-

ArTIGO OrIGINAl

Medicamentos inapropriados para idosos usados 
no tratamento de gripe e resfriado

Inappropriate medicines for elderly used in the treatment of influenza and cold

Vanessa Adelina Casali Bandeira1*; Marilei Uecker Pletsch2

1Acadêmica de Graduação em 
Farmácia pela Universidade 

Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). 

Trabalhou na elaboração do 
artigo.

2Farmacêutica, Mestre em 
Ciências Farmacêuticas, 

Professora do Departamento 
de Ciências da Vida da UNIJUI. 

Trabalhou na orientação e revisão 
final do artigo.

Endereço para correspondência: *Vanessa Adelina Casali Bandeira. Rua do Comércio, n°. 3000, Bairro Universitário. CEP 98700-000, Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Telefone/fax: 0xx(55)33320468/0xx(55)33329100. E-mail: vanessa.acbandeira@yahoo.com.br.

RESUMO
O objetivo deste estudo foi verificar os medicamentos potencialmente inapropriados para idosos utilizados no 
tratamento sintomático de gripe e resfriado. A identificação dos medicamentos foi realizada através do Dicionário 
de Especialidades Farmacêuticas (DEF) 2011/2012 e após foram identificados os medicamentos inapropriados 
conforme os critérios de Beers atualizados em 2003 e complementados em 2008. Foram identificados 320 
medicamentos, considerando repetições, compostos por 77 diferentes princípios ativos dos quais 9 (11,69%) 
são considerados potencialmente inapropriados para idosos e estão presentes em 65 (20,31%) das alternativas 
farmacológicas disponíveis para o tratamento de gripes e resfriados. O uso de medicamentos inapropriados torna 
os idosos mais suscetíveis a problemas relacionados com medicamentos, principalmente a ocorrência de reações 
adversas. Essas condições agravam-se no tratamento de gripe ou resfriado, pois os medicamentos consumidos 
são de fácil acesso por serem isentos de prescrição e frequentemente utilizados através da automedicação. 
É fundamental que todos os profissionais da saúde, principalmente prescritores e farmacêuticos busquem 
alternativas para reduzir o consumo de medicamentos inapropriados e a automedicação, contribuindo para o uso 
racional de medicamentos e buscando melhorar a qualidade de vida desses idosos. 

Palavras-chave: Saúde do Idoso, Uso de medicamentos, Gripe, Automedicação.

ABSTRACT
The objective of this study was to verify the potentially inappropriate medicines taken by elderly people during 
sintomatic cold and flu. The identification of medicines was performed by the Dictionary of Pharmaceutical 
Specialties (DPS) 2011/2012 and after were identified according to Beers criteria, updated in 2003 and 
supplemented in 2008. 320 medicines were identified, considering replications, 77 different substances were 
identified, 9 (11,69%) are considered potentially inappropriate for elderly people and are in 65 (20,31%) of 
pharmaceutical alternatives available for treatment of influenza and cold. The use of inappropriate medicines 
make elderly people more susceptible to the drug-related problems, especially the occurrence of adverse reactions. 
These conditions are even worse in the treatment in treatment of influenza and cold, the medicines used are easily 
accessible because they don’t need prescription and often are used as self medication. It is essential that all health 
professionals, especially prescriber and pharmacist find alternatives to reduce the inappropriate use of medicines 
and self medication, contributing for rational drug use and finding ways to improve elderly people quality of life.

Keywords: elderly people health, Drug Utilization, Influenza, Self Medication. 
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Entre os medicamentos inapropriados a 
difenidramina tem grau elevado de inapro-
priação, pois pode causar sedação e confusão, 
sendo que não deve ser usada como hipnóti-
co e quando administrado para tratamento de 
reações alérgicas em emergência a dose deve 
ser a mais reduzida possível6,7.

Os demais anti-histamínicos também 
possuem grau elevado de inapropriação por 
possuírem efeitos anticolinérgicos potentes, 
sendo preferível os anti-histamínicos sem 
efeitos anticolinérgicos6,7. Além disso, em ido-
sos com retenção urinária os anti-histamíni-
cos e a pseudoefedrina podem reduzir o fluxo 
urinário acentuando a retenção6,7.

A pseudoefedrina também é inapropria-
da a idosos com hipertensão, pois pode ele-
var a  pressão arterial por efeito secundário 
da atividade simpaticomimética e em casos 
de insônica por  ser um estimulante do siste-
ma nervoso central6,7.

tratamento inadequado, entre outros, que po-
dem ser mais acentuados com a utilização de 
medicamentos inapropriados a esse grupo2. 

Nesse sentido, é fundamental a atuação 
dos profissionais de saúde, especialmente do 
farmacêutico na promoção do uso racional de 
medicamentos, através de estratégias que vi-
sem uma administração correta, diminuindo 
os riscos de efeitos adversos e interações18, 
assim como evitando o consumo de medica-
mentos potencialmente inapropriados.

O uso de medicamentos potencialmente 
inapropriados a idosos é frequente, sendo 
que alguns são de fácil acesso pelos idosos 
por serem isentos de prescrição médica e/ou 
utilizados no tratamento de agravos agudos, 
como no tratamento sintomático de gripe e 
resfriado conforme verificado no presente es-
tudo, que evidenciou a presença de nove prin-
cípios ativos inapropriados disponíveis para 
o tratamento sintomático de gripe e resfriado.

Tabela 1. Medicamentos potencialmente inapropriados a idosos considerando a patologia de acordo com Fick et al.6 e Soares et al.7 
presentes no DEF 2011/2012 para o tratamento sintomático de gripes e resfriados.

Medicamento ou 
grupo Patologia Número de medicamento em 

que está presente

Ácido acetilsalicílico

Insuficiência cardíaca;
Úlcera gástrica ou duodenal;

Alteração na coagulação ou paciente recebendo 
terapia anticoagulante

17

Clorfenamina Retenção urinária 1

Clorfeniramina Retenção urinária 9

Dexbronfeniramina Retenção urinária 1

Dexclorfeniramina Retenção urinária 6

Difenidramina Retenção urinária 9

Prometazina Retenção urinária 3

Pseudoefedrina
Hipertensão;

Retenção urinária;
Insônia

19

dos através da automedicação, prática na qual 
os indivíduos selecionam e utilizam o medi-
camento para tratar sintomas ou problemas 
de saúde menores reconhecidos por eles13, 
ou seja, o uso do medicamento é realizado 
sem adequada indicação e orientação. Segun-
do Mendes et al.14 ao analisarem a realização 
da automedicação na população portuguesa 
verificaram que os medicamentos mais utili-
zados eram preparações nasais e sistêmicas 
para gripe e tosse. Vitor et al.15 ao avaliarem 
o consumo de medicamentos sem prescrição 
médica em Porto Alegre/RS constataram que 
entre os grupos mais comumente utilizados 
por automedicação encontravam-se para o 
tratamento de febre e gripe.

A automedicação irracional aumenta o 
risco de eventos adversos, pode mascarar do-
enças e retardar o diagnóstico correto16.

Nesse sentido, o presente estudo objetiva 
verificar os medicamentos potencialmente 
inapropriados a idosos utilizados no trata-
mento sintomático de gripe e resfriado.

MÉTODOS 
Foram selecionados os medicamentos 

presentes no Dicionário de Especialidades 
Farmacêuticas (DEF) 2011/201217, com in-
dicação para o tratamento sintomático de 
gripes e resfriados e para os sintomas corre-
lacionados como febre, congestão nasal, in-
fecções/inflamações (respiratórias), tosse e 
hipovitaminoses C. Foram verificados todos 
os medicamentos pelo seu nome comercial, 
após buscou-se os princípios ativos que os 
compõe, pela denominação genérica, entre os 
quais foram identificados os potencialmente 
inapropriados para idosos.

Para a classificação como medicamento ina-
propriado a idosos seguiram-se os critérios de 
Beers5 atualizado por Fick et al.6 e Soares et al.7.

rESUlTADOS 
Foram encontrados 320 medicamentos 

no DEF 2011/201217 com indicação para o 
tratamento sintomático de gripes e resfriados, 
considerando repetições de princípios ativos, 
foram identificados 77 diferentes princípios 
ativos, destes 9 (11,69%) são considerados 
potencialmente inapropriados para idosos, 
os quais estão presentes em 65 (20,31%) das 
alternativas farmacológicas disponíveis para 
o tratamento de gripe e resfriado.

Entre os medicamentos potencialmente 
inapropriados a idosos foram encontrados os 
pertencentes a classe dos anti-histamínicos, 
tais como: clorfeniramina e difenidramina, 
ambas presentes em nove medicamentos; 
dexclorfeniramina em seis medicamentos; 
prometazina em três medicamentos; clorfe-
namina e dexbronfeniramina presentes em 
apenas um medicamento cada. 

A Tabela 1 apresenta os medicamentos 
potencialmente inapropriados em determi-
nada patologia, sendo o ácido acetilsalicílico 
o mais relacionado a patologias.

DISCUSSÃO 
O aumento da população idosa traz desa-

fios aos serviços e aos profissionais de saúde, 
pois com o envelhecimento surgem doenças 
crônicas que requerem o uso prolongado e 
contínuo de medicamentos, além disso, os 
idosos são mais suscetíveis a problemas agu-
dos (infecções e transtornos menores) que 
também estão relacionados ao consumo de 
medicamentos, consequentemente esse grupo 
torna-se o mais medicalizado da sociedade18. 

Com o consumo elevado de medicamen-
tos no seu cotidiano, os idosos comumente 
apresentam como consequência problemas 
relacionados aos medicamentos, tais como re-
ações adversas, interações medicamentosas, 
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Ainda, destaca-se que no Brasil não exis-
te uma lista de medicamentos inapropriadas 
direcionada aos medicamentos utilizados na-
cionalmente, sendo que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão 
de regulação do uso de medicamentos a qual 
emite periodicamente alertas sobre os medi-
camentos em circulação, mas nada específico 
a população idosa25.

Nesse sentido, evidencia-se a disponibili-
dade de acesso a medicamentos considerados 
inapropriados, mas ressalta-se a necessidade 
de padronização desses medicamentos no 
Brasil e a busca por alternativas capazes de 
evitar seu consumo pelos idosos, de acordo 
com Laroche et al.19 em uma clinica médica 
na França verificaram que a ocorrência de 
reações adversas é maior entre os usuários 
de medicamentos inapropriados, sendo de 
20,4% entre os usuários desses medicamen-
tos e de 16,4% entre os usuários de medica-
mentos apropriados. Ainda, a associação dos 
mesmos a automedicação agrava ainda mais 
essas condições, considerando que a autome-
dicação pode atrasar a busca pelo tratamento 
adequado, promover interações entre medi-
camentos, risco de reações adversas, toxicida-
de e abuso no consumo de medicamentos26.

Cabe aos profissionais de saúde, principal-
mente prescritores e farmacêuticos racionali-
zar o uso de medicamentos e minimizar a ocor-
rência de reações adversas e interações medi-
camentosas, comuns aos usuários de múltiplos 
medicamentos, e particularmente graves na 
população idosa, através da não prescrição de 
medicamentos inadequados e prevenção da 
automedicação dessa faixa etária8. Ainda, se-
gundo Cascaes, Falchetti & Galato22 educar a 
população para o uso racional de medicamen-
tos é função de todos os profissionais da saú-
de, com o objetivo de reduzir a automedicação 
nesta população e consequentemente muitos 
dos problemas relacionados a farmacoterapia.  

Nesse sentido, destaca-se a necessidade 
dos profissionais de saúde planejarem e atu-
arem conjuntamente através de ações dire-
cionadas ao uso racional de medicamentos, 
visando promover de forma consciente a saú-
de individual e comunitária. Entre as ações 
ressaltam-se orientações sobre a prática da 
automedicação, muitas vezes utilizada pelo 
idoso para o tratamento do que é considera-
do simples, mas devem ser orientados para 
evitar essa prática que pode resulta no uso 
irracional de medicamentos e da necessida-
de de identificar os problemas de saúde que 
necessitam de avaliação de um profissional 
mais habilitado22.

Ainda, o surgimento de efeitos tóxicos rela-
cionados aos medicamentos expõe os idosos a 
uma terapia medicamentosa insegura e pode in-
fluenciar economicamente o sistema de saúde6.

Nesse contexto, a farmácia comunitária 
torna-se um estabelecimento importante 
para o uso racional de medicamentos, prin-
cipalmente com a atuação efetiva do profis-
sional farmacêutico neste estabelecimento. 
É dever do estabelecimento farmacêutico as-
segurar ao usuário o direito a informações e 
orientações sobre o uso dos medicamentos, 
com ênfase ao cumprimento da posologias, 
as interações medicamentosas, as reações ad-
versas e armazenamento do medicamento27.

Sousa, Silva & Neto28 apresentam que a 
farmácia é um local que o farmacêutico busca 
a cada dia mais seu espaço e através de suas 
habilitações tem capacidade de conscientizar 
o indivíduo/paciente para o uso de medica-
mentos com adequada orientação, de forma 
correta e sob orientação médica, o que visa 
propiciar uma terapia medicamentosa racio-
nal, segura e efetiva.

Ainda, como ferramenta para a atuação 
do farmacêutico surge a atenção farmacêu-
tica, pratica ainda incipiente, mas com o po-

Na insuficiência cardíaca o ácido acetilsa-
licílico, um salicilato, é impróprio, pois pode 
promover efeito inotrópico negativo, com po-
tencial para promover retenção de líquidos e 
exacerbação da insuficiência cardíaca6,7. Tam-
bém é inapropriado a idosos com úlcera duo-
denal ou gástrica porque pode agravar  as úlce-
ras existentes ou produzir novas6,7. De acordo 
com os mesmos autores o ácido acetilsalicílico 
é inapropriado a idosos com alteração na co-
agulação, pois pode prolongar o tempo de co-
agulação e elevar o valores normais ou inibir 
a agregação de plaquetas, resultando em um 
potencial aumentado para sangramento.

Araújo, Magalhão & Chaimowicz8 cons-
tataram o uso de medicamentos inapropria-
dos por 33,5% dos idosos pertencentes ao 
Programa Saúde da Família de um Centro de 
Saúde de Belo Horizonte/MG e entre eles es-
tavam presentes a clorfeniramina, dexclorfe-
niramia e da prometazina, além disso, entre 
os idosos do estudo foi verificado que 22,3% 
realizavam automedicação. 

 Ainda, os anti-histamínicos inapropria-
dos também foram encontrados por Laroche 
et al.19 entre os idosos internados em uma clí-
nica de geriatria de um hospital universitário 
da França. Além disso, Nassur et al.20 em um 
hospital filantrópico ao verificarem o consu-
mo de medicamentos inapropriados, encon-
traram entre eles a clorfeniramia e a prome-
tazina, sendo que os dois medicamentos eram 
utilizados sem prescrição médica.

Laporta et al.21 ao analisarem o consumo 
de anti-inflamatórios não esteróides nas far-
mácias comerciais de Santa Maria/RS verifi-
caram que 76,52% dessa classe de medica-
mento eram comercializados sem prescrição 
médica, sendo o princípio ativo mais comer-
cializado o ácido acetilsalicílico, sendo esse, 
um medicamento que na presença de várias 
patologias é inapropriado ao idoso.

A prática da automedicação é frequente 
entre os adultos brasileiros, na cidade de Tu-
barão/SC em um grupo de terceira idade ve-
rificou-se que 80,5% dos idosos se automedi-
cam, principalmente pela praticidade e na pre-
sença de sintomas considerados simples, como 
no caso de gripe, além disso, constatou-se que 
55,9% das automedicações eram por orienta-
ções de amigos, vizinhos ou familiares22.

Mendes et al.14 ao analisarem a automedi-
cação na população português encontraram 
um prevalência de 26%, sendo que o grupo 
mais utilizado em automedicação foi o das 
preparações nasais e sistêmicas para a gripe e 
tosse representando 23,0% do total de situa-
ções de automedicação. Martins et al.23 na po-
pulação de Bragança verificaram que 91,3% 
da população realizava automedicação, sendo 
cefaléia, gripe, febre e dor de garganta as prin-
cipais condições que levam a automedicação.

Nesse sentido, verifica-se que o uso dos 
princípios ativos inapropriados a idosos, que 
são alternativas terapêuticas no tratamento 
sintomático da gripe é frequente, assim como 
a realização da automedicação para o trata-
mento da gripe.

Além disso, de acordo com a Resolução no 
138/200324 os anti-histamínicos, analgésicos e 
antitérmicos, comumente utilizados para o tra-
tamento de gripe e resfriado pertencem a Lista 
de Grupos e Indicações Terapêuticas Especifica-
das que são de venda sem prescrição médica24. 

As limitações do estudo ocorrem pelo fato 
do mesmo ser de caráter bibliográfico, não 
sendo possível mensurar quantitativamente 
a real utilização dos medicamentos potencial-
mente inapropriados a idosos no seu cotidia-
no, tanto como medicamento prescrito quan-
to pelo consumo desses medicamentos por 
automedicação no tratamento dos sintomas 
relacionados a gripe e identificar suas conse-
quências de uso tais como reações adversas.
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tencial de transformar muitos estabelecimen-
tos farmacêuticos com seu fator comercial e 
mercantilista, em um estabelecimento com 
concepção de serviços avançados de saúde, 
com realização de ações educativas, tanto in-
dividual quanto coletivamente29.

No contexto do tratamento de gripe e res-
friado o farmacêutico deve estar preparado 
para fornecer orientações relacionadas ao 
tratamento medicamentoso, assim como, so-
bre medidas não farmacológicas que podem 
ser utilizadas e formas de prevenção desses 
transtornos respiratórios.

CONSIDErAÇÕES FINAIS 
No tratamento de desconfortos e sintomas 

menores como no caso dos sintomas de gripes 
e resfriados muitas vezes os indivíduos con-
somem medicamentos sem considerar suas 
potenciais conseqüências. No entanto, todo 
medicamento é passível de desenvolver inte-
rações medicamentosas, toxicidade e even-
tos adversos. Cabe aos profissionais da saúde 
orientar a todos os usuários de medicamen-
tos, sobre os riscos que podem estar expostos, 
principalmente aos idosos que geralmente 
consomem vários medicamentos concomitan-
temente e são mais suscetíveis a toxicidade e 
eventos adversos relacionados, sendo que os 
riscos aumentam ao consumirem medicamen-
tos potencialmente inapropriados.

A presença de medicamentos inapro-
priados entre os medicamentos utilizados 
no tratamento de gripe e resfriado é rele-
vante, pois muitos desses medicamentos 
podem(suprimir) são comercializados sem 
prescrição médica e estão frequentemente 
relacionados a automedicação. Nesse sentido, 
cabe aos profissionais de saúde, entre eles os 
prescritores racionalizar a prescrição ao ido-
so prescrevendo medicamentos adequados 
a essa faixa etária. Quanto aos profissionais 

farmacêuticos, presentes principalmente nas 
farmácias comunitárias que são os locais de 
comercialização de medicamentos compe-
te orientar para o adequado consumo dos 
medicamentos, evitando o consumo de me-
dicamentos inapropriados e a prática da au-
tomedicação, a fim de informar sobre seus 
riscos que podem resultar em interações me-
dicamentos, eventos adversos, insegurança 
e ineficácia do tratamento medicamentoso, 
e promover um tratamento medicamentoso 
adequado a essa faixa etária, com uma melhor 
resposta terapêutica.
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INTrODUÇÃO 
A expectativa de vida humana tem au-

mentado significativamente. Nota-se que 
pessoas acima de sessenta anos estão acres-
cendo sua proporção, chegando a aumen-
tar no Brasil três anos a cada década. Isso 
se deve ao avanço na área diagnóstica e 
de tratamentos, além do crescente núme-
ro de ações preventivas que induzem a ati-
vidade física, diminuindo os índices de 
obesidade e osteoporose, e proporcionando 
menores chances de desenvolver doenças 
cardiovasculares, promovendo hábitos mais 
saudáveis.¹ Segundo Bonardi et al.,² a saúde 
não é definida apenas pela presença de 
doenças, mas, sim, pelo nível de condição e 
preservação da capacidade funcional a que o 
ser humano se apresenta.

No envelhecimento, quando o sedentaris-
mo se faz presente, acarreta diversas mudan-
ças fisiológicas, como perda de flexibilidade 
em músculos e articulações e perda de equi-
líbrio.³ O sedentarismo é ocasionado por fa-
cilidades que permitem ao indivíduo realizar 
menos esforço físico, pois, quando necessá-
rio, em simples atividades, o corpo acaba por 
utilizar níveis funcionais máximos aos quais 
não está acostumado, afetando, assim, o siste-
ma fisiológico, podendo ocasionar quedas.4 O 
episódio de quedas é proporcional ao grau da 
capacidade funcional que o idoso apresenta, 
sendo mais frequentes em idosos debilitados 
funcionalmente.5

O exercício físico auxilia o sistema fisioló-
gico a se manter em funcionamento constan-
te, por isso os idosos devem se exercitar, a fim 
de oportunizar melhoras em sua autonomia 
e qualidade de vida,3 sendo esta satisfatória 
quando existe carga regular de exercícios fí-
sicos como fator de promoção da saúde, alia-
dos a bons hábitos alimentares e ao não uso 
de drogas.6 A atividade física é o principal 

elemento para um envelhecimento saudável, 
e os exercícios físicos regulares voltados para 
o acréscimo da flexibilidade e força muscular 
são recomendados para retardar os efeitos 
negativos do envelhecimento.6,7 Entre as di-
versas modalidades oferecidas atualmente 
(hidroginástica, dança, natação, musculação, 
ioga etc.) para esta população, encontramos 
o Pilates, que pode ser utilizado para aprimo-
rar a capacidade funcional e oferecer melhora 
significativa no equilíbrio estático e na quali-
dade de vida do idoso.8

A referida modalidade teve início na dé-
cada de 1920, na Alemanha, quando Joseph 
Humbertus Pilates (1880-1967) criou um pro-
grama de exercícios originalmente chamado 
Contrology®, mas difundido mundialmente 
como Método Pilates,9 baseado no ritmo da 
respiração que oferece benefícios como: for-
talecimento e definição muscular, correção 
postural, melhora do equilíbrio e circulação 
sanguínea e aumento da amplitude de movi-
mento.10 Joseph Pilates iniciou o método crian-
do exercícios praticados no chão (Mat Pilates), 
em seguido aprimorou os exercícios em camas 
de hospital que possuíam molas, então surgi-
ram os exercícios em aparelhos que proporcio-
nam uma forma ampla de controle corporal. 
Nos exercícios de Mat Pilates, o aluno apren-
de a trabalhar com a respiração e a contração 
muscular do centro de força (powerhouse); já 
nos exercícios em aparelhos o aluno tem que 
controlar as molas (mecanismo que aumenta a 
resistência dos movimentos).11 

Em seu estudo, Rodrigues et al.8 relataram 
os efeitos do Método Pilates em 52 mulheres 
sedentárias entre 60 e 78 anos. Encontraram 
resultados significantes no aumento da capa-
cidade funcional, em que os exercícios ofere-
ceram benefícios no equilíbrio estático e nos 
níveis de autonomia pessoal no grupo Pilates, 
proporcionando melhora significativa nos ín-
dices de qualidade de vida. 
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Benefícios da prática do Método Pilates sobre a 
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RESUMO

A expectativa de vida humana tem aumentado significativamente com o passar dos anos, pois pessoas acima 
de sessenta anos estão acrescendo sua proporção. O objetivo do estudo foi investigar os benefícios sobre 
a aptidão física que a prática do Método Pilates propicia a pessoas idosas. A busca foi realizada nas bases de 
dados Google Acadêmico, PubMed/Medline e Scielo, empregando as palavras-chave “Pilates”, “idosos (elderly)” 
e “envelhecimento (aging)”. Foram selecionados estudos envolvendo o envelhecimento e outros relativos aos 
efeitos do Método Pilates nesta população. Foram considerados somente estudos observacionais e experimentais 
para analisar os efeitos do Método Pilates na população idosa. A partir dos oito artigos selecionados, pôde-se 
observar que o Método Pilates proporcionou melhoras significativas em níveis de flexibilidade, força muscular, 
equilíbrio, autonomia pessoal e qualidade de vida em pessoas idosas. O Método Pilates é um programa de 
exercícios favorável para minimizar ou reverter os efeitos negativos do envelhecimento e aprimorar os níveis 
necessários de aptidão física para o idoso.

Palavras-chave: Aptidão física, técnicas de exercício e movimento, idosos.

ABSTRACT

Human life expectation increases significantly over the years, such that people aged over sixty are growing in 
population proportion. This study aimed  to investigate the benefits of physical fitness that the practice of Pilates 
provides to elderly. The research was conducted through the databases: Google Scholar, PubMed, Medline and 
Scielo, using the keywords “Pilates”, “elderly” and “aging”. We selected studies talking about aging, and those 
related to the effects of Pilates in this population. We considered only the observational and the experimental 
studies to analyze the effects of Pilates in the elderly. From the eight selected articles, it was observed that the 
Pilates Method has provided significant improvements in levels of flexibility, muscular strength, balance, personal 
autonomy and quality of life in older people. The Pilates Method is an exercise program favorable to minimize or 
reverse the negative effects of aging and improve the necessary levels of physical fitness for elderlies.

Keywords: Physical fitness, exercise movement techniques, aged.
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Tabela 1. Estudos com o Método Pilates

H: homens; M: mulheres; ~: idade; GP: grupo Pilates; GC: grupo controle; ↓ : diminuiu; ↑: aumentou; ↔: sem diferença significativa.

Referência Sujeitos
Características/ 

programa de 
exercício

Variável 
analisada

Efeito 
do 

método

Sassi et al.12 
20 (H/M) ~ 60 a 80 
Controle (pré e pós)

10 sessões (2 vezes por semana)
Mobilidade

(coluna lombar)
↔

Rodrigues et al.13 
52 (M) ~ 66 ± 4 GP (27) GC (25)

Sedentárias
Pilates em aparelhos

8 semanas (2 vezes por semana)
Equilíbrio estático ↑

Rodrigues et al.14 
52 (M) GP (27 ~ 66,9 ± 5,3) GC 

(25 ~ 65,2 ± 3,9)
Sedentárias

Pilates em aparelhos e na bola
8 semanas (2 vezes por semana)

Desempenho funcional 
(atividades diárias, 
autonomia pessoal)

↑

Rodrigues et al.8 
52 (M) ~ 60 a 78
GP (27) GC (25)

Sedentárias

Pilates em aparelhos
8 semanas (2 vezes por semana)

Qualidade de vida
Equilíbrio estático

Autonomia

↑
↑
↑

Reis et al.15 
30 (H/M)

GP (15, fisicamente ativos com 
Pilates) GC (15, sedentários)

Pilates em aparelhos e Mat Pilates
4 semanas no mínimo

Qualidade de vida ↑

Mayer e Lopes16 
5 (M) ~ 61 a 73

Controle (pré e pós)
Fisicamente ativas

Mat Pilates
4 semanas (3 vezes por semana)

IMC
Peso
Força

Equilíbrio
Agilidade

Flexibilidade

↔
↔
↑
↑
↔
↑

Irez et al.17 
60 (M) ~ 65 

GP (30) GC (30)
Sedentárias

12 semanas (3 vezes por semana)

Equilíbrio dinâmico
Flexibilidade

Tempo de reação
Força muscular

Número de quedas

↑
↑
↑
↑
↓

Rosa et al.18 
7 (H/M) ~ 60 a 70
Controle pré e pós 
Fisicamente ativos

11 sessões (2 vezes por semana) Equilíbrio
↑

encontraram resultados significativamente 
positivos em relação à qualidade de vida e 
autonomia dos idosos. 

Na velhice, o bem-estar e a saúde são o 
resultado do equilíbrio entre as diversas di-
mensões na capacidade funcional do idoso. O 
desempenho físico diminui no decorrer dos 
anos devido à falta de hábitos saudáveis rela-

cionados à aptidão física, o que pode compro-
meter a autonomia (capacidade de executar 
seus próprios objetivos) de indivíduos ido-
sos, principalmente pela falta de flexibilida-
de,19 equilíbrio20 e força muscular.21

Durante o envelhecimento, fatores psicos-
sociais, doenças e baixa aptidão física são mais 
comuns, por isso além de medidas gerais da 

Devido ao aumento dessa população, sur-
ge uma questão preocupante aos profissio-
nais da área da saúde: Pode o envelhecimento 
resultar em declínio da flexibilidade e equilí-
brio, baixa mobilidade e capacidade funcio-
nal, ocasionando quedas e baixa qualidade 
de vida? É perceptível que a atividade física 
promove melhoras qualitativas na vida dos 
idosos, pois devido a fatores que influenciam 
o envelhecimento o Pilates aparentemente é 
um método eficaz para modificar esses níveis 
de aptidão física, mas será que pode oferecer 
benefícios ao público idoso?

A partir dessa questão, o objetivo desta 
revisão de literatura foi investigar os bene-
fícios sobre a aptidão física que a prática do 
Método Pilates propicia a pessoas idosas.

MÉTODOS 
A presente revisão de literatura buscou 

nas bases de dados Google Acadêmico, Pub-
Med/Medline e Scielo, empregando as pala-
vras chaves “Pilates”, “idosos (elderly)” e “en-
velhecimento (aging)”. Os artigos foram com-
preendidos no período de 2000 a 2012, pois 
a partir desse ano (2000) nota-se um grande 
aumento no número de estudos e pesquisas 
com o Método Pilates e a população idosa. 
Utilizaram-se livros para ampliar o conheci-
mento em aspectos fundamentais de fisiolo-
gia, envelhecimento, Pilates e treinamento.

Foram selecionados estudos envolvendo o 
envelhecimento, e aqueles relativos aos efei-
tos do Método Pilates nesta população.

Nesta revisão, foram considerados so-
mente estudos observacionais e experimen-
tais para analisar os efeitos do Método Pila-
tes na população idosa. Ao analisar o estudo, 
observou-se a metodologia (sujeitos fisica-
mente ativos ou sedentários, idade superior 
a sessenta anos, em programa de exercícios 
e tipo de Pilates, frequência e tempo de trei-

no e variáveis), e resultados significantes a 
respeito dos efeitos do Método Pilates em 
pessoas idosas. 

rESUlTADOS 
Na primeira pesquisa em banco de da-

dos foram encontrados mais de 1.500 artigos 
abordando as palavras-chave citadas ante-
riormente. Destes, foram selecionados 42 ar-
tigos que abordavam estudos gerais sobre o 
Método Pilates e idosos, sendo que 28 inves-
tigaram o envelhecimento e as atividades físi-
cas para idosos, oito analisaram os efeitos do 
Método Pilates em idosos e seis abordaram os 
efeitos gerais do Método Pilates em jovens e 
adultos. Além de artigos, foram selecionados 
oito livros, três sobre envelhecimento e ido-
sos, e cinco sobre o Método Pilates.

Na Tabela 1 estão listados os estudos 
analisados e selecionados para investigar os 
benefícios do Método Pilates em pessoas ido-
sas, constando as características dos sujeitos 
avaliados, as características do programa de 
exercícios com o Pilates, o tipo de variável 
analisada e os efeitos que o método propor-
cionou nos sujeitos avaliados.8,12-18

DISCUSSÃO 
O objetivo desta revisão de literatura 

foi investigar quais os benefícios do Méto-
do Pilates relativos à aptidão física de pes-
soas idosas. Para o propósito desta revisão 
foram selecionados oito artigos que envol-
vessem os efeitos do Método Pilates na po-
pulação idosa. 

Entre os oito estudos selecionados para 
responder à questão envolvida nesta revisão, 
foram encontrados diversos benefícios que 
auxiliam na aptidão física de idosos como 
autonomia, qualidade de vida, equilíbrio, fle-
xibilidade e força. Três destes estudos8,14,15 
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dos sessenta anos e que provoca pouco im-
pacto sobre as articulações, a ginástica, que 
trabalha diferentes grupos musculares,30 e o 
Pilates, que trabalha constantemente o equi-
líbrio corporal.31

Especificamente sobre os programas de 
condicionamento físico envolvendo o Méto-
do Pilates, prioriza-se o trabalho muscular da 
região abdominal para obter melhor funcio-
nalidade da coluna vertebral. O alongamento 
proposto neste método oferece restauração 
no alinhamento postural, ajudando a corri-
gir o desequilíbrio muscular, pois por ser um 
método que integra diversos movimentos 
orientados, seus exercícios podem promover 
o controle e equilíbrio corporal.32

Seis princípios originais compreendem o 
Método Pilates: respiração, concentração, es-
tabilização, controle, precisão e fluidez. Esses 
princípios envolvem os objetivos e o foco de 
cada exercício, a concentração, a estabilização 
e o controle podem ser os principais respon-
sáveis para a manutenção do equilíbrio, pois 
durante os exercícios são acionados diversos 
músculos, principalmente os abdominais. A 
partir disso é conclusivo que onde há fortale-
cimento desses músculos é possível aprimo-
rar e manter uma melhor postura e equilíbrio. 
Por isso o Pilates se faz necessário e auxilia na 
manutenção do equilíbrio.31,32

Além de estudos que favoreceram o equi-
líbrio de idosos por meio do Método Pilates, 
foram encontrados dois estudos16,17 que re-
lacionam a flexibilidade como um fator que 
pode afetar a qualidade de vida dos idosos. 
Esses dois estudos obtiveram resultados po-
sitivos importantes no aumento da flexibili-
dade em idosos.

O declínio e a restrição da flexibilidade em 
idosos se deve à falta de movimentos capazes 
de fortalecer ligamentos, músculos e tendões, 
pois estes em função da alta idade apresentam 

redução nas fibras elásticas tornam os movi-
mentos mais curtos. O aumento da flexibilida-
de em idosos resulta na otimização da execu-
ção qualitativa e quantitativa dos movimentos, 
pois sem trabalhar a flexibilidade os músculos 
de pequena capacidade de alongamento aca-
bam gerando uma força menor.33,34

A flexibilidade está associada diretamen-
te à mobilidade articular e à elasticidade mus-
cular, podendo estar relacionada à autonomia 
do idoso.35 Tarefas comuns como estender a 
roupa, arrumar a cama ou até mesmo amar-
rar o tênis podem ficar complicadas no decor-
rer do envelhecimento, pois os movimentos 
corporais tornam-se menos amplos. Contudo,  
o treinamento com a flexibilidade é favorável 
e pode modificar esses padrões.4

Guadagnine et al.36 compararam os ní-
veis de flexibilidade em vinte idosos (média 
de 66,5 anos) praticantes e não praticantes 
de atividade física, sendo que os praticantes 
não realizavam atividades que objetivassem 
o aumento da flexibilidade. Os resultados 
desse estudo evidenciaram que 45% do total 
de pessoas avaliadas possuía encurtamento 
muscular generalizado em diferentes níveis. 
Os praticantes de atividade física apresen-
taram nível maior de flexibilidade do que os 
não praticantes, o que leva a concluir que o 
envelhecimento traz degenerações ao corpo 
humano e a falta de atividade física provoca 
encurtamento muscular.

Assim como o Tai Chi (arte marcial que 
combina a circulação de energia, respiração 
e alongamentos), que promove a melhora 
da flexibilidade em idosos37 e o treinamento 
de força que pode ser eficaz para aprimorar 
a flexibilidade nesta população e contribuir 
para a manutenção e aumento da amplitude 
de diferentes movimentos e articulações,7 
o Método Pilates também é responsável por 
propiciar esse tipo de resultado.

saúde que previnam e minimizem os efeitos 
do envelhecimento, deve-se incluir a atividade 
física.22 A saúde está diretamente associada à 
capacidade funcional do idoso, e a atividade 
física contribui para menores incidências de 
quedas, exercendo uma função benéfica para a 
qualidade de vida dessa população.23

Marques et al.24 estudaram a relação en-
tre atividade física e qualidade de vida em 
44 idosas que viviam em asilos ou de modo 
independente, e concluíram que essa idosas 
apresentaram menor autonomia funcional e 
atividade física quando comparadas a idosas 
que vivem de modo independente. 

Aragão et al.5 avaliaram os efeitos da re-
sistência muscular localizada visando à auto-
nomia funcional e à qualidade de vida do ido-
so e notaram que aqueles que apresentaram 
bom estado em resistência muscular também 
obtiveram bons índices de autonomia e de-
sempenho de atividade da vida diária.

Diversas modalidades de atividade física 
promovem a autonomia e qualidade de vida 
em idosos. O treinamento com hidroginásti-
ca é uma delas e pode influenciar significati-
vamente na melhoria e manutenção da apti-
dão física de idosos,25 já a musculação é um 
meio que oferece benefícios morfológicos, 
orgânicos e psicossociais, que visa a promo-
ver o bem-estar, a saúde e proporcionar qua-
lidade de vida a pessoas idosas.23 A dança 
apresenta resultados satisfatórios em relação 
à qualidade de vida de idosos. Segundo estu-
do de Castro et al.26 a dança e a musculação 
elevaram os níveis de qualidade de vida em 
idosas praticantes dessas atividades.

De acordo com Mazo et al.,23 um programa 
de exercício físico eficiente para a população 
idosa deve oferecer melhoras significativas na 
capacidade e aptidão físicas, como resistência 
cardiovascular, força, flexibilidade e equilí-
brio, que consequentemente irão proporcio-

nar maior autonomia pessoal e qualidade de 
vida a esses indivíduos. O Método Pilates é 
um programa de exercícios que oferece esses 
tipos de benefícios para a população idosa, 
como será discutido neste aritgo.

Em cinco estudos8,13,16-18 foram encon-
trados resultados positivos significativos no 
equilíbrio de idosos pelo Método Pilates. 

No dia a dia, é necessário ter controle so-
bre o equilíbrio corporal, seja ele estático ou 
dinâmico, em que a ação dos sistemas vesti-
bular, visual e somato-sensorial são os prin-
cipais responsáveis para que isto ocorra.27 
Com o envelhecimento, a habilidade desses 
sistemas em funcionar corretamente é com-
prometida, afetando, assim, o equilíbrio cor-
poral e causando possíveis tonturas e dese-
quilíbrio. O desequilíbrio em idosos propicia 
grande impacto em tarefas diárias, podendo 
ocasionar quedas, fraturas e baixa mobilidade 
corporal.20 Diversas modalidades oferecidas 
atualmente podem mudar esses parâmetros, 
como musculação, hidroginástica, ginástica e 
o Método Pilates.

Maciel e Guerra28 analisaram a prevalên-
cia e fatores associados ao déficit de equilí-
brio em idosos. Participaram 310 indivídu-
os de ambos os sexos com sessenta anos ou 
mais. Avaliando os resultados, foi encontrada 
uma prevalência de 46,1% de idosos com al-
terações no equilíbrio,  possivelmente associa-
das a idade elevada (mais de 75 anos), sexo 
feminino, analfabetismo e déficit auditivo. 
Concluíram que tal déficit no equilíbrio pode 
ser modificado por meio de intervenções que 
reduzam esses efeitos.

As atividades plenamente capazes de apri-
morar a aptidão física (equilíbrio, força, fle-
xibilidade, agilidade) desta população são a 
musculação, que consequentemente melhora 
a qualidade de vida,29 a hidroginástica, que é 
uma modalidade oferecida para a faixa etária 
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tes permite alongar e reforçar os músculos do 
tronco, focando na contração de músculos na 
região abdominal e pélvica, e assim provoca 
a melhora da coordenação e da circulação, 
aprimorando a flexibilidade e, consequente-
mente, incrementando a força muscular e a 
postura associadas à respiração.48,49

Em estudo, Gonçalves et al.50 concluíram 
que para um melhor desempenho respira-
tório poderiam ser associados treinamentos 
específicos para aprimorar a força muscular 
responsável pela respiração. Esse treinamento 
pode ser realizado com o Pilates, pois a respi-
ração é trabalhada constantemente em todos 
os exercícios, e para respirar corretamente é 
necessário completar a inspiração e a expira-
ção porque a inalação e exalação completa de 
ar estimulam os músculos a maior atividade.40

CONClUSÃO 
Observa-se que a população idosa mun-

dial vem crescendo constantemente, fato que 
pode estar relacionado à prática de atividade 
física. Os diversos efeitos do envelhecimento 
incluem a redução da aptidão física e da qua-
lidade de vida desta população. 

O Método Pilates é um programa de 
exercícios favorável no sentido de minimi-
zar e reverter os efeitos negativos do en-
velhecimento, aprimorando os níveis de 
aptidão física para o idoso. A flexibilidade 
sofre efeitos positivos, pois nos exercícios a 
insistência do alongamento que favorece a 
amplitude de movimento é constantemen-
te ativada. O trabalho de força na região da 
musculatura abdominal, paravertebral e 
glútea promove melhoras no equilíbrio e na 
postura corporal, pois a manutenção e esta-
bilização corporal estão associadas direta-
mente ao aumento da força muscular, já que 
o Pilates oferece maior contração a todos os 
grupos musculares.

Estudos longitudinais que acompanhem 
os efeitos crônicos do Método Pilates devem 
ser realizados a fim de investigar se esses 
efeitos são prolongados e progressivos ou so-
mente agudos ou transitórios.
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Os exercícios do Método Pilates traba-
lham constantemente formas diferentes de 
alongamento muscular, principalmente com 
o alongamento ativo, que é extremamente 
eficaz no sentido de aprimorar a flexibilidade 
de músculos encurtados.38 O treinamento 
com o Método Pilates é capaz de aprimorar a 
flexibilidade geral do corpo e fortalecimento 
de músculos abdominais, glúteos e paraver-
tebrais lombares (powerhouse).39 O aumento 
da flexibilidade por meio do Método Pilates 
possivelmente está relacionado a exercícios 
que visam a essa valência, pois muitos destes 
exercícios focam na insistência do alonga-
mento para adquirir amplitude de movimen-
to e, consequentemente, executar os exercí-
cios com mais fluidez.40

Além do equilíbrio e da flexibilidade, 
o aumento da força muscular configura-se 
como ponto fundamental na aptidão físi-
ca de idosos. Foram encontrados dois arti-
gos16,17 que incrementam a força a partir do 
Método Pilates. O declínio da força não está 
relacionado apenas com a perda de massa 
muscular, mas possivelmente ao fato de ido-
sos não treinados reduzirem sua capacidade 
de ativar totalmente seus grupos muscula-
res.41 O pico da força muscular é atingido por 
volta dos trinta anos de idade e preservado 
até os cinquenta anos, após essa faixa etária 
há evidências de que a força começa a sofrer 
declínios. A força muscular pode ser expres-
sa como excêntrica, concêntrica e isométri-
ca, sendo a força excêntrica aparentemente 
a mais resistente em relação aos efeitos do 
envelhecimento.7-42 

No envelhecimento ocorre um decréscimo 
na funcionalidade do sistema neuromuscular, 
sendo essa perda acentuada quando há insufi-
cientes níveis de atividade física e diminuição 
do condicionamento, perda de massa muscu-
lar, redução da flexibilidade, força, resistência e 
mobilidade articular.21 Para limitar essa perda, 

o treinamento de força é extremamente eficaz 
em aprimorar estes aspectos, além de reduzir 
a fraqueza e a fragilidade muscular.43

Zago et al.44 estudaram o efeito de um 
programa geral de atividade física de intensi-
dade moderada sobre os níveis de resistência 
de força em idosos. A amostra contou com 26 
idosos (média de 58,27 anos) de ambos os 
sexos, fisicamente ativos. Os autores consta-
taram que os idosos têm potencial para me-
lhorar a resistência de força muscular, o que 
pode ocorrer por meio de programas de ati-
vidades físicas generalizadas em intensida-
de moderada. Em outro estudo, Mihessen et 
al.43 avaliaram a força muscular em 48 idosos 
de ambos os sexos, praticantes de atividade 
física regular. Notou-se um aumento na for-
ça e resistência muscular desses idosos, e 
os resultados foram considerados positivos 
e significantes, tendo em vista que a ativida-
de física regular promoveu aumento na força 
muscular dos avaliados. 

De acordo com estudo de Carvalho et 
al.,45 um programa complementar de ati-
vidade física foi suficientemente intenso e 
específico para induzir melhorias na força 
muscular de idosos independentes. O trei-
namento físico, independentemente da mo-
dalidade, reduz a perda de força muscular 
causada pelo envelhecimento e sedentaris-
mo. A musculação e a ginástica46 localizada, 
assim como o Método Pilates, promovem o 
incremento da força muscular.

Segundo Aparício e Pérez,47 Joseph Pila-
tes sempre buscou exercícios que ofereces-
sem benefícios como o fortalecimento global 
e preservação da flexibilidade. O Método Pi-
lates envolve exercícios de contrações con-
cêntricas, excêntricas e isométricas, que são 
responsáveis pela manutenção e estabiliza-
ção corporal, a qual está associada direta-
mente ao aumento da força muscular. O Pila-
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INTrODUÇÃO  
A osteoporose é uma doença crônica que 

envolve diversos fatores, mas está principal-
mente relacionada ao envelhecimento, que 
acomete tanto mulheres (especialmente após 
a menopausa) quanto homens.1-4 É definida 
como uma doença osteometabólica sistêmica, 
caracterizada por apresentar diminuição da 
massa óssea e deterioração da microarqui-
tetura do tecido ósseo, o que resulta no au-
mento da fragilidade dos ossos e numa conse-
quente maior suscetibilidade a fraturas.5-8

A importância clínica da osteoporose na 
saúde pública deve-se ao aumento do risco 
de fraturas decorrentes do declínio da função 
neuromuscular e do enfraquecimento ósseo, 
levando à elevação da morbidade, incapaci-
dade física, diminuição da qualidade de vida 
do indivíduo, aumento da mortalidade rela-
cionada à doença, além do alto custo financei-
ro e social do tratamento. 

O presente estudo visa a abordar o trata-
mento farmacológico da osteoporose devido 
ao fato de a doença, do ponto de vista epide-
miológico, ser responsável por mais de 1,5 mi-
lhão de fraturas anuais, sendo esperado que 
uma a cada duas mulheres com idade acima 
de cinquenta anos sofra algum tipo de fratura 
em sua vida em decorrência da osteoporose.9 

As estimativas para o ano de 2050 apon-
tam a possibilidade de 70% das fraturas de 
quadril que ocorrerão na África, na Ásia e 
na América Latina serem devidas à osteo-
porose, o que evidencia a importância clí-
nica da doença.10,11

Outro ponto importante que não deve 
ser esquecido é o aspecto financeiro, visto 
que os custos causados pela osteoporose es-
tão relacionados a gastos com a hospitaliza-
ção, cuidados ambulatoriais, incapacidade e 
mortes prematuras.12 

No Brasil, há poucos trabalhos sobre a 
ocorrência de fraturas osteoporóticas e gas-
tos relacionados. Entretanto, em 2005, foram 
gastos cerca de R$ 21 milhões somente com 
medicamentos fornecidos pelo Ministério da 
Saúde no Programa de Medicamentos Excep-
cionais (Promex) para a osteoporose.12,13

Diante dos aspectos apresentados, este 
trabalho teve como finalidade a realização de 
um estudo teórico (revisão) sobre o tratamen-
to farmacológico da osteoporose, abordando 
os conceitos farmacocinéticos e farmacodinâ-
micos das classes terapêuticas utilizadas para 
o controle dessa patologia, contribuindo as-
sim para um melhor entendimento do início 
e do tratamento da doença. Foram utilizados 
como descritores: osteoporose, tratamento 
farmacológico, fármacos e tratamento não 
farmacológico. Como critério de inclusão fo-
ram utilizados apenas os trabalhos que desta-
cassem a farmacoterapia da osteoporose.

Tratamento farmacológico
Os agentes terapêuticos para o tratamento 

da osteoporose são divididos em duas classes: os 
compostos antirreabsortivos e os estimulantes 
da formação óssea.14,15 Os primeiros reduzem a 
atividade dos osteoclastos, que formam lacunas 
na superfície dos ossos, permitindo um preen-
chimento destas por uma nova matriz antes do 
reinício do ciclo de remodelação – processo de 
retirada do osso e formação de um osso novo. Já 
os segundos compostos, também chamados de 
agentes anabólicos, intensificam a ação dos oste-
oblastos que, em cada ciclo de remodelação, au-
menta a deposição de matriz osteoide.14,16-19

Dentre os fármacos com ação antirreab-
sortiva estão os bifosfonatos, a calcitonina, os 
estrogênios e os moduladores seletivos dos 
receptores de estrogênio (SERMs). Os fluo-
retos, PTH e a teriparatida são exemplos de 
agentes anabólicos.
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RESUMO
O crescente aumento da expectativa de vida tem originado diversas preocupações com a qualidade de vida dos 
indivíduos, principalmente no âmbito da saúde. Nesse contexto, destaca-se o aumento na incidência de doenças 
crônico-degenerativas, dentre as quais está a osteoporose. Dessa maneira, o presente trabalho objetivou realizar 
um estudo teórico acerca das terapias farmacológicas e não farmacológicas disponíveis para serem utilizadas no 
tratamento e na prevenção da osteoporose. A realização desta pesquisa é importante, uma vez que busca mostrar 
as principais opções farmacológicas e medidas não farmacológicas utilizadas no tratamento e, principalmente, 
na prevenção dessa doença tão prevalente nos dias atuais. A metodologia utilizada para a realização deste 
estudo consistiu de pesquisa bibliográfica, buscando compilar as principais informações disponíveis sobre o 
tema em estudo. A osteoporose é uma doença osteometabólica, caracterizada pela diminuição da massa óssea 
e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, o que resulta no aumento da suscetibilidade às fraturas. A 
doença está relacionada principalmente ao envelhecimento e afeta ambos os sexos. Os agentes terapêuticos 
utilizados para o tratamento da osteoporose podem ser divididos em duas classes: compostos com ação 
antirreabsortiva (bifosfonatos, calcitonina, estrogênios e moduladores seletivos do receptor de estrogênio) e os 
agentes formadores de osso (fluoreto, paratormônio, teriparatida). Alguns fármacos mais recentes também estão 
disponíveis para utilização na terapêutica dessa doença, como o ranelato de estrôncio.
Palavras-chave: Osso, terapia, prevenção, controle e osteoporose.

ABSTRACT
The increase of life expectancy has led several concerns about people’s quality of life, especially in the health area. 
In this context, there is an increase in the incidence of chronic degenerative diseases, as such as osteoporosis. 
This research aims to conduct a theoretical study about the pharmacological and non-pharmacological therapies 
available for the preventation and treatment of this disease. This study becomes important as it intends to show 
the main pharmacological and non-pharmacological drugs used in the treatment and mainly in the prevention of 
this disease, so prevalent nowadays. The methodology used for this study was a literature review and it aimed to 
compile the main available information about the theme of the study. Osteoporosis is a bone metabolic disease, 
characterized by a decrease in bone mass and deterioration of the microarchitecture of bone tissue, resulting in a 
raise of fracture susceptibility, and it is mainly related to age, affecting men and women. The therapeutic agents 
used in the treatment of osteoporosis can be divided into two classes: compounds with an anti-reabsorptive 
action (bisphosphonates, calcitonin, estrogens and selective estrogen receptor modulators) and bone-forming 
agents (fluoride, parathyroid hormone, teriparatide). Some newer drugs, as strontium ranelate, are also available 
for the use in the treatment of this disease. 
Keywords: Bone,therapy, prevent ion, control, osteoporosis.
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te, aumentando a formação óssea.5,37 O resul-
tado da ação desses compostos é a inibição da 
reabsorção osteoclástica do osso, tornando 
possível a formação de um novo osso durante 
a remodelagem, o que pode levar ao ganho na 
densidade óssea.21

Os bifosfonatos podem ser usados para 
prevenção ou tratamento da osteoporose 
induzida por glicorticoides e da osteoporo-
se pós-menopausa, sendo utilizados, neste 
caso, em associação aos estrogênios ou como 
substitutos destes.21,37 O alendronato foi o 
primeiro bisfosfonato oral aprovado para o 
tratamento e prevenção da osteoporose pós-
-menopausa e da osteoporose associada ao 
uso de glicocorticoides.

O etidronato, alendronato e risedronato, 
além de apresentarem aumento da massa ós-
sea na coluna e no fêmur, reduzem o risco de 
fraturas vertebrais em cerca de 30 a 50%, en-
quanto o alendronato e risedronato reduzem 
o risco de fraturas não vertebrais em mulhe-
res com osteoporose.15,36

O pamidronato também proporciona pro-
teção ao esqueleto e pode ser utilizado em pa-
cientes que apresentem desconforto esofágico 
grave causado pelos bifosfonatos orais, sendo 
este fármaco administrado por via intraveno-
sa. Os bifosfonatos são pouco absorvidos no 
intestino após administração oral e possuem 
uma biodisponibilidade oral muito baixa.15,22,23,31 
Cerca de 20 a 60% do total absorvido vai para 
os ossos, podendo permanecer durante meses 
ou anos nos locais de mineralização óssea, de-
pendendo do processo de renovação do osso. 
Já o restante do fármaco livre é rapidamente 
excretado na urina.22,27,37 

A meia-vida dos bifosfonatos circulan-
tes é curta, principalmente pela sua rápida 
entrada na estrutura óssea.38 A presença de 
alimentos é um fator que afeta ainda mais a 
absorção, especialmente o leite, razão pela 

qual estes compostos devem ser adminis-
trados preferencialmente com o estômago 
vazio.5,23,37 Por essa razão, estes fármacos 
devem ser administrados após uma noite de 
jejum, e cerca de sessenta minutos antes do 
desjejum.5,31  Devem ser ingeridos com água 
para facilitar a absorção e, após a ingestão, 
o paciente deve permanecer trinta minutos 
sem se alimentar e em posição ortostática 
para evitar o refluxo.5,34 

Com exceção do etidronato e do pamidro-
nato por via intravenosa, todos os bifosfona-
tos podem causar irritação gástrica, distúr-
bios intestinais graves e, em alguns casos, dor 
óssea.5,22,26,37 O alendronato pode causar eso-
fagite, enquanto o etidronato dissódico pode 
elevar o risco de fraturas em consequência da 
calcificação reduzida do osso.37 Esses medi-
camentos são contraindicados para pacien-
tes que apresentem quadro de insuficiência 
renal, distúrbios de motilidade do esôfago e 
presença de úlcera péptica.22

Calcitonina
A calcitonina é um inibidor da reabsorção 

óssea que atua por meio da inibição da ação dos 
osteoclastos, sendo capaz de provocar aumen-
tos moderados da massa óssea em pacientes 
osteoporóticos, mostrando eficácia também na 
prevenção primária e secundária da osteoporo-
se induzida por glicocorticoides.16,22,23,31,39 A cal-
citonina foi aprovada para uso no tratamento 
da osteoporose pós-menopáusica. Entretanto, 
mesmo promovendo aumento da densidade 
mineral óssea (DMO) na coluna vertebral e no 
fêmur e sendo capaz de reduzir as fraturas ver-
tebrais em cerca de 20%, não apresenta redu-
ção nas fraturas não vertebrais.19 

A calcitonina promove seus efeitos fi-
siológicos por meio da interação com re-
ceptores específicos presentes na mem-
brana plasmática dos órgãos-alvo e possui 

Agentes antirreabsortivos
Bifosfonatos

Os bifosfonatos (ou difosfonatos) são 
compostos orgânicos sintéticos, análogos do 
pirofosfato, encontrados na hidroxiapatita 
do osso.16,18,20,21 A estrutura dos bifosfonatos 
permite que estes se liguem de forma ávida 
aos cristais de hidroxiapatita, podendo inibir 
tanto a formação e a agregação quanto a dis-
solução destes cristais.14,16,20,22-24

Esta classe caracteriza-se como potentes 
inibidores da reabsorção óssea, sendo, por 
isso, denominados agentes antirreabsortivos, 
e são compostos capazes de aumentar a den-
sidade do osso bem como reduzir o risco de 
fraturas no quadril, na coluna vertebral e em 
outros ossos.15,19,22,25,26 Os compostos de pri-
meira geração são menos potentes e, em ge-
ral, causam desmineralização óssea, como é o 
caso do etidronato, um fármaco de primeira 
geração que foi o primeiro composto repre-
sentante dos bifosfonatos disponível para uso 
clínico e que consiste no mais potente inibi-
dor de mineralização óssea.27-29

Com o avanço do conhecimento clínico, 
foi possível perceber que o processo de ini-
bição da mineralização óssea realizado pelo 
etidronato apresentava-se como uma des-
vantagem, visto que se este fármaco fosse 
utilizado de maneira contínua poderia levar 
ao surgimento da osteomalácia, um distúrbio 
do metabolismo ósseo caracterizado por uma 
mineralização deficiente da matriz osteoide 
do osso com acúmulo deste tecido pouco mi-
neralizado.28-32 Por isso, houve a necessidade 
de se desenvolver novos compostos que mi-
nimizassem este efeito, passando a surgir os 
compostos de segunda e terceira geração.31 

Os compostos de segunda geração, os ami-
nobifosfonatos, como o alendronato e pami-
dronato apresentam uma potência 10 a 100 
vezes maior que os compostos de primeira 

geração.20,23,27 Os compostos de terceira gera-
ção, como o risedronato e zoledronato, além 
de possuírem ação mais potente que os da 
primeira geração, têm a vantagem de pode-
rem ser utilizados de maneira contínua, uma 
vez que a dose antirreabsortiva é muito infe-
rior à dose que provoca alterações na mine-
ralização.33 Esses compostos permitem uma 
redução do processo de reabsorção óssea de 
maneira dose-dependente e atuam principal-
mente por meio da inibição do recrutamento 
de osteoclastos e pela promoção da apoptose 
dessas células, além de agir por meio da ini-
bição da liberação de interleucinas e outras 
substâncias que promovem o processo de re-
absorção óssea.8,19,21,34,35

Os bifosfonatos atuam sobre os osteo-
clastos por meio de mecanismos diferentes: 
os compostos desprovidos de nitrogênio 
como o etidronato, clorodronato e tiludro-
nato são metabolizados a um análogo tóxico 
de adenosina trifosfato (ATP) que se acumu-
la na célula, comprometendo sua função e 
viabilidade, levando à morte celular.22,23,31 Já 
os aminobifosfonatos, como o alendronato, 
risedronato, ibandronato e zoledronato não 
sofrem metabolismo, mas atuam interferindo 
na ação enzimática da via 3-hidroxi-3-metil-
glutaril Coenzima A redutase, inibindo, assim, 
diversas etapas da via do mevalonato que leva 
à formação de colesterol e lipídios isoprenoi-
des necessários na prenilação de diversas 
proteínas importantes para o funcionamento 
adequado dos osteoclastos.22,23,31

Assim, o efeito global da interferência des-
tes compostos nesta via é inibir o recruta-
mento dos osteoclastos na superfície óssea e 
a atividade destas células e, por fim, induzir a 
apoptose ou morte celular, encurtando o ciclo 
de vida dos osteoclastos.23,29,36 Os bifosfonatos 
também atuam sobre os osteoblastos, de ma-
neira indireta, promovendo a estimulação da 
atividade destas células e, consequentemen-
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na redução do risco de fraturas causadas por 
esta doença.24,30,33 Os estrogênios são eficazes 
quando administrados por via oral, percutâ-
nea, subcutânea e transdérmica, e seu me-
tabolismo ocorre principalmente no fígado, 
sendo que alguns metábolitos formados po-
dem sofrer conjugação.8,30,44,46

Cerca de 50% dos estrogênios são excre-
tados inicialmente pela urina durante as 24 
horas iniciais, sendo a outra parte eliminada 
pela bile, sofrendo hidrólise no intestino, onde 
até cerca de 80% podem ser reabsorvidos. 
Somente cerca de 10% desses compostos são 
excretados pelas fezes.46 O uso de estrogênio a 
longo prazo pode ser relacionado ao aumento 
no risco de câncer de mama e útero, de cálculo 
biliar, de tromboembolismo venoso e aumento 
significativo no risco de cardiopatia.8,27,30,44 

Para mulheres não histerectomizadas, a 
utilização de estrogênio não associado a pro-
gesterona leva ao aumento na probabilidade 
de ocorrência de neoplasia endometrial.8,47 
Algumas pacientes em uso desta terapia po-
dem apresentar queixas de mastalgia, reten-
ção hídrica, dor abdominal e cefaleia. São 
contraindicados para pessoas que apresen-
tem suspeita ou sejam portadoras de câncer 
de mama, ou que apresentem neoplasia es-
trogênio-dependente, sangramento vaginal 
anormal, doenças tromboembólicas e/ou hi-
persensibilidade aos hormônios.38

Moduladores seletivos de receptores de es-
trogênio (SERMs)

Em virtude da TRH atuar sobre diversos 
sistemas, foram desenvolvidos fármacos não 
hormonais capazes de se ligar aos receptores 
estrogênicos com alta afinidade, atuando de 
forma agonista sobre alguns tecidos, como o 
osso, e de maneira antagonista sobre outros, 
como mama e útero, que são os agentes mo-
duladores seletivos de receptores de estro-

gênio (ou Serm, selective estrogen receptor 
modulators).19,23,29,30,37,47 Existem duas classes 
de Serm, que são os compostos de primeira 
e de segunda geração, como o tamoxifeno 
e raloxifeno, respectivamente. Os modula-
dores de primeira geração são compostos 
agonistas ao nível do osso e antagonistas na 
mama, contudo exercem efeito agonista so-
bre o útero.29,47,48 Já os compostos de segunda 
geração não apresentam efeito agonista nos 
tecidos reprodutivos.29

O raloxifeno, que é o primeiro composto 
Serm aprovado pelo FDA para tratamento e 
prevenção da osteoporose, consiste num mo-
dulador seletivo para o receptor de estrogê-
nio, com ação agonista sobre os receptores 
de estrogênios presentes no osso, fígado, sis-
tema cardiovascular e também sobre o perfil 
lipídico, enquanto exerce ação antagonista 
sobre esses receptores presentes no tecido 
mamário e é inativo no útero.15,30,34,37,49

Além de prevenir perdas ósseas, o raloxi-
feno tem a capacidade de baixar as concentra-
ções de colesterol total no soro e mantém um 
perfil favorável dos lipídios séricos, reduzin-
do o nível das lipoproteínas de baixa densida-
de sem alterar os níveis das lipoproteínas de 
alta densidade e dos triglicerídeos.30,48,49

Possui boa absorção pelo trato gastrintes-
tinal e, no fígado, sofre intenso metabolismo 
de primeira passagem, formando o glicuroní-
deo.8,23,24,37,48 Sua biodisponibilidade é de cerca 
de 2%, com ampla distribuição pelos tecidos 
e sua meia-vida média é de 32 horas.37 Liga-se 
altamente às proteínas plasmáticas, podendo 
chegar a até 95% de ligação.47 

O fármaco é convertido em metabólito ati-
vo no fígado, nos pulmões, nos ossos, no baço, 
no útero e nos rins. Sua eliminação ocorre 
principalmente pelas fezes.37,47 É comum a 
ocorrência de sensação de calor e cãibras nos 
membros inferiores em pacientes em uso de 

seus efeitos principais sobre os ossos e os 
rins, podendo afetar também outros teci-
dos.21,22,40 Em quantidades farmacológicas, 
também reduz a secreção de gastrina e a 
produção de ácido gástrico e promove ele-
vação da secreção de sódio, potássio, cloreto 
e água no intestino.22 Pode ser utilizada em 
associação ao cálcio e à vitamina D em casos 
de intolerância, respostas insatisfatórias ou 
contraindicação dos bifosfonatos.5,23,41

A forma de administração utilizada para a 
calcitonina consiste nas vias intramuscular ou 
subcutânea, podendo também ser utilizada a 
via intranasal.5,16,23,37 A forma de administração 
da calcitonina através de spray nasal possibi-
lita que o composto atravesse a mucosa acar-
retando menos efeitos colaterais.5 A meia-vida 
plasmática da calcitonina é de 4 a 12 minutos, 
podendo seu período de ação se prolongar du-
rante horas. Sua depuração metabólica é de 
cerca de 8 a 9 mL/kg/min.22,37 A calcitonina 
de salmão possui uma meia-vida mais prolon-
gada, visto que tem resistência à degradação 
plasmática e grande afinidade para recepto-
res específicos, além de apresentar depura-
ção metabólica reduzida (cerca de 3 mL/kg/
min), o que a torna mais apropriada para ser 
utilizada terapeuticamente.22,42 O processo de 
depuração metabólica ocorre principalmente 
nos rins, sendo que apenas pequena parte de 
calcitonina intacta aparece na urina.22

Os principais efeitos indesejáveis decorren-
tes da administração de calcitonina são náuseas, 
vômitos e dores abdominais, podendo ocorrer 
também rubor facial, sensação de formigamen-
to nas mãos e sabor desagradável na boca.26,37

Terapia de reposição hormonal (TRH) – 
estrogênios

Um dos principais fatores relacionados ao 
desenvolvimento da osteoporose pós-meno-
pausa consiste no declínio dos níveis de estrogê-

nios e, diante de evidências clínicas, a terapia de 
reposição hormonal (TRH) apresenta-se como 
promotor de melhorias dessa condição.27,37

Os estrogênios são inibidores da reabsor-
ção óssea e prevenem a liberação de fatores 
de crescimento previamente depositados na 
matriz, como, por exemplo, a interleucina-
-1(IL-1), potente citocina indutora da reab-
sorção óssea, e IL-6, por meio da ação da IL-4 
(inibe a diferenciação dos osteoclastos e esti-
mula a síntese do fator de crescimento seme-
lhante a insulina [IGF-1] e do fator de trans-
formação do crescimento[TGF-β], os quais 
diminuem o recrutamento dos osteoclastos e 
sua atividade reabsortiva) estimulando a for-
mação óssea pelos osteoblastos.18,30,43-45

Como ação indireta dos estrogênios so-
bre o metabolismo ósseo, também se atribui 
a estes compostos a diminuição da sensibili-
dade óssea ao PTH, o aumento da reabsorção 
tubular de cálcio e dos receptores de 1,25 di-
-idroxivitamina D nos osteoblastos, bem como 
o incremento nos níveis do composto 1,25 di-
-idroxivitamina D.44 Além disso, a presença de 
receptores para o estrogênio nos osteoblastos, 
osteócitos e celulas osteoprogenitoras da me-
dula óssea sugere que existe um efeito direto 
desse hormônio sobre o osso.44,45 Nos osteo-
blastos, os estrogênios regulam a expressão 
dos genes codificadores do colágeno tipo I, da 
fosfatase alcalina, da osteocalcina e osteonec-
tina. Também promovem aumento da diferen-
ciação dos osteoblastos e exercem um efeito 
estimulatório sobre a síntese e mineralização 
da matriz óssea. Sobre os osteoclastos, atuam 
estimulando a apoptose dessas células, além 
de manter a viabilidade dos osteócitos.45

Mulheres pós-menopausadas tratadas com 
TRH apresentam: redução do turnover ósseo, 
prevenção da perda e conservação da massa 
óssea, o que faz da TRH uma terapia eficaz na 
prevenção e no tratamento da osteoporose e 
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Perspectivas terapêuticas para o tratamen-
to farmacológico da osteoporose

Ranelato de estrôncio é um cátio divalen-
te que se assemelha quimicamente ao cálcio e 
parece participar do processo de mineraliza-
ção óssea.23 Este composto é proposto como 
uma nova classe de drogas orais para ser utili-
zada no tratamento da osteoporose, já comer-
cializada no Brasil, pois aumenta a DMO tanto 
por inibição da reabsorção, como por estímu-
lo da formação óssea.23

A absorção é relativamente baixa, deven-
do ser ingerido preferencialmente em jejum.23 
Apresenta poucos efeitos adversos, tendo al-
guns estudos demonstrado um risco aumen-
tado para a ocorrência de fenômenos trombo-
embólicos e efeitos sobre o sistema nervoso, 
restringindo o uso em pacientes com afecções 
cardiovasculares e neurológicas.23,36

Estatinas são compostos utilizados para 
reduzir os níveis de colesterol sanguíneo, 
que podem estimular a formação óssea e a 
inibição da reabsorção, constituindo agentes 
anabólicos potenciais.23,37 Este efeito sobre 
a reabsorção parece estar relacionado a ini-
bição da 3-hidroxi-3-glutaril-coenzima A e a 
diminuição da síntese hepática de colesterol, 
que causa o bloqueio do metabolismo do me-
valonato, o que indica um mecanismo de ação 
similar ao dos aminobifosfonatos.23,37 Quanto 
à formação óssea, as estatinas podem causar 
aumento substancial de tecido ósseo.37

Dentre os possíveis novos agentes ini-
bidores da reabsorção óssea, está incluída a 
osteoprotegerina, um inibidor fisiológico da 
reabsorção óssea,  que mostrou resultados 
clínicos preliminares promissores, exercendo 
pequeno efeito redutor da perda de massa ós-
sea, por inibição da formação, recrutamento 
e atividade dos osteoclastos, podendo ser va-
liosa se utilizada em combinação com outros 
agentes.16,23,37

CONClUSÃO 
Assim como outras doenças crônicas, a 

osteoporose possui o desenvolvimento etio-
lógico multifatorial, sendo diversos os fatores 
que podem contribuir para o desenvolvimen-
to da doença, desde aqueles que podem ser 
modificados (como os relacionados a hábitos 
e estilo de vida) quanto aqueles que não são 
passíveis de mudança, como fatores genéti-
cos, etnia, idade avançada e outros.

Dentre os recursos terapêuticos farmaco-
lógicos disponíveis para o tratamento da do-
ença, podem ser encontrados os compostos 
com ação antirreabsortiva e os agentes forma-
dores de ossos, sendo os bifosfonatos (agentes 
antirreabsortivos) os compostos de escolha. A 
administração de estrogênios, embora contro-
versa, ainda é utilizada uma vez que estimula 
o ganho de massa óssea além de oferecer um 
efeito protetor em nível cardiovascular. Contu-
do está relacionada a uma maior incidência de 
câncer de mama e do endométrio. Entretanto, 
com o desenvolvimentos dos compostos se-
letivos para o receptor de estrogênio, assim 
como o raloxifeno, que possuem um perfil de 
segurança melhorado no tecido reprodutor, 
representam uma alternativa potencial im-
portante à terapia de reposição hormonal em 
mulheres na pós-menopausa para tratamento 
e prevenção de osteoporose.

A teriparatida (PTH recombinante) está 
entre os agentes anabólicos utilizados para 
esse tipo de tratamento, estimulando a for-
mação de tecido ósseo e melhoria da micro-
arquitetura óssea. Contudo, trata-se de um 
medicamento caro, estando reservado para 
casos selecionados de osteoporose grave, 
com alto risco para fraturas e refratariedade 
ao tratamento convencional.

Novos compostos estão sendo pesquisa-
dos atualmente,  como as estatinas e a osteopro-
tegerina  para serem utilizados no tratamento 

raloxifeno, contudo o tromboembolismo ve-
noso constitui o efeito mais grave, sendo es-
tes efeitos atribuídos à sua atividade estrogê-
nica.8,19,22,23,30,37,48 Este medicamento não deve 
ser utilizado em gestantes, com histórico de 
doença tromboembólica venosa, bem como 
em mulheres no climatério com sintomas va-
somotores importantes.8,18,23

Agentes anabólicos
Fluoretos

Fluoreto de sódio e o monofluorofosfa-
to são potentes estimuladores da formação 
de osso trabecular. Apesar de ocasionar um 
significativo aumento da formação óssea e 
incremento progressivo na DMO, produzem 
uma redução insignificante no risco de fratu-
ras vertebrais além de aumentarem o risco de 
fraturas não vertebrais.18,23 

Esta classe é capaz de promover estí-
mulo dos osteoblastos tanto em número 
como na capacidade de formação de matriz 
óssea.17 Apresenta a desvantagem da dose 
tóxica estar situada muito próxima da dose 
efetiva, o que limita a utilização deste com-
posto.5,16 Assim, para minimizar esses efei-
tos a utilização desses compostos deve ser 
associada ao cálcio e a vitamina D. Também 
existem relatos de osteomalácia, náuseas, 
vômitos, epigastralgia, diarreia e artralgia 
associados ao uso destes compostos.5

Paratormônio (PTH)
A administração contínua de PTH ou a 

presença de níveis circulantes elevados do 
hormônio provocam desmineralização óssea e 
osteopenia. Assim, este composto é idêntico à 
fração biologicamente ativa do PTH endógeno, 
e quando administrada de forma intermitente, 
promove estímulo da formação de tecido ós-
seo e melhoria da microarquitetura óssea.8,34 

Teriparatida
A teriparatida atua estimulando a forma-

ção óssea por meio da promoção de estímulos 
à ação e formação dos osteoblastos, promo-
vendo assim aumento da força óssea pela for-
mação de tecido ósseo novo com consequente 
redução do risco de fraturas.5,19,50 Evidências 
indicam que o mecanismo de ação envolve 
inibição da apoptose dos osteoblastos e es-
tímulo da diferenciação de pré-osteoblastos 
em osteoblastos, aumentando o número des-
sas células.48,50

O uso da teriparatida no tratamento da 
osteoporose ainda permanece confuso e, por 
ser um medicamento caro, deve ser reser-
vado para casos selecionados de pacientes 
com osteoporose grave, que apresentem alto 
risco para fraturas e refratariedade ao trata-
mento convencional.8,15,34,47 

A farmacocinética e as ações sistêmicas 
da teriparatida sobre o metabolismo mine-
ral são iguais àquelas desempenhadas pelo 
PTH.27 A dose recomendada para adultos é 
de 20 mcg diariamente administrado por via 
subcutânea.5,36,50 Possui uma meia-vida sérica 
muito rápida, cerca de cinco minutos, quan-
do administrada por via intravenosa.27,48 Uma 
meia-vida mais longa é observada quando ad-
ministrada por via subcutânea (1 hora), que 
consiste no tempo necessário para a absorção 
do fármaco no local da injeção.27

A eliminação é rápida, sendo que a elimi-
nação da teriparatida ou do PTH ocorre por 
mecanismos enzimáticos inespecíficos no fí-
gado, seguida de excreção renal, não havendo 
acúmulo da droga no organismo com o passar 
do tempo.27,50 Os principais efeitos adversos 
observados com estudos clínicos realizados 
com a teriparatida foram hipercalcemia (3%) 
e cãibras (6%).50 Assim, devido ao risco de hi-
percalcemia durante o tratamento, os níveis 
de cálcio devem ser monitorados.8,36 
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da osteoporose. No entanto, são necessários 
novos estudos para que haja um desenvolvi-
mento de mais compostos, como agentes ini-
bidores da reabsorção óssea e principalmen-
te de agentes anabólicos, que protejem contra 
o desenvolvimento de fraturas e que apresen-
tam menos efeitos adversos. 

É pertinente lembrar que para haver sucesso 
no tratamento dessa doença é fundamental 
que a utilização de terapias farmacológicas 
esteja associada às mudanças de hábitos tanto 
alimentares quanto referentes ao estilo de vida, 
por meio da prática de atividades físicas habi-
tuais e de exposição regular à luz solar, sendo 
também recomendável a utilização dos suple-
mentos de cálcio e vitamina D, os quais atuam 
como coadjuvantes do tratamento, em especial 
para pacientes que não conseguem obter um ní-
vel adequado desses elementos pela dieta.
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Reunimos as últimas evoluções científicas aqui.
Só falta a sua.

ÓRGÃO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA

A Geriatria & Gerontologia circula nas

principais bibliotecas de ciências da saúde do país

com artigos selecionados seguindo os padrões

internacionais de indexação.

Com seu caráter interdisciplinar, é a revista

de maior circulação da área, com distribuição

para cerca de 2.000 associados da SBGG.

 

Enfim, é evidente que sobram motivos

para publicar na Geriatria & Gerontologia.

www.SBGG.org.br
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