
Idosos com obesidade abdominal e fraqueza muscular têm maior declínio da

velocidade da caminhada ao longo do tempo

Com o passar dos anos, um cenário comum começa a ser notado pelos idosos: seu corpo

passa por diversas mudanças, a gordura começa a se acumular na região abdominal, seus músculos

ficam mais fracos e os passos cada vez mais lentos.

De fato, a gordura segue um padrão de distribuição diferente em idosos. Com o

envelhecimento, ocorre uma perda da gordura subcutânea (localizada embaixo da pele) e um

acúmulo maior na região abdominal. Esta região central é mais metabolicamente ativa e tem maior

potencial inflamatório contribuindo para a perda de força muscular relacionada à idade, conhecida

como dinapenia. Essa condição, quando presente, é denominada clinicamente de obesidade

abdominal dinapênica.

Recentemente, pesquisadores do Departamento de Gerontologia e do Programa de

Pós-Graduação em Fisioterapia Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com o

Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da University College London (UCL) verificaram

que idosos com obesidade abdominal dinapênica apresentaram maior declínio da velocidade de

caminhada num período de oito anos de acompanhamento quando comparados aos não obesos

abdominais e não dinapênicos. A pesquisa acompanhou 2.294 indivíduos participantes do English

Longitudinal Study of Aging (ELSA) com 60 anos ou mais que não tinham limitação da mobilidade

quando o estudo começou.

A obesidade abdominal foi avaliada pela circunferência de cintura (CC) sendo considerados

obesos abdominais os homens com CC > 102 cm e mulheres com CC > 88 cm. A força muscular

foi avaliada peça força da mão e a dinapenia definida quando a força fosse < 26 kg para homens e <

16 kg para mulheres.



Os resultados da pesquisa, financiada pela FAPESP, foram publicados na respeitada revista

Age and Ageing, a terceira das noventa e nove revistas internacionais da área da Geriatria e

Gerontologia de acordo com a classificação SCOPUS. Os idosos com obesidade abdominal

dinapênica tiveram um declínio da velocidade de caminhada de 15 centímetros por segundo nos oito

anos de acompanhamento enquanto aqueles não obesos abdominais e não dinapênicos tiveram um

declínio menor, de 4,8 centímetros por segundo, no mesmo período. Os 15 centímetros por segundo

parecem pouco, mas podem ser capaz, por exemplo, de dificultar o cruzamento de uma rua no

tempo determinado por um semáforo uma vez que a velocidade normal de marcha de um idoso deve

ser superior a 80 centímetros ou 0,8 metros por segundo.

Essa não foi a única descoberta da pesquisa conduzida pela doutoranda Roberta de Oliveira

Máximo sob orientação do Prof. Dr. Tiago da Silva Alexandre, ambos da UFSCar. Os autores

também verificaram que os idosos que eram somente dinapênicos ou somente obesos abdominais

não apresentaram um declínio da velocidade de caminhada maior do que os que não eram nem

obesos abdominais e nem dinapênicos. Isso reforça a importância de se identificar idosos obesos

abdominais dinapênicos como um grupo que precisa de rápida intervenção dado seu maior risco de

ter limitação da mobilidade.

Por fim, os autores também avaliaram se a obesidade, medida pelo índice de massa corporal

(IMC) > 30 kg/m2, combinada com dinapenia, numa condição denominada obesidade dinapênica,

também seria capaz de reduzir a velocidade de caminhada, mas isso não se confirmou. Dessa forma,

os autores concluíram que o acúmulo de gordura na região abdominal, por ser mais inflamatória,

prejudica a força muscular e, por sua vez, reduz a velocidade de caminhada. Os resultados deixam

uma importante recomendação uma vez que a obesidade abdominal dinapênica é uma condição

modificável e que pode ser tratada por meio do treinamento aeróbio e de força muscular para

prevenir a limitação da mobilidade em idosos.



Esse estudo é parte de um Projeto Jovem Pesquisador (18/13917-3) e de um Projeto de

Doutorado (17/26377-4), ambos financiados pela FAPESP.

O artigo Dynapenia, abdominal obesity or both: which accelerates the gait speed decline

most? (doi: 10.1093/ageing/afab093) de Roberta de Oliveira Máximo, Dayane Capra de Oliveira,

Paula Camila Ramírez, Mariane Marques Luiz, Aline Fernanda de Souza, Maicon Luís Bicigo

Delinocente, Andrew Steptoe, Cesar de Oliveira, Tiago da Silva Alexandre pode ser lido na íntegra

em

https://academic.oup.com/ageing/advance-article/doi/10.1093/ageing/afab093/6291831?searchresult
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