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RESUMO 

 
CONCORDÂNCIA ENTRE MEDIDAS DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

PARA IDENTIFICAR IDOSOS COM BAIXA FORÇA, MASSA E QUALIDADE 

MUSCULAR 

 

Introdução: durante o processo de envelhecimento há um declínio da força muscular (FMusc), 

massa muscular (MM) e qualidade muscular QM). Esses declínios são associados com eventos 

adversos à saúde. Existem recomendações para avaliações da FMusc, MM e QM em membros 

inferiores (MI) e membros superiores (MS). Entretanto, não está claro se há concordância entre 

medidas de MS e MI para identificar idosos com baixa FMusc, MM e QM. Objetivo: avaliar a 

concordância entre medidas de MI e MS para identificar idosos com baixa FMusc, MM e QM. 

Métodos: os participantes (n = 385; idade 66,1 ± 5,1 anos; 72,4% mulheres) realizaram os testes de 

força de preensão manual (FPM) e o teste de sentar e levantar em 30s (TSL) para avaliar FMusc de 

MS e MI, respectivamente. A MM total, dos braços e pernas foi determinada pela absorção de raios-

X de dupla energia (DEXA). A QM foi determinada de três formas: i) razão entre desempenho nos 

testes de FMusc e MM total relativa (%); ii) razão entre desempenho nos testes de FMusc e MM 

total absoluta (kg); iii) razão entre desempenho nos testes de FMusc e MM absoluta dos MS e MI. 

A análise de concordância foi realizada entre i) os testes de FMusc, ii) MM dos braços e pernas e 

iii) QM de MS e MI. Valores abaixo do percentil 25, estratificados por sexo e faixa etária (60-69 

e 70-80 anos), foram utilizados para identificar idosos com baixa FMusc, MM e QM. A estatística 

Kappa foi utilizada para as análises de concordância e adotamos um p<0,05 para todas as análises. 

Resultados: Houve concordância moderada na baixa MM (kg) entre braços e pernas (coeficiente 

Kappa = 0,473; IC95%: 0,371 - 0,574; p = 0,001). Houve baixa concordância na baixa QM calculada 

pela MM total (kg) entre MS e MI (coeficiente Kappa = 0,238; IC 95%: -0,114 - 0,361; p = 0,002) 

e na baixa QM calculada por MM (kg) entre braço e perna (coeficiente Kappa = 0,206; IC 95%: -

0,082 - 0,330; p = 0,005). Não houve concordância na baixa FMusc entre o teste de FPM e o TSL 

(30s) (coeficiente Kappa = 0,04; IC 95%: 0,093 - 0,185; p = 0,352) e baixa QM calculada pela 

porcentagem de MM (%) entre MS e MI (coeficiente Kappa = 0,052; IC95%: -0,074 a 0,178; p = 

0,301). Conclusão: medidas de MS e MI apresentam baixa a moderada concordância para 

identificar idosos com baixa MM e QM absoluta (kg), entretanto não apresentam concordância para 

identificar idosos com baixa FMusc e QM relativa (%). Portanto, medidas de MS e MI podem gerar 

interpretações diferentes para identificação de idosos com baixa FMusc, MM e QM. 

 

Palavras-chave: Qualidade muscular; força muscular; massa muscular esquelética; 

envelhecimento. 
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ABSTRACT 

 
AGREEMENT BETWEEN MEASURES OF UPPER AND LOWER LIMBS TO 

IDENTIFY ELDERLY PEOPLE WITH LOW STRENGTH, MASS AND MUSCLE 

QUALITY 

 

Introduction: during the aging process there is a decline of muscle strength (MS), muscle mass 

(MM) and muscle quality (MQ). These declines are associated with adverse health events. There 

are recommendations to evaluate of MS, MM and MQ in upper (UL) and lower limbs (LL). 

However, it is not clear whether there is agreement between measures of UL and LL to identify 

elderly people with low MS, MM and MQ. Objective: to evaluate the agreement between measures 

of UL and LL to identify elderly people with low MS, MM and MQ. Methods: participants (n = 

385; age 66.1 ± 5.1 years; 72.4% women) performed the handgrip strength tests (HGS) and the 

chair-stand-test in 30s (CST) to assess MS of UL and LL, respectively. The total MM of the arms 

and legs was determined by the absorption of dual energy X-rays (DXA). The QM was determined 

in three ways: i) ratio between the performance in the MS tests and the relative total MM (%); ii) 

ratio between the performance in the MS tests and absolute total MM (kg); iii) ratio between the 

performance in the MS and absolute MM tests of MS and MI. The agreement analysis was 

performed between the i) MS tests; ii) MM of the arms and legs iii) QM of UL and LL. Values 

below the 25th percentile, stratified by sex and age group (60-69 and 70-80 years), were used to 

identify elderly people with low MS, MM and QM. Kappa statistic was used for concordance 

analysis and we adopted p <0.05 for all analyzes. Results: There was moderate agreement in the 

low MM (kg) between arms and legs (Kappa coefficient = 0.473; 95% CI: 0.371 

- 0.574; p = 0.001). There was low agreement in the low MQ calculated by the total MM (kg) 

between MS and MI (Kappa coefficient = 0.238; 95% CI: -0.114 - 0.361; p = 0.002) and in the low 

MQ calculated by MM (kg) between arm and leg (Kappa coefficient = 0.206; 95% CI: -0.082 

- 0.330; p = 0.005). There was no agreement on low MS between the HGS test and the 30s CST 

(Kappa coefficient = 0.04; 95% CI: 0.093 - 0.185; p = 0.352) and low MQ calculated by the 

percentage of MM (%) between UL and LL (Kappa coefficient = 0.052; 95% CI: -0.074 to 0.178; 

p = 0.301). Conclusion: Measures of UL and LL have low to moderate agreement to identify elderly 

people with low MM and absolute MQ (kg), however they do not show agreement to identify elderly 

people with low MS and relative MQ (%). Therefore, measures of UL and LL can generate different 

interpretations to identify elderly people with low MS, MM and QM. 

 

 
 

Key-words: muscle quality; muscle strength; skeletal muscle mass and aging. 
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INTRODUÇÃO 

Durante o processo de envelhecimento há um declínio já evidenciado da força muscular 

(FMusc), massa muscular (MM) e qualidade muscular (QM) (1,2). A avaliação da FMusc, MM 

e QM foram enfatizadas no último European Working Group on Sarcopenia in Older People 

(EWGSOP2) para identificar idosos com sarcopenia(3). É inegável que todas essas medidas são 

associadas com muitos desfechos importantes em saúde, tais como: mortalidade e risco 

cardiovascular (4–8), incapacidade física (9), redução da mobilidade (9), quedas (10), e uma 

menor qualidade de vida (11,12) e algumas condições geriátricas (13,14) (e.g. síndrome da 

fragilidade e pré-fragilidade). 

Existe um consenso para mensuração dessas variáveis tanto em membros superiores 

(MS), quanto em membros inferiores (MI)(3). Em relação a avaliação da FMusc, existem 

diversas as formas de mensuração, desde dinamômetros isocinéticos, testes de 1RM, força de 

preensão manual (FPM), até testes funcionais (e.g. teste de sentar e levantar (TSL)). Além disso, 

diferentes tipos de FMusc podem ser mensuradas (excêntrica, concêntrica e isométrica). No que 

se refere a avaliação da MM através de estimativas1, existem diversas possibilidades, desde de 

métodos baratos e acessíveis (bioimpedância e adipometria) até os caros e complexos 

(ultrassonografia; pletismografia; DXA; tomografia computadorizada; ressonância magnética), 

sendo possíveis mensurações tanto de MS quanto MI (15). Por fim, a avaliação da QM, quando 

nomeada como “tensão específica” é definida através de uma razão de “força por unidade de 

massa muscular esquelética” (16–20). No presente trabalho, definimos QM como sendo uma 

razão de FMusc por lean soft tissue (LST), sendo essa medida considerada um proxy de MM. 

Dessa forma, usaremos MM sempre que formos nos referir ao LST em relação aos dados 

coletados nesse estudo. 

Embora existam diferentes formas de avaliação da FMusc, MM e QM com medidas de 

MS e MI, inclusive com recomendações importantes de alguns consensos (3,21), não é claro se 

essas medidas (FMusc, MM e QM) de MS e MI são concordantes. Parece que a FMusc de MS 

e MI declinam de diferentes formas ao longo da vida(22,23). Pensando nisso, é provável que 

testes para avaliação da FMusc cheguem em resultados diferentes, afetando, inclusive, a equação 

da QM que envolve FMusc/unidade de MM. Adicionalmente, um recente estudo mostrou que a 

prevalência de sarcopenia foi diferente quando a FMusc foi avaliada através do 

 

1 No presente trabalho nós não mensuramos diretamente massa muscular. O que foi avaliado, através do DXA, 

foi “lean soft tissue”, que pode ser considerado proxy da massa muscular (112).
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teste de FPM e TSL, gerando resultados inconclusivos, podendo dificultar diagnósticos e 

tratamentos de condições importantes na saúde (e.g. sarcopenia, dinapenia, síndrome da 

fragilidade, etc.) (24). 

Há uma lacuna acerca de investigações sobre a concordância entre medidas de MS e MI 

para identificar idosos com baixa FMusc, MM e QM. Assim, identificar possíveis concordâncias 

entre os testes de MS e MI pode ajudar profissionais de saúde a fazer uma triagem diagnóstica 

e prognóstica mais precisa para identificar possíveis alterações clínicas relacionadas aos 

declínios neuromusculares relacionados ao envelhecimento. Assim, é importante conhecer a 

concordância dessas medidas para evitar resultados falso-negativos e facilitar o diagnóstico e 

tratamento de qualquer alteração clínica (sarcopenia, dinapenia e síndrome da fragilidade) ou 

qualquer evento adverso relacionado à saúde. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi 

avaliar a concordância entre medidas de MS e MI para identificar idosos com baixa FMusc, MM 

e QM. 

 

OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 
i. Verificar a concordância entre medidas de membros superiores e inferiores para 

identificar idosos com baixa força muscular, massa muscular e qualidade muscular. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

DECLÍNIO DE MASSA MUSCULAR ASSOCIADO À IDADE 
 

 

4.1 Declínio de massa muscular vs. sarcopenia 

 
Primeiramente, para iniciar essa revisão de literatura, é importante deixar claro que, 

apesar de alguns autores tratarem, ainda hoje, “declínio de MM” como sinônimo de 

“sarcopenia” isso não é necessariamente verdade. Em geral, o declínio da MM é apenas um dos 

critérios diagnósticos para definição de sarcopenia, de acordo com o novo consenso Europeu de 

Sarcopenia (8). Já é conhecido na literatura que para o paciente ser diagnosticado com 

sarcopenia, obrigatoriamente, é necessário a presença de baixa FMusc em conjunto com 
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baixa MM ou baixa QM. Para identificar sarcopenia severa, o consenso determinar a presença 

dos dois componentes anteriores (FM e MM reduzida) e função física reduzida (FFR) (3). 

 
4.2 Impacto do envelhecimento no comportamento da massa muscular esquelética 

 
Notoriamente, o envelhecimento, mesmo em pessoas aparentemente saudáveis (i.e. sem 

qualquer tipo de doença crônica), está associado com uma variedade de alterações biológicas 

que podem contribuir para redução da MM, FMusc e função do musculo esquelético, levando, 

consequentemente, o indivíduo a vulnerabilidade e possíveis eventos adversos (i.e. incapacidade 

física, redução da mobilidade, quedas, redução da independência e uma menor qualidade de 

vida, por exemplo) (14,25). O processo de envelhecimento é acompanhando de uma redução na 

produção de diversos hormônios anabólicos importantes para manutenção da MM e da FMusc, 

a saber: hormônio do crescimento, insulina, IGF-1, testosterona e estrogênio (26). Obviamente, 

como trata-se de um processo complexo e multidimensional, ele se manifesta de diferentes 

formas, sobretudo pelo fato de estar ligado à diversas condições, como, por exemplo: fatores 

genéticos; ambientais, comportamentais e demográficos (27), conforme a figura 1: 

 

 

 
 

 
 

Figura 1. Fatores de risco para o declínio da MM (Adaptado e traduzido de: DENNISON et al, 2017) 
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Fica evidente que, em sua totalidade, esse declínio não é influenciado apenas por um 

fator, mas, sim, por um conjunto de variáveis. Em um cenário de envelhecimento, em conjunto 

com um estilo de vida totalmente inadequado, provavelmente há uma tendência para uma maior 

perda de massa, por exemplo. Então, de certa forma, quando pensamos em tratamento para 

atenuação dessa perda, devemos olhar todo o conjunto para obtenção de sucesso. 

O declínio da MM relacionado à idade tem, em média, uma prevalência estimada em 

10% em adultos com mais de 60 anos (28), aumentando para >50% em idosos com 80 anos (29). 

Esse declínio, normalmente, acontece de forma gradual, iniciando depois dos 30-40 anos (em 

menor magnitude) e acelerando após os 60 anos, sendo aproximadamente 8% por década 

(sobretudo entre 40-70 anos) (30). Alguns estudos longitudinais (31,32), relatam um declínio de 

MM de MI entre 1.0 – 1.4% por ano, em indivíduos de 65 a 77,5 anos, e em geral, esse valor é 

maior do que o reportado para o declínio em MS (33,34). Adicionalmente, outro estudo reporta 

um declínio entre 35-40% entre 20 e 80 anos(35). Queremos deixar claro que essa variação entre 

um estudo e outro é considerada dentro do esperado, porque pode haver distinção entre sexo, 

idade, raça, hábitos de vida e desenho do estudo. 

A figura 2 reporta, de forma simples, o comportamento da MM em função da idade e 

sexo e dividido em MS e MI (34): 

 

 

Figura 2. A: Comportamento da MME de MS e MI em homens, em função da idade (Adaptado de 

JASSEN et al. 2000). B: Comportamento da MME de MS e MI em mulheres, em função da idade 

(Adaptado e traduzido de JASSEN et al. 2000). Nota: MME – MI: Massa Muscular esquelética de 

membros inferiores; MME – MS: Massa muscular esquelética de membros superiores. 
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Além disso, na literatura, é reportado que o padrão de distribuição de MM de MS e MI 

em homens e mulheres possuem modelos diferentes, conforme a figura 3 (34) : 

 

 
Figura 3: Distribuição da massa magra de MS e MI em homens e mulheres. (Adaptado e traduzido de 

JASSEN et al. 2000). Nota: MME – MI: Massa Muscular esquelética de membros inferiores; MME – 

MS: Massa muscular esquelética de membros superiores. 

 

 

 

4.3 Potenciais mecanismos que influenciam o declínio da massa muscular durante o 

envelhecimento 

 
Os mecanismos atrelados ao declínio da MME com a idade não são completamente 

elucidados, mas, é plausível pensarmos em diversas condições multifatoriais contribuindo em 

conjunto ou de forma isolada. Entre os vários processos, podemos citar (36): 1) redução da 

síntese de proteínas (37); 2) infiltração de tecido adiposo e tecido conjuntivo no musculo 
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esquelético (38,39); 3) disfunção mitocondrial (40) ; 4) atenuação do número de células satélites 

(40) e 5) aumento da inflamação (41). Em geral, esses processos são reportados por serem 

responsáveis pela redução no número de fibras musculares, diminuição da área de secção 

transversa e regeneração muscular defeituosa. Esses fatores serão resumidos na figura 4: 

 
Figura 4: Resumo das mudanças que ocorrem no músculo esquelético envelhecido e o papel que 

desempenham na sarcopenia (Adaptado e traduzido de MCCORMICK (36)) 

 
4.4 Métodos de mensuração da massa muscular esquelética 

 
Sem dúvida nenhuma, o monitoramento da MM é importante o diagnóstico de algumas doenças, 

entre elas, a sarcopenia. Sabe-se que há diversos métodos de mensuração, desde métodos mais caros à 

mais baratos e, principalmente, métodos fidedignos ou com resultados inverossímeis. Na tabela 1, 

abaixo, será relatado os principais métodos de avaliação, vantagens e desvantagens: 



19  

Tabela 1: Principais métodos, vantagens e desvantagens para avaliação da massa muscular. 
 

Técnica Mensuração Vantagens Desvantagens Recomendações 
Cenário 

recomendado 

 

Antropometria 

(adipometria) 

 

Duplamente 

indireto 

 
Baixo custo, portátil, não- 

invasivo e de fácil 

aplicação. 

Não possui informações diretas da massa 

muscular (porque é baseado em equações) e 

possui uma alta variabilidade inter- 

avaliadores. 

 

+ 

Comunidades 

(postos de saúde, 

por exemplo) e 

prática clínica 

(consultório) 

 

 

Bioimpedância 

 

 
Duplamente 

indireto 

Baixo custo, portátil, não- 

invasivo e de fácil 

aplicação, e não demanda 

uma alta padronização 

entre avaliadores, como 

na antropometria. 

 
Método indireto e requer um protocolo 

padronizado antes da realização do exame. 

Não é útil para pacientes desidratados ou 

com alto índice de massa corporal. 

 
 

+ 

 

 

Prática clínica 

 
 

Pletismografia 

 

Estimativa da 

massa livre de 

gordura 

Alta precisão e acurácia 

para mensurar volume, 

bem tolerada, e aplicada 

para diferentes grupos. 

 
Aplicação limitada para ambientes clínicos 

de pesquisa. 

 
+ 

 
Prática 

clínica/Pesquisa 

 

 

Ultrassonografia 

 

Massa muscular 

esquelética 

Predição de 

espessura 

muscular ou área 

Baixo custo, portátil, não 

invasiva, avaliação de 

músculo específico, livre 

de radiação, e uma 

estimativa da qualidade 

muscular. 

 

Necessita de uma validação de equações 

preditoras em diferentes condições de saúde 

e status funcional. Mensuração difícil da 

qualidade muscular e não acessa a massa 

muscular esquelética total. 

 

 

++ 

 

 

Prática clínica 

 
Absorciometria de raios-x 

de dupla energia (DEXA) 

Massa magra 

como um proxy 

de massa 

muscular 

apendicular 

 
Acurado, rápido, e 

avaliação do tecido magro 

de forma não invasiva. 

Alto custo, não portável, necessita de técnica 

qualificada, exposição de pacientes a 

radiação e a mensuração depende da 

hidratação e do tecido muscular. Superestima 

MM em pessoas idosas. 

 
++ 

 
Prática 

clínica/pesquisa 
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Tomografia 

computadorizada 

Massa muscular 
esquelética 

regional 

Alta qualidade de 

imagens, e fornece 

detalhes específicos das 

características musculares. 

 
Exposição a alta radiação, alto custo, não 

portável, e necessita de técnica especializada. 

 
+ + + 

 
Pesquisa 

 

 
Ressonância magnética 

Tecido 

esquelético 

muscular total e 

regional 

Ferramenta acurada de 

imagem, considerada 

padrão-ouro para 

avaliação da quantidade e 

qualidade muscular. 

 

Alto custo e requer uma técnica 

especializada. 

 

 
+ + + 

 

 
Pesquisa 

 

 
Excreção de creatinina 

Mensuração 

direta da creatina 

e massa 

muscular 

esquelética 

Alta acurácia na 

mensuração da massa 

muscular e possui 

associação com função 

física 

 

Requer um laboratório sofisticado, estrutura 

e técnicas de análises. 

 

 
+ + + 

 

 
Pesquisa 

Nota: Recomendações para análises da massa muscular: + (baixa recomendação); ++ (média recomendação); +++ (alta recomendação). Adaptado e 

traduzido de FAYH et al (2020).(15) 
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DECLÍNIO DE FORÇA MUSCULAR ASSOCIADO À IDADE 
 

 

Como abordado nos tópicos anteriores, foi visto que durante o envelhecimento, 

existem diversas alterações fisiológicas que provocam reduções consideráveis na MME, 

função muscular e FMusc. Neste tópico, em especial, será abordado sobre o declínio da 

FMusc (dinapenia) durante o processo de envelhecimento. 

 
5.1 Impacto do envelhecimento no comportamento da massa muscular 

esquelética 

 
Primeiramente, é inegável que, dentro desse processo de envelhecimento e 

declínio de funções fisiológicas, que redução de MM, FMusc e potência ocorrem em 

proporções diferentes, podendo ser entre 2-5 vezes maior (42) . A figura 5 ilustra esse 

fenômeno: 
 

 
Figura 5: Comportamento da MM, FMusc e potência muscular com o envelhecimento 

(Adaptado e traduzido de BARBAT-ARTIGAS (16)). 

 

A dinapenia (43) parece estar associada com diversos desfechos importantes para 

saúde, como, por exemplo: declínio cognitivo (44–46), incapacidade de realizar 

atividades da vida diária, osteoporose (47), quedas, alterações no equilíbrio (48) e 

mortalidade por todas as causas (49–51). Ao contrário disso, parece que a redução de MM 

não está associada à mortalidade, por exemplo (8). 

A avaliação da FMusc durante o processo é, sem dúvidas, importante. Prova disso 

é que o último consenso europeu de sarcopenia (3) atualizou as recomendações para dar 

ênfase na FMR como característica principal da sarcopenia, e usar a detecção da baixa 

quantidade ou QM para poder confirmar o diagnóstico. No consenso anterior, 
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esse processo estava inverso: primeiro, a ênfase era dada na MM, depois, o diagnóstico 

era confirmado pela FMR (52). 

Em geral, assim como no comportamento da MM, a FMusc possui um pico aos 

30 anos de idade, e a partir dos 40 anos, ela começa a sofrer uma redução gradual, com 

um declínio substancial a partir dos 50 anos. A figura 6 mostra, em detalhes, o 

comportamento da FMusc ao longo da vida em homens e mulheres: 

 

Figura 6: Comportamento da FMusc, medida pela FPM, ao longo da vida. Nota: figura de 

DENNISON (53) (permitida para utilização em formato original). 

 

5.2 Métodos de mensuração da força muscular 

 

Como dito anteriormente, é fato que a FMusc sobre uma redução associada à 

idade(51,54). Dessa forma, é necessária que seja realizada uma avaliação para 

determinação de um eventual quadro de dinapenia, principalmente em indivíduos idosos. 

Assim como na MM, para FMusc existem diversos métodos de mensuração, desde 

métodos clinicamente baratos e acessíveis à métodos mais caros e sofisticados (15). Por 

exemplo: o dinamômetro de preensão manual é um método amplamente utilizado e 

clinicamente acessível para mensuração da FMusc de MS (55). No entanto, os autores 

sugerem ressalvas quanto ao método e adicionalmente outras mensurações em conjunto. 

Ainda nesse ponto de métodos baratos e clinicamente acessíveis, existe o TSL da 

cadeira em 10, 30 e 60 segundos ou, ainda, o de 5 e 10 repetições na cadeira (56). É um 

método que não mede a FMusc de forma isolada, porque envolve outros componentes, 
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como equilíbrio, resistência, massa corporal do indivíduo, etc, no entanto, é amplamente 

usado na literatura como um proxy de FMusc. 

Em outra perspectiva, os testes de 1 Repetição Máxima (1RM) (57), em especial 

no supino reto e leg press, bem como os dinamômetros isocinéticos (58) (que são 

instrumentos mais caros e pouco acessíveis) são usados com frequência para 

determinação da FMusc em idosos. Esse último, em especial, é utilizado bastante em 

ambiente de pesquisa clínica. 

 

QUALIDADE MUSCULAR DURANTE O PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO 

 

Neste tópico, por fim, será abordado conceitos importantes de QM e qual o 

comportamento durante o processo de envelhecimento. Diferenciaremos os tipos de 

avaliação da QM e o porquê é importante mensurá-la em conjunto com outros aspectos 

funcionais e fisiológicos. 

 
6.1 Qualidade muscular: definições e conceitos importantes 

 
Não há dúvidas de que o processo de envelhecimento é associado com declínios 

de MM e FMusc (31,36,54), e isso pode impactar de diferentes formas na vida de pessoas 

idosas. No entanto, algumas evidências sugerem que a avaliação da QM pode ser, em 

partes, funcionalmente mais relevante porque mede a função do músculo por sua 

capacidade de gerar FMusc, quando QM é definida como força por unidade de massa) do 

que avaliar a quantidade de forma isolada(20,59). Inclusive, a avaliação da QM foi 

adicionada ao critérios para detecção de sarcopenia no último consenso Europeu de 

Sarcopenia (3). 

Nesse sentido, a QM surge como uma alternativa para elucidar e descrever 

mudanças intramusculares intrínsecas ao desempenho do músculo no contexto do 

envelhecimento, ou seja, de uma maneira mais breve, podemos defini-la como a 

capacidade do músculo de funcionar/gerar FMusc. A importância de descrever a redução 

de FMusc relativa à MM (associada à idade) foram enfatizadas em um painel de 

especialistas, em 1996, no National Institute on Aging workshop no “Sarcopenia and 

Physical Performance In Old Age” que, na oportunidade, foi concluído que são 

necessárias mais e melhores avaliações (sobretudo mais abrangentes) das mudanças 

relacionada à idade (60). 
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QM, em geral, pode ter definições manifestadas de duas formas: i) a primeira, 

refere-se à capacidade do músculo para gerar FMusc e, portanto, é um indicador de função 

muscular, e pode ser apresentada como uma razão da máxima produção de FMusc por 

unidade de MM. ii) a segunda, trata-se de uma medida de intensidade do eco, avaliada 

pela escala cinzenta na ecografia muscular, onde os valores indicam, basicamente, a 

quantidade de tecido contrátil e não contrátil (16,20). Adicionalmente, QM em sua função 

micro, também pode ser avaliada através de radiodensidade(61). Nos próximos tópicos, 

iremos abordar sobre o comportamento da QM no envelhecimento e como podemos 

medi-la. 

 
6.2 Impacto do envelhecimento no comportamento da qualidade muscular 

 
No momento em que a força reduz em uma taxa maior do que a MM, um declínio 

associado à idade, principalmente na razão FMusc por unidade de massa, é esperado. No 

entanto, um ponto importante, e que cabe citar, é que dependendo do desenho do estudo 

e dos métodos de mensuração de FMusc e MM, essa redução associada à idade não é tão 

clara. De forma simples: alguns estudos observam declínio, enquanto outros, não (16). 

Exemplificando, Lynch et al (2) observaram que a razão de FMusc por unidade de 

MM (FMusc/MM) no braço foi significativamente maior do que a FMusc/MM na perna 

durante toda a vida adulta. Por outro lado, o declínio relacionado à idade aconteceu em 

uma proporção maior nas pernas do que no braço, em mulheres. Para homens, esse 

declínio parece ser semelhante entre braços e pernas. Outro exemplo bem claro foi o 

estudo de Overend et al (62), onde foi observado um declínio da razão FMusc/MM, 

associado à idade, quando se foi medida a FMusc concêntrica, enquanto que na medição 

de força isométrica, esse declínio não foi observado. 

Um outro ponto bastante importante, é que dependendo da forma como a MM é 

estimada, existem variações no declínio. Por exemplo, Frontera et al. (54) mostraram 

declínios relacionados à idade na razão FMusc/MM do braço e perna ao usar massa 

livre de gordura (MLG) por pesagem hidrostática, mas nenhuma mudança na razão foi 

observada ao estimar a MM a partir da excreção de creatinina urinária (apesar de não 

ser um bom marcador de MM). De forma semelhante, Metter et al. (63) relataram um 

declínio da razão FMusc/MM nas pernas e braços ao longo da idade usando área de secção 

transversa, calculado a partir da circunferência do braço ajustada para espessura da dobra 

cutânea, mas não encontram os mesmos resultados com técnica da creatinina. 
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Basicamente, dois fatores conhecidos no tecido muscular podem ser a “pedra 

angular’’ nas mudanças associadas à idade observadas na razão FMusc/MM: a) 

composição muscular e b) fatores neurais. Por exemplo: as mudanças na composição de 

fibras musculares com a idade não estão claras. Parece que proporção de fibras 

musculares do tipo II reduzem com a idade (64); por outro lado, parece claro que as fibras 

tipo II reduzem de tamanho em indivíduos mais velhos (65,66). Assim, alguns estudos 

sugerem que esses dois possíveis mecanismos são potenciais responsáveis(67) para uma 

perda de FMusc desproporcional à MM (62,68). 

Além desses fatores, alguns estudos de cunho histológicos (65,66) e 

eletrofisiológicos (69,70) relatam que as doenças dos motoneurônios são cada vez mais 

prevalentes em indivíduos idosos (em geral, o número de motoneurônios nas mãos e pés 

reduzem com a idade), então, por isso, parece que há uma relação inversa entre: número 

de motoneurônios e redução da FMusc (69,70). As unidades motoras restantes são 

aumentadas e tendem a ter uma quantidade de fibra tipo II reduzida. Em tese, essas 

unidades motoras aumentadas mantêm, em partes, a MM, mesmo quando a FMusc reduz. 

Algumas evidências reportam que a razão FMusc/MM pode se manifestar 

diferentes formas de acordo com o sexo. Frontera et al (54), por exemplo, relataram que 

a relação FMusc/MM foi maior em homens do que em mulheres para o braço, mas 

semelhante entre as pernas. Uma outra evidência interessante foi pautada por Lynch et al 

(2), onde foi observada que a distância da relação FMusc/MM de braço e perna não teve 

diferença entre homens, contudo, em mulheres esse dado ficou aumentado, indicando que 

a relação FMusc/MM de perna reduziu mais com o avanço da idade, quando comparado 

na medição da razão de MI. Há uma especulação de que o tecido muscular do braço em 

mulheres não sofre tantas alterações relacionadas à idade, sobretudo nas propriedades 

contráteis, tecido conjuntivo ou componentes arquitetônicos em relação ao tecido 

muscular da perna. 

 
6.3 Avaliação da qualidade muscular – Força por unidade de massa muscular 

 

Tipicamente, a QM é descrita e definida, indiretamente, como FMusc gerada em 

relação a quantidade de músculo (embora existe uma outra vertente que será citada a 

seguir). Então, nada mais é do que a razão do valor obtido no teste de FMusc (FPM, 

dinamômetro isocinético, etc) dividido pela MM obtida através dos diversos meios 

disponíveis (bioimpedância, ressonância, DXA, etc) (16,20). Assim, quando ela é 
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definida dessa forma, percebe-se um declínio com a idade, como citado nos tópicos 

anteriores. De modo interessante, como reportado por Fragala et al(20), em outros 

estudos, a QM parece ser inversamente proporcional à MM esquelética (71,72). Contudo, 

devemos acionar nosso ceticismo e interpretar com cautela esse tipo de resultado, 

sobretudo porque existem diversas complexidades e caminhos na interpretação e 

comparação da QM quando é definida por essa razão (FMusc relativa), porque é 

influenciada pelo tipo de movimento (isotônico, isométrico, isocinético) (62,73) e, ainda, 

localização anatômica (parte superior e inferior) (2). 

Outro modelo de avaliação que é citado na literatura, é o índice de qualidade 

muscular (IQM) (16), sugerindo que a avaliação da QM pode ser feita com um teste 

funcional já conhecido na literatura: sentar e levantar. O índice de QM estima a potência 

muscular a partir da antropometria corporal e elevações da cadeira. De forma simples, 

usa-se o peso corporal, cumprimento da perna e quanto tempo o indivíduo gasta para 

levantar 10 vezes da cadeira (74). 

Por fim, a avaliação da QM, segundo alguns estudos, é clinicamente viável, 

porque, em geral, ela é mais sensível quando comparado a alguns testes funcionais 

(velocidade de marcha, FPM, etc). Foi encontrado que no treinamento de força, a QM 

aumentou de forma mais pronunciado quando comparada com esses testes funcionais já 

citados (73). Então, a implementação do teste de QM em ambientes de pesquisa e clínicos, 

é importante para fornecer um dado importante para a saúde funcional do idoso. 

No entanto, muito embora a QM seja mais informativa do que a avaliação da 

FMusc ou MM isoladamente, as definições aqui citadas de QM não levam em 

consideração as propriedades intrínsecas do músculo, como por exemplo, arquitetura e/ou 

composição. No próximo capítulo, tais aspectos serão abordados com mais detalhes. 

 
6.4 Avaliação da qualidade muscular – Composição do músculo 

 
A qualidade muscular pode ser apresentada por duas perspectivas. Agora, será 

descrito a avaliação a QM do ponto de vista da composição do músculo que, inclusive, 

tem sido amplamente usado na literatura (16,20,75,76). 

De uma perspectiva fisiológica, o excesso de gordura corporal está relacionado 

com a infiltração de lipídios no músculo (miosteatose), o que pode, em algum grau, 

impedir o funcionamento do músculo, isto é, reduzir a produção de força voluntária 
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(77,78). Na literatura, parece que é claro que com o envelhecimento a densidade do 

músculo esquelético reduz, indicando, por sua vez, um aumento do conteúdo lipídico no 

músculo (78–81). Homens adultos têm basicamente 59-127% mais gordura nos 

compartimentos musculares quando comparado com homens mais novos, por exemplo 

(80). Como dito anteriormente, parece que o acúmulo de gordura intramuscular está 

associado com uma FMR e FFR (82–84), independentemente da área seccional do 

músculo, sobretudo porque impende a capacidade contrátil do músculo (85–87). 

Obviamente, para se ter acesso ao conteúdo lipídico do músculo e, assim, avaliar 

a qualidade muscular, faz-se necessário a realização de exames específicos de imagem. 

Como citado anteriormente, o DXA é útil para avaliar a MM total e região, no entanto, 

não há fidedignidade para mensuração da qualidade muscular (infiltração de gordura), 

uma vez que o exame assume que toda massa não gordurosa e não óssea é MME, o que 

não é necessariamente verdade (88). Claramente, a mensuração desse componente requer 

a presença de métodos mais sofisticados, como, por exemplo, ressonância magnética e 

tomografia computadorizada. Então, esses métodos tratam-se de investimentos caros e 

clinicamente inacessíveis (15). Nessa perspectiva, alguns estudos suportam o uso do 

ultrassom, por tratar-se de um método não invasivo, seguro e barato para quantificar e 

qualificar com precisão a MME (89,90). 

A análise da qualidade do músculo pode ser avaliada através da intensidade do 

eco (um proxy da composição muscular), que é uma medida da refletividade das ondas 

sonoras emitidas para o tecido e é expressa entre 0 e 255 (91). Por exemplo: o tecido 

conjuntivo e os lipídios são mais reflexivos do que o tecido muscular mais denso e são 

representados na imagem do ultrassom como um cinza mais claro. Então, pensando nessa 

perspectiva, parece que quanto mais claro for o conteúdo cinza na imagem, há uma 

presença de “material’’ não contrátil, como por exemplo, tecido fibroso e gordura (92). 

A figura abaixo mostra a intensidade do eco no músculo reto femoral:
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Figura 7. Eco intensidade do músculo reto femoral. Retirado de WATANABE et al (93). Nota: 

FT: subcutaneous fat thickness; MT: muscle thickness; RF: rectus femoris muscle; VI: vastus 

intermedius muscle. 

 

Ao lado esquerdo da imagem, vemos uma maior presença de substância cinza (um 

conteúdo esbranquiçado), o que indica a presença de tecido fibroso e/ou gordura. 

 
6.5 Aplicação clínica da avaliação e identificação de idosos com baixa FMusc, 

MM e QM 

 
Como citado anteriormente, nos parece claro que é consenso a utilização de QM, 

FMusc e MM para identificar idosos com baixa QM, dinapenia e sarcopenia, 

respectivamente (3,26,35). Todas essas medições possuem alguma relação com desfechos 

importantes em saúde, tais como, morbimortalidade, redução da qualidade de vida, 

eventos cardiovasculares, quedas (4,7,9–12,94), etc. Muitos consensos (21,95) seguem 

fornecendo orientações e incentivando mensurações da QM (relação entre teste de 

FMusc/MM ou composição do músculo), FMusc (através do TSL; FPM ou dinamômetros 

isocinéticos) e MM (utilizando bioimpedância, DXA, ressonância, ultrassonografia, 

tomografia computadorizada, etc) em MS e MI ou ambos os membros para potencias 

detecções de eventos adversos relacionados à saúde. 

Dito isto, no melhor do nosso conhecimento, não existem estudos na literatura que 

fizeram mensurações de concordância entre essas medidas de MS e MI. Embora nós 

concordamos que as mensurações sejam feitas, é indicado que se tenha uma análise cética 

acerca dos resultados apresentados em ambas as medidas (MS e MI), sobretudo porque 

os resultados podem divergir e interferir na tomada de decisões. 
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MÉTODOS 
 

 

7.1 Delineamento do estudo 

 

O presente trabalho é uma análise secundária de um estudo transversal 

previamente delineado para investigar a associação isolada e combinada entre baixa 

FMusc e aptidão cardiorrespiratória com síndrome metabólica na população idosa. Nesse 

sentido, trata-se de uma análise secundária exploratória a partir do estudo principal. O 

presente estudo foi relatado de acordo com a declaração do STROBE (Strengthening The 

Reporting of OBservational Studies in Epidemiology) para estudos observacionais (96). 

A pesquisa foi conduzida no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e no 

Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) entre junho de 2018 e dezembro de 2019, sendo aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do HUOL (CEP-HUOL) da UFRN (protocolo CAAE: 

82609318.0.0000.5292; número do parecer: 2.603.422 /2018). Todos os participantes 

foram informados sobre os objetivos e riscos do estudo e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), de acordo com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas com seres humanos, para participar do 

mesmo. 

 

7.2 Participantes e critérios de elegibilidade 

 

Idosos da cidade de Natal-RN, residentes na comunidade, foram convidados para 

participar do estudo. O projeto foi divulgado em mídias (i.e., rádio, televisão e jornal) e 

redes sociais para aumentar a taxa de recrutamento. A coleta de dados ocorreu entre junho 

de 2018 e dezembro de 2019. Os critérios de elegibilidade foram: i) ambos os sexos; ii) 

idade entre 60 e 80 anos; iii) ausência de histórico de doenças ou eventos cardiovasculares 

(i.e., infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, doença arterial 

coronariana, arritmias, doença vascular periférica); iv) ausência de limitações 

osteomioarticulares que impeçam a realização de testes físicos; v) ausência de quadros 

agudos de descompensação relacionadas a diabetes (i.e., glicemia > 250 mg/dL) e 

hipertensão (pressão arterial > 160/105 mmHg). Os critérios de exclusão são: i) não 

comparecer as avaliações; ii) desistência voluntária com retirada do TCLE. A figura 8 

mostra o fluxograma do estudo: 
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Figura 8: Fluxograma dos participantes do estudo. 

 
 

7.3 Procedimento de coleta de dados 

 

Inicialmente, os idosos foram cadastrados em um banco de dados no MS Excel®, 

utilizado exclusivamente para o estudo, onde receberam um código específico, que 

posteriormente serviria para identificá-los, com o objetivo de manter suas identidades 

preservadas durante todo o processo de coleta. Foram coletadas informações como 

endereço, telefone de contato (do idoso e de parentes) e data de nascimento. As avaliações 

foram previamente marcadas diretamente por ligação telefônica e/ou aplicativos de 

mensagens instantâneas (i.e. WhatsApp). 

O agendamento das avaliações foi realizado com no máximo duas semanas de 

antecedência a fim de se evitar longa espera. Além disso, um dia antes do primeiro dia de 

avaliação, os voluntários foram orientados, por meio de ligação telefônica, acerca do 

I) local e hora das avaliações e II) tipo de vestimenta e calçados para utilizar nas 

avaliações. Os idosos foram orientados a seguir a suas rotinas normalmente. 

No primeiro dia de avaliação, no HUOL, todos os procedimentos relacionados à 

coleta de dados (questionários e testes físicos) foram explicados aos participantes em 

conjunto com a leitura do TCLE. A partir do momento em que os pacientes se encaixavam 

nos critérios de elegibilidade e assinaram o TCLE, as avaliações eram iniciadas. Nesse 

primeiro dia, foi realizada uma anamnese a fim de identificar aspectos sociodemográficos; 

histórico médico e uso de medicações, e questionários para avaliação do nível de 

atividade física e comportamento sedentário. Todos os 
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procedimentos foram realizados por meio de entrevista face a face por pesquisadores 

previamente treinados. 

Ao final da primeira avaliação, os voluntários foram orientados a comparecer nas 

dependências do DEF-UFRN em data e horário previamente marcados (uma semana após 

a primeira avaliação). De forma semelhante ao primeiro dia de avaliação, os idosos 

receberam orientações 24 horas antes do segundo dia de avaliação, através de contato 

telefônico e mensagens via WhatsApp, quanto a vestimenta e calçado a serem utilizados, 

assim como foram reforçadas informações quanto ao local, hora e possíveis itinerários 

para a chegada no DEF-UFRN. No segundo dia os idosos deveriam estar alimentados e 

ter usado suas medicações normalmente. No segundo dia de avaliação, inicialmente foram 

realizadas medidas antropométricas (i.e. estatura, massa corporal e circunferência da 

cintura) e composição corporal (realizada pela DXA), bem como o teste de FPM e teste 

de sentar e levantar. 

Após 15 dias da finalização das coletas de dados, os voluntários foram convidados 

a comparecer novamente ao DEF-UFRN para receber um relatório completo de saúde, 

incluindo todos os resultados das avaliações realizadas em reunião individual. O 

pesquisador responsável explicou e interpretou cada resultado e ficou disponível para 

sanar eventuais dúvidas dos participantes. Quando foram detectadas alterações 

importantes em algum exame, os participantes foram orientados a procurar um médico. 

 
7.4 Avaliação antropométrica 

 

Foram realizadas as mensurações antropométricas com objetivo de melhor 

caracterizar os pacientes da pesquisa. As variáveis antropométricas analisadas foram: 

estatura (m), massa corporal (kg), índice de massa corporal (IMC, kg/m2) e circunferência 

da cintura (cm). Todos os procedimentos serão realizados de acordo com as 

recomendações da International Society for the Advancement of Kinanthropometry 

(ISAK) (97). 

 
7.5 Composição corporal 

 

As alterações da composição corporal foram avaliadas pela técnica de 

densitometria por DXA, em equipamento da marca Prodigy – General Electric© – EUA. 

Foi realizado o escaneamento do corpo inteiro, no intuito de determinar as seguintes 

medidas: massa de gordura total (kg), massa livre de gordura (kg), conteúdo mineral ósseo 

(kg), densidade mineral óssea, massa de gorduras regionais (kg) [tronco, braços, pernas], 

massa de gordura androide (kg), massa de gordura ginóide (kg) e percentual de 
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gordura total (%). Para isso, os idosos foram posicionados na área de escaneamento do 

equipamento, em decúbito dorsal, de modo que a linha sagital demarcada nessa área passe 

sob o centro de alguns pontos anatômicos, tais como: crânio, coluna vertebral, pélvis e as 

pernas. Foi recomendado que os idosos realizassem o exame usando vestimentas usuais, 

no entanto, sem o uso de qualquer objeto de metal que possa interferir nas medidas. 

 

7.6 Força muscular de membros superiores – Força de preensão manual 

 

Foi realizado o teste de FPM para avaliação da FMusc com a utilização do 

dinamômetro Jamar® modelo 5030J1. Tal procedimento foi conduzido conforme o 

protocolo adotado por Coldham et al. (98). O dinamômetro foi configurado de acordo 

com cada participante e ele foi orientando a ficar sentado em uma cadeira, com os dois 

pés apoiados no chão e com o braço dominante em posição de 90º. Os voluntários foram 

orientados a realizar a preensão durante a expiração, sem realizar a manobra de Valsalva 

e estimulados verbalmente durante todo o teste (98). Foram realizadas três medidas com 

intervalo de 1 minuto de descanso entre uma medida e outra e nós consideramos a medida 

com o maior resultado. 

 
7.7 Força muscular de membros inferiores – Teste de sentar e levantar de 30s 

 

O TSL da cadeira em 30s foi utilizado para avaliar a FMusc de membros 

inferiores, de acordo com as recomendações de Rikli e Jones(99). Em uma cadeira com 

altura de 43 cm, a avaliação se iniciou com o participante sentado no meio do assento, 

com a coluna em posição ereta, com os pés apoiados no chão e os braços cruzados 

contra o tórax. Após o estimulo (sinal) fornecido pelo avaliador, o participante deveria 

levantar-se, ficando totalmente em pé e depois retornar à posição completamente 

sentada. Os voluntários foram estimulados a sentar e levantar completamente o maior 

número de vezes possível em 30s. Os resultados foram contabilizados de acordo com 

o maior número de repetições corretas que o avaliado fez no tempo sugerido. 

 

7.8 Qualidade muscular de membros superiores e inferiores 

 

A QM de MS e MI foi calculada de três formas: i) valor obtido no teste de FMusc 

dividido pelo percentual de MME; ii) valor obtido no teste de FMusc dividido pela MME 

(kg) e iii) valor obtido no teste de FMusc dividido pela MME de braços e pernas. 

Destacamos que há uma diversos métodos na literatura para avaliação da QM 
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mensurada pelo método resultado do teste de FMusc dividida pela MM (kg) (20,100). No 

entanto, nos parece que apesar da alta prevalência de utilização, não são métodos que 

reportam os resultados de maneira adequada. Adicionalmente, a equação de Takai 

(74) que é bastante utilizada na literatura, em seu trabalho inicial sequer mencionou 

QM. O que foi avaliado foi uma relação entre o TSL e força de extensão dos joelhos; além 

disso, é utilizado a massa corporal total, e não a MM conforme é o previsto para avaliação 

da QM. Dessa forma, resolvemos trazer uma outra maneira (não existente na literatura) 

para avaliação desse componente. 

 

 
7.9 Critérios para definir de baixa FMusc, MM e QM 

 

Nós optamos por seguir o estudo de Rikli e Jones (101) para classificar os 

participantes de acordo com o seu estado funcional, sobretudo porque, em geral, não 

existem dados normativos nacionais para classificação desses parâmetros. Dessa forma, 

foi determinado o percentil 25 como referência para classificar os participantes com baixa 

FMusc, MM e QM. Nesse sentido, os participantes com o percentil abaixo de 25 eram 

considerados como idosos com baixa FMusc, MM e QM. 

 

 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados estão descritos por média e desvio padrão e intervalo de confiança de 
 

95% ou, em alguns casos, frequência absoluta e relativa. A normalidade dos dados foi 

testada através do teste de Shapiro-Wilk e do gráfico Q-Q plot. Os pacientes foram 

classificados abaixo e acima do percentil 25 e, posteriormente, foi realizado um teste de 

concordância Kappa com as variáveis categóricas para verificar se existia uma 

concordância entre os testes. Os detalhes são apresentados no quadro 1. Para todas as 

análises nós adotamos um nível de significância estatística de p<0,05 para todas as 

análises. 
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Quadro 1: Análises das concordâncias das variáveis que foram mensuradas. 
 

  

ANÁLISES DAS CONCORDÂNCIAS 

Variável 1 Variável 2 Como foi realizado? Equação 

Qualidade 

Muscular (%) 

Percentil 25 da QM 

de MS 

Percentil 25 da QM 

de MI 

Concordância de kappa entre 

variável 1 e 2. 

Valor obtido no teste 

de FMusc dividido 

pela MM em %. 

Qualidade 

Muscular (kg) 

Percentil 25 da QM 

de MS 

Percentil 25 da QM 

de MI 

Concordância de kappa entre 

variável 1 e 2. 

Valor obtido no teste 

de FMusc dividido 

pela MM em kg. 

Qualidade 

Muscular de 

MS (braços) e 

MI (pernas) 

 
Percentil 25 da QM 

de MS (braços) 

 
Percentil 25 da QM 

de MI (pernas) 

 
Concordância de kappa entre 

variável 1 e 2. 

Valor obtido no teste 

de FMusc foi dividido 

pela MM de braços ou 

pernas em kg. 

 
Força 

Muscular 

 
Percentil 25 do 

Teste de FPM 

 
Percentil 25 do 

TSL 

 
Concordância de kappa entre 

variável 1 e 2. 

 

- 

Massa 

Muscular 

Apendicular 

 

Percentil 25 da 

MM dos braços 

 

Percentil 25 da 

MM das pernas 

 

Concordância de kappa entre 

variável 1 e 2. 

 
- 

Nota: QM: Qualidade Muscular; MI: Membros Inferiores; MS: Membros superiores; FPM: Força de preensão 

manual; TSL: Teste de sentar e levantar. 
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RESULTADOS 

A amostra foi composta por 106 homens (27,6%) e 279 (72,4%) (mulheres) com 

média de idade de 66,1 ± 4,5 anos. Noventa e um participantes (23,6%) apresentaram 

baixa força de preensão manual e setenta e dois (18,7%) baixa força no teste de sentar e 

levantar (30s). Cento e cinco (27,3%) tinham baixa massa muscular de braço e cento e 

onze (28,8%) tinham baixa massa muscular de perna. Oitenta e oito (22,9%) tinham baixa 

qualidade muscular de membro inferior e noventa e quatro (24,4%) tinham baixa 

qualidade muscular de membro superior, ambos calculados considerando a massa 

muscular total (kg). Noventa e oito (25,5%) tinham baixa qualidade muscular de membro 

inferior e noventa e nove (25,7%) tinham baixa qualidade muscular de membro superior, 

ambos calculados considerando o percentual da massa muscular total (%). Noventa e três 

(24,2%) apresentaram baixa qualidade muscular de membro inferior e noventa e três 

(24,2%) apresentaram baixa qualidade muscular de membro superior, ambos calculados 

considerando a massa muscular apendicular (kg). Outros resultados descritivos são 

apresentados nas tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2: Características dos participantes do estudo (n=385) 
 

 

Variáveis Total (n=385) 
Homens 

  (n=106)  
Mulheres 

  (n=279)  

 Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

N (%) 385 (100%) 106 (27,6%) 279 (72,4%) 

Idade (anos) 66,1 ± 4,5 66,0 ± 4,4 66,1 ± 4,6 

Estatura (cm) 157,0 ± 8,43 166,3 ± 6,72 153,4 ± 5,96 

Massa corporal (kg) 71,2 ± 13,83 77,4 ± 13,47 68,8 ± 13,27 

Índice de massa corporal (kg/m²) 28,8 ± 4,86 27,9 ± 4,31 29,1 ± 5,01 

Massa muscular esquelética total (kg) 40,7 ± 8,34 50,3 ± 6,93 37,1 ± 5,47 

Massa muscular esquelética total (%) 57,6 ± 7,18 65,6 ± 5,99 54,5 ± 4,90 

Massa muscular do braço (kg) 4,5 ± 1,30 6,08 ± 1,10 3,98 ± 0,82 

Massa muscular da perna (kg) 14,1 ± 3,05 17,2 ± 2,69 12,9 ± 2,25 

Força de preensão manual (kg) 29,0 ± 8,09 39,1 ± 6,41 25,2 ± 4,57 

Teste de sentar e levantar 30 segundos (repetições) 13,3 ± 3,8 14,9 ± 4,4 12,6 ± 3,3 

Qualidade muscular MI (massa muscular em %) 0,50 ± 0,11 0,60 ± 0,10 0,46 ± 0,09 

Qualidade muscular MS (massa muscular em %) 0,23 ± 0,06 0,22 ± 0,06 0,23 ± 0,05 

Qualidade muscular MI (massa muscular em kg) 0,33 ± 0,11 0,30 ± 0,11 0,35 ± 0,11 

Qualidade muscular MS (massa muscular em kg) 0,71 ± 0,12 0,78 ± 0,12 0,68 ± 0,11 

Qualidade muscular pernas (massa muscular kg) 0,98 ± 0,36 0,90 ± 0,35 1,01 ± 0,36 

Qualidade muscular braços (massa muscular kg) 6,49 ± 1,21 6,56 ± 1,15 6,46 ± 1,23 
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Nota: Os resultados  estão expressos  em média e desvio padrão, respectivamente. DP: desvio padrão; MI: 

Membros Inferiores; MS: Membros superiores 

 

 

 

Tabela 3: Percentil 25 das variáveis mensuradas levando em consideração o sexo e a idade. 
 
 

Homens Mulheres 

 60-69 

(Idade) 

70-80 

(Idade) 

60-69 

(Idade) 

70-80 

(Idade) 

Variáveis 
 

Percentil 25 
 

Força de preensão manual (kg) 36.0 34.0 23.0 21.0 

Teste de sentar e levantar 30s 12.0 12.0 11.0 10.0 

Massa muscular - Braço (kg) 6.0 5.0 3.5 3.0 

Massa muscular - Pernas (kg) 15.0 15.0 12.0 11.0 

Qualidade muscular - MI (kg) 0.24 0.22 0.28 0.27 

Qualidade muscular - MS (kg) 0.70 0.61 0.72 0.59 

Qualidade muscular - MI (%) 0.54 0.53 0.41 0.36 

Qualidade muscular - MS (%) 0.19 0.20 0.16 0.18 

Qualidade muscular - Pernas (kg) 0.70 0.64 0.79 0.82 

Qualidade muscular - Braços (kg) 5.67 5.58 6.40 5.40 

 

Nota: QM: Qualidade Muscular; MI: Membros Inferiores; MS: Membros superiores. 

 
 

Os resultados da análise de concordância são apresentados na tabela 4. Houve 

concordância moderada na baixa MM (kg) entre braços e pernas (coeficiente Kappa = 

0,473; IC 95%: 0,371 - 0,574; p = 0,001). Houve baixa concordância na baixa QM 

calculada pela MM total (kg) entre MS e MI (coeficiente Kappa = 0,238; IC 95%: - 0,114 

- 0,361; p = 0,002) e na baixa QM calculada por MM (kg) entre braço e perna (coeficiente 

Kappa = 0,206; IC 95%: -0,082 - 0,330; p = 0,005). Não houve concordância na baixa 

FMusc entre o teste de FPM e o TSL (30s) (coeficiente Kappa = 0,04; IC 95%: 0,093 - 

0,185; p = 0,35) e baixa QM calculada pela porcentagem de MM (%) entre MS e MI 

(coeficiente Kappa = 0,052; IC 95%: -0,074 a 0,178; p = 0,30). 
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Tabela 4. Análises da concordância de baixa força muscular, baixa massa muscular e baixa qualidade muscular de membros superiores e inferiores em 

ambos os sexos 

Força Muscular Baixa – Força de 

 

preensão manual 

Normal – Força de 

 

preensão manual 

   

 Kappa 95% IC P 

Baixa – Teste de sentar e levantar (30s) 20 (27.8%) 52 (72.2%) 0.046 0.093 - 0.185 0.352 

Normal – Teste de sentar e levantar (30s) 71 (22.7%) 242 (77.3%) 
   

 

Massa Muscular (kg) 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 67 (60.4%) 44 (39.6%) 0.473 0.371 - 0.574 0.001 

Normal – Membros inferiores 38 (13.9%) 236 (86.1%) 
   

 

Qualidade Muscular Relativa (%) a 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 29 (29.6%) 69 (70.4%) 0.052 -0.074 - 0.178 0.301 

Normal – Membros inferiores 70 (24.4%) 217 (75.6%) 
   

Qualidade muscular absoluta (kg)b Baixa – Membros Normal – Membros    
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 Superiores Superiores    

Baixa – Membros Inferiores 38 (43.2%) 50 (56.8%) 0.238 0.114 - 0.361 0.002 

Normal – Membros inferiores 56 (18.9%) 241 (81.1%) 
   

 

Qualidade muscular apendicular (kg)c 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 37 (39.8%) 56 (60.2%) 0.206 0.082 - 0.330 0.005 

Normal – Membros inferiores 56 (19.2%) 236 (80.8%) 
   

 

Coeficiente de concordância de Kappa 95% IC, Intervalo de confiança de 95%. 
 

a Qualidade muscular relativa = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela porcentagem da massa muscular total (%) e razão da força de preensão 

manual pela porcentagem da massa muscular total (%). 

b Qualidade muscular absoluta = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela porcentagem da massa muscular total (kg) e razão da força de preensão 

manual pela porcentagem da massa muscular total (kg). 

c Qualidade muscular apendicular = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela massa muscular das pernas (kg) e razão da força de preensão manual 

pela porcentagem da massa muscular dos braços (kg). 
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As tabelas 5 e 6 reportam a concordância entre as análises de MS e MI para 

identificar idosos com baixa FMusc, MM e QM em homens e mulheres, respectivamente. 

Houve baixa a nenhuma concordância para medidas de MS e MI para identificar idosos 

com baixa FMusc (coeficiente Kappa = 0,183; IC 95%: -0.071 – 0,436; p = 0,059) e 

(coeficiente Kappa = -0,001; IC 95%: -0,166 – 0,164; p = 0,987); 

Houve fraca a moderada concordância para identificar idosos com baixa MM (coeficiente 

Kappa = 0,376; IC 95%: 0,191 – 0,561; p = 0,001) e (coeficiente Kappa = - 0,507; IC 

95%: 0,384 – 0,629; p = 0,001); Não houve concordância para identificar idosos com 

baixa QM pela % de MM (coeficiente Kappa = 0,087; IC 95%: -0,141 – 0,315; p =0.369)    

e (coeficiente Kappa = 0,038; IC 95%: -0,114 – 0,189; p = 0,530); 

Houve fraca concordância para identificar idosos com baixa QM pela MM em kg 

(coeficiente Kappa = 0,287; IC 95%: -0,037 – 0,538; p =0,003)   e (coeficiente Kappa 

= 0,219; IC 95%: 0,076 – 0,361; p = 0,001); Houve de moderada a nenhuma concordância 

para identificar idosos com baixa QM calculada com a MM de MS e MI em kg   

(coeficiente Kappa = 0,448; IC 95%: 0,223 – 0,673; p =0,001)   e (coeficiente 

Kappa = 0,126; IC 95%: -0.019 - 0.271; p = 0,001). 
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Tabela 5. Análises da concordância de baixa força muscular, baixa massa muscular e baixa qualidade muscular de membros superiores e inferiores em 

homens. 

Força Muscular Baixa – Força de 

 

preensão manual 

Normal – Força de 

 

preensão manual 

   

 Kappa 95% IC P 

Baixa – Teste de sentar e levantar (30s) 08 (33.3%) 16 (66.7%) 0.183 -0.071 - 0.436 0.059 

Normal – Teste de sentar e levantar (30s) 13 (15.9%) 69 (84.1%) 
   

 

Massa Muscular (kg) 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 24 (51.2%) 18 (48.8%) 0.376 0.191 - 0.561 0.001 

Normal – Membros inferiores 13 (3.2%) 51 (96.8%) 
   

 

Qualidade Muscular Relativa (%) a 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 10 (37.0%) 17 (63.0%) 0.087 -0.141 - 0.315 0.369 

Normal – Membros inferiores 22 (27.8%) 57 (72.2%) 
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Qualidade muscular absoluta (kg)b 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 09 (42.9%) 12 (57.1%) 0.287 0.037 - 0.538 0.003 

Normal – Membros inferiores 12 (14.1%) 73 (85.9%) 
   

 

Qualidade muscular apendicular (kg)c 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 12 (63.2%) 07 (36.8%) 0.448 0.223 - 0.673 0.001 

Normal – Membros inferiores 12 (13.8%) 75 (86.2%) 
   

 

Coeficiente de concordância de Kappa 95% IC, Intervalo de confiança de 95%. 
 

a Qualidade muscular relativa = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela porcentagem da massa muscular total (%) e razão da força de preensão 

manual pela porcentagem da massa muscular total (%). 

b Qualidade muscular absoluta = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela porcentagem da massa muscular total (kg) e razão da força de preensão 

manual pela porcentagem da massa muscular total (kg). 

c Qualidade muscular apendicular = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela massa muscular das pernas (kg) e razão da força de preensão manual 

pela porcentagem da massa muscular dos braços (kg). 
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Tabela 6. Análises da concordância de baixa força muscular, baixa massa muscular e baixa qualidade muscular de membros superiores e inferiores em 

mulheres. 

Força Muscular Baixa – Força de 

 

preensão manual 

Normal – Força de 

 

preensão manual 

   

 Kappa 95% IC P 

Baixa – Teste de sentar e levantar (30s) 12 (25.0%) 36 (75.0%) -0.001 -0.166 - 0.164 0.987 

Normal – Teste de sentar e levantar (30s) 58 (25.1%) 173 (74.9%) 
   

 

Massa Muscular (kg) 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 43 (62.3%) 26 (37.7%) 0.507 0.384 - 0.629 0.001 

Normal – Membros inferiores 25 (11.9%) 185 (88.1%) 
   

 

Qualidade Muscular Relativa (%) a 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 19 (26.8%) 52 (73.2%) 0.038 -0.114 - 0.189 0.530 

Normal – Membros inferiores 48 (23.1%) 160 (76.9%) 
   

Qualidade muscular absoluta (kg)b Baixa – Membros Normal – Membros    
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 Superiores Superiores    

Baixa – Membros Inferiores 29 (43.3%) 38 (56.7%) 0.219 0.076 - 0.361 0.001 

Normal – Membros inferiores 44 (20.8%) 168 (79.2%) 
   

 

Qualidade muscular apendicular (kg)c 

Baixa – Membros 

 

Superiores 

Normal – Membros 

 

Superiores 

   

Baixa – Membros Inferiores 25 (33.8%) 49 (66.2%) 0.126 -0.019 - 0.271 0.001 

Normal – Membros inferiores 44 (21.5%) 161 (78.5%) 
   

 

Coeficiente de concordância de Kappa 95% IC, Intervalo de confiança de 95%. 
 

a Qualidade muscular relativa = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela porcentagem da massa muscular total (%) e razão da força de preensão 

manual pela porcentagem da massa muscular total (%). 

b Qualidade muscular absoluta = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela porcentagem da massa muscular total (kg) e razão da força de preensão 

manual pela porcentagem da massa muscular total (kg). 

c Qualidade muscular apendicular = Razão do teste de sentar e levantar (30s) pela massa muscular das pernas (kg) e razão da força de preensão manual 

pela porcentagem da massa muscular dos braços (kg). 
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DISCUSSÃO 
 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a concordância de medidas de MS e MI para 

identificar idosos com baixa FMusc, MM e QM. Os principais achados deste estudo foram: 

(a) houve concordância moderada entre medidas de MM de braços e pernas; (b) houve 

concordância fraca entre as medidas de QM de MS e MI com a MM total absoluta (kg) e QM 

de MS e MI com a MM de braços e pernas; (c) não houve concordância entre medidas de MS 

e MI para identificação de idosos com baixa FMusc e baixa QM total relativa (%). Do melhor 

de nosso conhecimento, esse parece ser o primeiro estudo que analisou concordância entre 

medidas de MS e MI para identificar idosos com baixa FMusc, QM e MM. 

A ausência de concordância entre algumas medidas de MS e MI para identificar idosos 

com baixa FMusc e QM é um achado que provoca algumas reflexões acerca do que já foi 

evidenciado. Na literatura existem várias recomendações para avaliação desses parâmetros 

tanto em MS quanto em MI (21,60), em especial porque ajuda no diagnóstico de algumas 

condições clínicas durante o processo de envelhecimento (e.g. sarcopenia, dinapenia, síndrome 

da fragilidade). No entanto, a falta de concordância entre essas medidas coloca pontos de 

interrogações nessas avaliações, dificultando a interpretação do clínico e tomadores de decisões 

em ambientes clínicos ou de pesquisa. 

É possível que os nossos resultados sejam explicados parcialmente por dois principais 

fatores: i) FMusc de MS e MI declinam em proporções diferentes com o envelhecimento 

(31,42,102). Então, provavelmente os resultados nos testes de força, quando medidos em MS 

e MI, serão diferentes. Adicionalmente, a QM pode ser afetada já que a FMusc faz parte da 

equação; ii) o teste de sentar e levantar, apesar de consolidado na literatura por ser um proxy de 

força, exige também a presença de outros componentes (e.g. resistência, agilidade, 

coordenação). Nesse sentido, pode ser que não discrimine da melhor forma possível a aptidão 

física. 

De fato, parece que a FMusc declina em magnitudes diferentes entre MS e MI. Por 

exemplo, alguns estudos demonstraram taxa de redução de 1.4% e 2,5% por ano (31), em MS 

e MI, respectivamente. Outros estudos demonstraram diferença ainda maior, sendo 1.4 a 5.4% 

por ano (103–106). Um estudo interessante mostrou que após um acompanhamento de 12 anos, 

o percentual de mudança para o teste de força isocinético para avaliação de FMusc de MI 

(extensores de joelho 60º/s) reduziram -23.7%; enquanto os extensores de cotovelo 
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reduziram a força em -19,4% (31). Assim, nos parece claro que os achados na literatura apontam 

para a mesma direção, isto é, a FMusc de MI reduz mais do que a FMusc de MS. 

Um outro ponto é que a QM se comporta de forma diferente com o avançar da idade. 

No estudo de Lynch et al (2) foi observado que a QM de MS e MI declinam de força similar 

em homens, enquanto que em mulheres a QM de MI declina em uma taxa ~20% maior que dos 

MS. Um outro estudo observou que houve declínio da razão FMusc/MM (107) associado à 

idade, quando foi medida a FMusc de maneira concêntrica, enquanto que com medida da FMusc 

de forma isométrica o mesmo declínio não foi observado. Assim, parece que em função da 

FMusc fez parte da equação para avaliação da QM, e como ela declina de forma de diferente 

entre os membros, nos parece claro que a equação será alterada diante dessa diferença. Por 

exemplo, é razoável especular que se a FMusc de MI reduz em uma proporção maior do que a 

FMusc de MS, a QM tende a ser maior na razão “FMusc de MS / MM total”. 

Apesar da literatura usar o valor absoluta da MM para calcular QM, no nosso estudo, 

para realizar o cálculo da QM(16,17,108), utilizamos também o percentual da MM para 

apresentar os resultados. Nós observamos que os dados ficam mais condizentes com a realidade, 

ou seja, eles conseguem especificar melhor quando um idoso está de fato com baixa QM, em 

especial quando os componentes (FMusc e MM) são avaliados de forma isolada. 

Além disso, nós optamos por avaliar a QM de MI pelo valor bruto obtido no teste de 

sentar e levantar dividido pela MM total (em valor relativo). Embora muitos estudos 

(4,19,74,109) usem a equação proposta por Takai et al (74), nós achamos que essa equação 

iria trazer resultados incertos para o nosso trabalho. Primeiro, porque a equação não utiliza a 

MM propriamente dita, mas sim a massa corporal total; segundo, o teste de FMusc possui 

uma configuração diferente do nosso teste. No caso, é observado em quantos segundos os 

pacientes realizam 10 repetições. Por fim, acreditamos que o teste em momento algum reporta 

avaliação da QM propriamente dita, mas sim, encontraram uma relação entre a pontuação do 

TSL e força dos músculos extensores do joelho. 

Um outro ponto importante que merece destaque, e que é o segundo ponto da possível 

explicação, é que apesar de o teste de sentar e levantar ser dado como um proxy de força, ele 

não avalia força de forma isolada, uma vez que requer a presença de outros componentes 

(resistência, agilidade, massa corporal, etc) (3). Então, basicamente, nós temos uma medida de 

“força pura”, que é o teste de FPM; e uma medida “mista” que é o TSL, que contém a presença 

de outras variáveis. Embora o EWGSOP2 sugira a utilização de qualquer um dos testes, eles 

podem ser problemáticos em função de diferentes resultados(24). 
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Nós obtivemos concordância para identificação da baixa MM e QM total absoluta e QM 

mensurado pela MM de braços e pernas. Apesar da identificação da baixa QM apresentada pela 

MM total absoluta e MM de braços e pernas ter gerado concordância, é importante ressaltar que 

a concordância foi considerada fraca (0,238 e 0,206, respectivamente). Possivelmente, como 

citado anteriormente, é provável que declínios de FM em proporções diferentes possam 

provocar alterações na equação da QM. 

Por último, houve concordância entre as medidas de braços e pernas para identificar 

baixa MM. É importante destacar que a redução de MM de braços e pernas se comportam de 

maneira similar (em relação ao declínio). Esse comportamento e similaridade da MM de braços 

e pernas também é encontrado em outros trabalhos que avaliaram o comportamento da MM ao 

longo da idade (35,36). Então, uma vez que tenha um declínio similar, as mensurações são 

concordantes. Diferente dos dados de FMusc, que as proporções de declínios são diferentes entre 

MI e MS. Então, parece que esses resultados da MM conseguem ser explicados, parcialmente, 

por esses dados que seguem a mesma direção. Nesse sentido, em ambientes clínicos e de 

pesquisa, mensurar a MM de braços e pernas podem chegar em resultados semelhantes. De 

qualquer forma, usar a MM total ao invés de dados apendiculares parece ser mais interessante 

para ambientes clínicos. 

Dessa forma, pensando em aplicações clínicas, sugerimos a possibilidade de um idoso 

ser identificado com baixa FMusc ou QM em um determinado teste e no outro teste isso não 

ser confirmado. Assim, um idoso pode ser considerado dinapênico ou sarcopênico em um teste, 

e o outro teste não confirmar esse cenário, o que pode gerar resultados inconclusivos e dificultar 

o diagnóstico, tratamento e prognóstico de algumas condições geriátricas. Um recente e 

importante estudo relatou diferentes prevalências para identificar sarcopenia (seguindo critérios 

da EWGSOP2) quando dois testes semelhantes ao nosso foram utilizados(24). Quando o TSL 

foi utilizado, a prevalência de sarcopenia foi de 4,4%. Por outro lado, quando o teste de FPM 

foi feito, a prevalência de sarcopenia caiu para 1,3%. Portanto, acreditamos que esse cenário 

pode ser preocupante do ponto de vista de saúde pública. 

Os profissionais de saúde da área de Geriatria e Gerontologia, incluindo Educação 

Física, que frequentemente precisam identificar e tratar condições geriátricas relacionadas à 

alterações no sistema neuromuscular, tais como dinapenia, sarcopenia e síndrome da 

fragilidade, devem atentar que medidas de MS e MI podem gerar interpretações distintas para 

tomada de decisão. Ao ter acesso aos dois testes (FPM e TSL) para realizar a mensuração da 

FMusc de MS e MI em um idoso, pode-se ter um diagnóstico com mais veracidade e reduzir 
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as incertezas, caso haja confirmação das duas medidas. Caso isso não seja possível, podem 

haver resultados falso-negativo; isto é, diagnóstico de FMusc, MM e QM dentro da 

normalidade, quando na verdade, o idosos tem baixa FMusc, MM e QM. 

Como limitação do presente estudo, podemos destacar a falta de instrumentos padrão- 

ouro para avaliação da FMusc. De fato, a utilização de algum método padrão ouro 

(dinamômetro isocinético), principalmente para MI, poderia gerar resultados diferentes dos aqui 

apresentados. Porém, os testes utilizados neste estudo são alternativas simples, de baixo custo 

e de fácil aplicação em qualquer campo da saúde pública. A avalição da MM foi feita pelo 

DXA, no entanto, esse método mede objetivamente LST. Nesse sentido, o que temos é um 

proxy de MM (110).Nós também utilizamos o percentil 25 dividido em uma faixa-etária de 

10 anos, como normalmente é reportado na literatura ((99,101). Dessa forma, não sabemos qual 

seria o comportamento dos dados com o percentil aplicado em uma faixa-etária de 5 anos. Além 

disso, devemos considerar que utilizamos o percentil 25 para classificação dos idosos, então, 

talvez outros pontos de cortes poderiam trazer resultados diferentes do que foi relatado. No 

entanto, todos os nossos valores do percentil 25 estão em acordo com outros resultados 

previamente relatados na literatura(56,111). Por fim, acreditamos que existe um viés de seleção 

em função do método de recrutamento dos voluntários, limitando a participação de idosos com 

diferentes níveis de força e massa muscular. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Medidas de MS e MI apresentam baixa a moderada concordância para identificar idosos 

com baixa MM e QM absoluta (kg), entretanto não apresentam concordância para identificar 

idosos com baixa FMusc e QM relativa (%). Portanto, medidas de MS e MI podem gerar 

interpretações diferentes para identificação de idosos com baixa FMusc, MM e QM. 
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