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RESUMO
Objetivo: Estimar a prevalência e fatores associados à sarcopenia em uma
amostra de idosos comunitários do Nordeste Brasileiro. Métodos: Trata-se de um
estudo epidemiológico observacional analítico de corte transversal, no qual foram
avaliados 337 idosos selecionados por conveniência, com idade a partir de 60 anos,
de ambos os sexos. A presença de sarcopenia foi verificada separadamente entre
os sexos seguindo a classificação proposta pelo European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) e utilizando como pontos de corte para
massa muscular 7,9 Kg/m² e 5,52 Kg/m² e para força de preensão 23,6 Kg e 14 Kg
para homens e mulheres, respectivamente. Os indivíduos foram avaliados quanto às
características sociodemográficas, clínicas, antropométricas e de desempenho
físico. Resultados: A média de idade dos homens foi 72,49 +7,99 anos e das
mulheres 70,06 +7,06 anos, sendo a prevalência da sarcopenia de 12,3% (IC 95%:
6,61-14,48) e 9,8% (IC 95%: 7,46-19,56) respectivamente e a prevalência total
10,7% (IC 95%: 7,82-14,43). Em ambos os sexos os indivíduos classificados com
sarcopenia possuíram idade superior aos sem sarcopenia (p<0,001). Homens com
sarcopenia mostraram baixo nível de atividade física em relação aos sem sarcopenia
(p=0,032). O avançar da idade foi associado a presença da sarcopenia (OR=7,51 e
IC 95% = 2,10 - 26,77). Conclusão: A estimativa de prevalência foi de 10,7% na
amostra estudada, não havendo diferenças entre homens e mulheres. O avanço da
idade foi o fator associado à sarcopenia.

Palavras-chave: Sarcopenia, Envelhecimento, Prevalência.
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ABSTRACT
Objective: To estimate the prevalence and factors associated to the sarcopenia in a
sample of elderlies community-dwelling located in Brazil's Northeast. Methods: It is
an analytical observational epidemiological and cross-sectional cohort study in which
337 elderlies have been evaluated. The elderly has been over 60 years old and from
both genders. The presence or absence of sarcopenia has been verified separately
for men and women, by following the classification proposed by the European
Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) and using as cutoff points
for muscle mass 7.9 kg / m² and 5.52 kg / m² and grip strength 23.6 kg and 14 kg for
men and women, respectively. The individuals evaluation has been related to their
sociodemographic

characteristics,

clinical

characteristics,

anthropometric

characteristics and physical performance characteristics. Results: The average age
of the men has been 72.49 (+7.99) years old and 70.06 (+7.06) years old for women,
and their prevalence of sarcopenia has been12,3% (CI 95%: 6,61-14,48) e 9,8% (CI
95%: 7,46-19,56), respectively and the total prevalence 10,7% (IC 95%: 7,82-14,43).
The individuals who has been classified with sarcopenia were older than the
individuals without sarcopenia (p ≤0.001) in both genders. The study showed that
physical activity level of men with sarcopenia is lower than the levels of men without
sarcopenia (p <0.032). The multivariate analysis has shown that the age (OR=7,51 e
CI 95% = 2,10 - 26,77) has been the factor which have remained associated with
sarcopenia. Conclusion: The estimation of prevalence of the studied sample has
been 10.7% with no differences between men and women. The advanced age has
been

the

factor

associated

with

sarcopenia.

The

use

of

anthropometric

measurements in clinical practice may estimate the development of sarcopenia in

xiv

elderly population and contribute to the prescription of effective therapeutic actions
related to the functional decline.

Key Words: Sarcopenia, aging, prevalence.
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1 INTRODUÇÃO

2

1.1.

Envelhecimento e Sarcopenia
Atualmente, os indivíduos idosos representam a parcela da população que

mais cresce no mundo inteiro. A proporção de adultos com mais de 65 anos era 8%
(521 milhões) em 2011 e prevê-se que em 2030, pode ser responsável por cerca de
11% (939 milhões) da população total, ultrapassando o número de crianças pela
primeira vez (1). É importante destacar não apenas o aumento do número de
pessoas idosas, mas o incremento da esperança média de vida, em fases da vida
mais avançadas, prolongando mais ainda o período da velhice em várias partes do
mundo (2).
O envelhecimento cronológico está associado a um aumento do risco de
condições crônicas e doenças (1,3) tais como déficit cognitivo, doenças
cardiovasculares e síndrome metabólica (4), bem como aumento do risco de quedas
e incapacidade funcional (4,5). É um processo contínuo durante o qual pode ocorrer
modificações dos diversos sistemas fisiológicos, redução da capacidade funcional e
consequentemente uma redução na qualidade de vida dos idosos (6). O sistema
musculoesquelético, que está envolvido com importantes funções corporais, como
capacidade de realizar movimentos, contração muscular e locomoção, é afetado
durante esse processo (6). Com o avançar da idade, há uma importante redução na
massa muscular, com concomitante perda de força muscular (6). Começando na
quarta década de vida, os adultos perdem em média de 3 a 5% de sua massa
corporal por década, o que aumenta para 1 a 2% ao ano a partir dos 50 anos (7).
Essa perda de massa e força muscular que ocorre com a idade é denominada
sarcopenia (6). O termo sarcopenia deriva do grego e significa “deficiência de
carne”. Foi proposto por Rosenberg em 1989 para descrever a diminuição de massa
muscular relacionada à idade (8). Nas últimas décadas as definições foram
incorporando a perda de força e função muscular que também ocorrem com a idade
(9). Várias são as definições encontradas na literatura para descrever este termo,
além de diferentes critérios diagnósticos, o que dificulta a padronização dos
resultados em estudos de prevalência da sarcopenia (10).
A sarcopenia pode ser classificada como primária ou relacionada à idade
quando

não

há

relação

com

nenhuma

outra

causa,

além

do

próprio
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envelhecimento(11,12). Considera-se secundária, quando existem outras causas
associadas, como, por exemplo: sedentarismo, descondicionamento, doenças
inflamatórias, endócrinas, cardíacas ou falhas em algum órgão; dieta inadequada ou
uso de medicações (11–13). Na maioria dos idosos, a sarcopenia é multifatorial, o
que reforça a sua caracterização como síndrome geriátrica (11).
A identificação de sujeitos com sarcopenia é uma importante tarefa, visto que
essa síndrome está associada com redução de mobilidade e funcionalidade,
morbidade, deficiências, alto custo com cuidados com a saúde, e mortalidade
(11,14). Esse processo traz sérias mudanças na vida dos idosos, exigindo do
profissional de saúde o devido conhecimento dessa população, da evolução do
processo, e principalmente das técnicas para retardar esse processo, já que o
mesmo pode ser modificado (15).
1.2.

Diagnóstico e estágios da Sarcopenia
Em 2009, a Sociedade Européia de Medicina Geriátrica criou o European

Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), com o objetivo de definir
os critérios de classificação e diagnóstico para esta condição (16). O EWGSOP
definiu a sarcopenia como uma síndrome geriátrica caracterizada pela progressiva e
generalizada perda de massa, força muscular e desempenho físico podendo levar a
consequências como deficiências físicas, pior qualidade de vida e morte (11,16). O
grupo recomenda usar a presença de ambos, baixa massa muscular e baixa função
(força e/ou desempenho) para o diagnóstico desta síndrome (11).
O algoritmo proposto pelo EWGSOP para avaliação da sarcopenia se baseia
em três critérios: massa muscular, desempenho físico e força muscular. Assim o
diagnóstico requer a presença de massa muscular reduzida, associada à diminuição
da força muscular e/ou do desempenho físico (9).
De acordo com a EWGSOP, a sarcopenia pode ser classificada quanto a sua
severidade, em pré sarcopenia, onde há uma diminuição da massa muscular, porém
sem prejuízos na força ou no desempenho funcional; sarcopenia, quando ao declínio
da massa muscular acrescenta-se perda de força ou desempenho funcional; e,
sarcopenia severa que ocorre quando os três critérios de definição estão presentes
(11).
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O desempenho físico é o primeiro critério avaliado, através da velocidade da
marcha. Idosos com baixo desempenho têm mostrado um aumento no risco de
deficiências, quedas, declínio cognitivo, institucionalização e morte. A velocidade da
marcha é calculada com base no tempo que se caminha certa distância,
normalmente 4 metros. A velocidade ≤ 0,8 m/s é o ponto de corte utilizado pelo
algoritmo do EWGSOP na definição de sarcopenia.
Para avaliação de força muscular, tem sido recomendado avaliar a força de
preensão palmar, visto que além da praticidade, tem-se encontrado uma associação
de baixa força com pior desempenho físico. Estudos apontam relação entre baixa
força de preensão palmar com deficiências e aumento do risco de morte (9,11).
Para avaliação da massa muscular há várias técnicas que variam em
complexidade, custo, disponibilidade e portabilidade. As técnicas ditas padrão-ouro
são a Ressonância Magnética (RNM) e Tomografia Computadorizada (TC), pois são
capazes de informar imagens precisas e separadas de tecido adiposo, ósseo e
muscular. Entretanto essas técnicas têm alto custo e são de difícil acesso. Outros
métodos alternativos são a análise corporal por meio da Bioimpedância elétrica (BIA)
e Absorciometria de dupla emissão de raio X (DXA). Todavia estes métodos nem
sempre são clinicamente viáveis para um amplo rastreio da população (17).
Uma alternativa de baixo custo, menor complexidade e de fácil acesso,
baseia-se na utilização de dados antropométricos na predição de massa muscular.
Em 2012, Visvanathan et al. desenvolveram e validaram uma equação preditiva de
massa muscular, utilizando as variáveis antropométricas: peso, IMC (Índice de
massa corporal), idade e sexo. Essa equação foi validada para população idosa
através da utilização do método de DXA como padrão-ouro (17).
1.3.

Prevalência da Sarcopenia em idosos
A prevalência de sarcopenia varia bastante entre os estudos (10-50%), a

depender: do critério utilizado, dos métodos para avaliar massa muscular, força
muscular e desempenho físico, da população estudada, da idade utilizada para
definir essa condição, além dos pontos de corte adotados (9,10). Assim, faz-se
necessária a criação e utilização de uma padronização na avaliação para que esses
dados possam ser uniformizados. Primeiramente, são necessários estudos com
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tamanho da amostra suficiente para analisar prevalência e fatores de risco
associados. Segundo, as populações de estudo devem ser bem definidas para que
os dados possam ser reproduzidos. Por fim, os pontos de corte devem ser
padronizados e específicos para cada faixa etária e critérios de avaliação utilizados
(9).
Um estudo realizado com idosos brasileiros com 60 anos ou mais, encontrou
uma prevalência de sarcopenia de 15,4%, sendo 16,1% em mulheres e 14,4% nos
homens (18). Outro estudo no Brasil comparou métodos diferentes de avaliação da
sarcopenia em idosos com média de idade de 72 anos, encontrando numa mesma
população a prevalência de 13,5% quando utilizou massa muscular relativa como
referência, e 19,8% quando ajustou a massa muscular à gordura corporal (19). Outro
resultado semelhante foi obtido em uma população acima de 80 anos na Bélgica,
onde 12,5% da população estudada foi classificada no grupo de sarcopenia (10). Já
em um estudo com idosos Chineses com idade superior a 70 anos a prevalência de
sarcopenia foi de 13,2% para o sexo masculino e 4,8% para o sexo feminino (20).
Uma recente revisão sistemática onde foram incluídos somente estudos que
utilizaram o algoritmo proposto pelo EWGSOP encontrou que a prevalência de
sarcopenia variou de 1-29% (maior que 30% para mulheres) para idosos
comunitários, enquanto que aqueles que moravam em instituições de longa
permanência a prevalência encontrada foi de 14-33% (alcançando valores de 68%
para os homens) e 10% para os idosos que se encontravam hospitalizados (16).
1.4.

Sarcopenia e possíveis fatores associados
Alguns estudos têm analisado fatores que possam estar associados à

sarcopenia. Alexandre et al. (2014), avaliaram uma população urbana acima de 60
anos no Brasil e verificaram que o avançar da idade, o fato de estar solteiro, possuir
baixa renda, realizar pouca atividade física (para o sexo feminino), ter baixo status
cognitivo, fazer uso de cigarro, subnutrição e desnutrição estão relacionados à
presença de sarcopenia (18).
Figueiredo et al. (2014), realizaram um estudo utilizando massa muscular
relativa e massa muscular ajustada a gordura corporal para estimar a sarcopenia em
idosos a partir de 70 anos (19). Nesse estudo, houve uma associação entre a
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presença de sarcopenia e baixo peso corporal, menor IMC, tabagismo,
sedentarismo, baixa densidade óssea e massa gorda e ser da raça negra (19).
Já para uma população de idosos chineses a sarcopenia foi associada ao
avançar da idade, baixa densidade óssea, baixa massa total, alta massa gorda e ao
baixo IMC (sexo feminino) (20). Outros estudos encontraram ainda osteopenia,
osteoporose,

IMC,

gordura

corporal,

baixa

função

cognitiva,

marcadores

inflamatórios e residir em área urbana, idade e o sedentarismo como fatores de risco
para sarcopenia (15,16,21–24).
Associado a perda de massa muscular que ocorre com a idade, há também
um aumento da gordura corporal (25). Existe uma grande controvérsia acerca dos
efeitos do sobrepeso e obesidade em idosos. Alguns estudos apontam que o
sobrepeso pode estar associado com maior risco de mortalidade (15,20,23). Por
outro lado, estudos tem mostrado que o sobrepeso pode trazer efeitos benéficos
para a população idosa (19,26).
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2 JUSTIFICATIVA
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O potencial impacto da sarcopenia é grande, visto que o tecido muscular é o
mais abundante no corpo. A sarcopenia é por sua vez uma das variáveis associadas
a síndrome da fragilidade que é altamente prevalente em idosos, conferindo maior
risco de quedas, fraturas, incapacidade, dependência, hospitalização recorrente e
mortalidade (27). A perda de massa e força muscular ocorre decorrente do processo
natural do envelhecimento, onde há uma redução no número de unidades motoras
(28) e atrofia de fibras musculares, principalmente em fibras do tipo 2 (29).
Entretanto esse processo pode ser modificado, assim, conhecer a magnitude da
população acometida é importante para que se possa intervir, evitando a síndrome
da fragilidade e suas consequências deletérias (30).
A estimativa da prevalência de sarcopenia e a análise dos fatores associados
a essa síndrome, tem grande importância no sentido de nortear políticas de
promoção, prevenção e intervenção em saúde, o que por sua vez pode auxiliar na
redução de custos com internações hospitalares. Além disso, o maior conhecimento
da parcela da população afetada pela sarcopenia traz maior visibilidade para o tema,
tendo em vista sua forte influência na funcionalidade e qualidade de vida dos idosos.
Conhecer as taxas de prevalência também serve como subsídio para avaliação da
efetividade de intervenções específicas que visem à redução desses índices.
Entender quais fatores estão associados também pode auxiliar na prevenção da
evolução desse processo.
Apesar da importância de estudos de prevalência, poucos são os que se
preocuparam em avaliar a presença de sarcopenia em idosos brasileiros. Até a
presente data os estudos existentes foram realizados na região Sudeste. Por sua
vez, o Nordeste brasileiro possui condições socioeconômicas e culturais distintas de
outras regiões do Brasil, carecendo ainda de estudos voltados para esta temática.
Assim, o presente estudo teve como objetivo estimar a prevalência de sarcopenia e
fatores associados em idosos comunitários residentes em uma região do Nordeste
brasileiro.

9

3 OBJETIVOS
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3.1. Objetivo geral
Estimar a prevalência de sarcopenia e fatores associados em uma amostra de
idosos comunitários do Nordeste brasileiro.

3.2. Objetivos específicos
 Verificar a prevalência de sarcopenia entre homens e mulheres na amostra do
estudo;
 Examinar as diferenças entre os sexos de acordo com a presença ou
ausência de sarcopenia;
 Averiguar a prevalência entre os diferentes estágios da sarcopenia;
 Observar a relação entre a presença de sarcopenia com variáveis
sociodemográficas, clínicas, antropométricas e de desempenho funcional.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
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4.1. Caracterização da pesquisa
Este estudo faz parte de um estudo maior intitulado “Proposição e aplicação
de um core set da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF) para saúde física de idosos” (31).
Trata-se de um estudo do tipo epidemiológico observacional de corte
transversal. O desenho do estudo foi baseado nas recomendações do protocolo
Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) para estudos
observacionais (32).
4.2. População, amostra e local
A seleção da amostra do presente estudo foi feita por conveniência e
composta por 341 idosos, com idade mínima de 60 anos, de ambos os sexos,
residentes na comunidade. Os participantes foram recrutados por meio de busca
ativa através de anúncios em associações e em grupos de idosos. A pesquisa foi
realizada na residência do participante, bem como nas associações de idosos ou
grupos comunitários dos municípios de Santa Cruz e Natal (Rio Grande do NorteRN, Brasil).
A amostra final foi composta por 337 idosos, sendo 114 homens e 223
mulheres, com dados antropométricos, de força de preensão e velocidade da
marcha completos. Não houve diferença na idade e sexo entre os idosos com dados
completos e aqueles com dados incompletos. Entretanto, aqueles que possuiam
dados incompletos relataram pior estado de saúde, avaliado através da pergunta:
“Você diria que sua saúde está muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim?”.
4.3. Critérios de elegibilidade
Os idosos elegíveis para participar da pesquisa atenderam aos seguintes
critérios: ter no mínimo 60 anos; ser capaz de andar independentemente com ou
sem uso de dispositivo de apoio; não apresentar déficit cognitivo, avaliado pelo
escore maior que 22 na Prova Cognitiva de Leganés (PCL- ANEXO I) (33); e não
apresentar patologias que interferissem na avaliação, como AVC, Parkinson,
sequela de fratura e doenças inflamatórias agudas. Foram excluídos do estudo
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aqueles indivíduos que se recusaram e/ou desistiram de participar de todas as
etapas da pesquisa.
4.4. Instrumentação e processo de coleta de dados
Inicialmente, foi realizado um treinamento pelos pesquisadores principais com
cinco estudantes da graduação de fisioterapia para que os instrumentos aplicados
fossem conhecidos e os procedimentos de coletas de dados estivessem
padronizados. Após o treinamento as coletas foram iniciadas em setembro de 2012
e terminaram em janeiro de 2013.
Os idosos foram esclarecidos quanto a natureza e objetivos da pesquisa e
aqueles que concordaram em participar e atenderam a todos os critérios de inclusão
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice B).
Após a assinatura do TCLE, os indivíduos aptos a participar da pesquisa foram
submetidos a um formulário de avaliação digitalizado (Apêndice C) que teve por
finalidade

apurar o

estado

cognitivo

dos

participantes,

as

características

sociodemográficas, o estado de saúde física percebida e a presença de
sintomatologia depressiva. Também foram realizadas avaliações das medidas
antropométricas e dados clínicos (peso, altura, circunferência de cintura e quadril,
pressão arterial e frequência cardíaca), níveis de atividade física, medidas de
desempenho funcional, força de preensão palmar e velocidade da marcha. Todos
os participantes seguiram essas etapas de avaliação.
Para coleta dos dados, além do formulário de avaliação foram utilizados os
seguintes instrumentos:
 Cronômetro Kadio;
 Fita métrica;
 Balança digital G-Tech;
 Dinamômetro de preensão palmar hidráulico (Jamar, Bollingbrook, EUA);
 Esfigmomanômetro digital (HEM 742 INT – Omron).
4.4.1. Nível cognitivo
A PCL foi utilizada para avaliar a função cognitiva, como critério de inclusão
dos idosos no estudo (10,21). A PCL é um teste desenvolvido e validado para o
rastreio de demência em populações com baixa escolaridade que avalia os domínios
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orientação e memória, o qual foi originalmente desenvolvido por pesquisadores
espanhóis em um estudo longitudinal Envejecer em Leganés (33,34). O teste foi
traduzido e adaptado para utilização em idosos brasileiros (35). As pontuações deste
instrumento variam de 0-32 e pontuações mais altas significam uma boa função
cognitiva. Foi utilizado o ponto de corte menor ou igual a 22 para indicar presença
de declínio cognitivo (33).
4.4.2. Características sociodemográficas
Como dados demográficos foram coletados as variáveis relacionadas a sexo,
idade, estado civil e endereço. Os dados sociais coletados foram: grau de
escolaridade; renda familiar mensal; e ocupação.
Para este trabalho a idade foi coletada de forma contínua com posterior
categorização nos seguintes grupos: 60-69 anos, 70-79 anos e a partir de 80 anos; o
estado civil foi agrupado nas categorias: solteiro/viúvos e casados; o grau de
escolaridade separado em analfabeto, 1o grau, 2o grau e superior ou pós-graduação;
a renda familiar mensal em até 1 salário mínimo, entre 1 e 2 salários mínimos, e
maior que 2 salários mínimos; e a ocupação em ativo ou aposentado.
4.4.3. Estado de saúde física
Para avaliação de auto percepção da saúde, foi utilizado o Questionário de
auto relato da saúde e condições crônicas que possui perguntas sobre como o
indivíduo avalia seu estado de saúde (muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim)
e se o mesmo apresenta doenças crônicas diagnosticadas pelo médico no último
ano, por meio de questões, tais como: “Algum médico ou enfermeiro já disse que
você tem pressão alta ou hipertensão?”. Através desse tipo de questão o indivíduo
foi indagado sobre presença de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus,
câncer, doença pulmonar crônica, doenças cardíacas, acidente vascular encefálico,
artropatias e osteoporose (36). Neste item ainda esteve presente uma questão sobre
perda não intencional de peso no último ano (37).
4.4.4. Sintomatologia depressiva
A presença de sintomatologia depressiva foi avaliada através do questionário
Center for Epidemiological Studies –Depression (CES-D – ANEXO II), trata-se de um
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instrumento validado para a população idosa brasileira (38). Esta escala tem ênfase
no humor depressivo durante a semana anterior à avaliação e é composta por 20
itens de uma escala de auto relato que mede o nível de sintomatologia depressiva
(39). As respostas são em escala Likert (nunca ou raramente, às vezes,
frequentemente, sempre). Os escores variam de 0 a 60, com escores mais altos
indicando mais sintomas de depressão. O ponto de corte geralmente utilizado para a
presença de sintomatologia depressiva é 16, o mesmo que adotado neste estudo
(38,39).
4.4.5. Dados antropométricos e clínicos
Para análise da composição corporal, utilizou-se a medida do peso corporal
dos voluntários por meio de uma balança digital portátil; a estatura foi medida por
meio de uma fita métrica com o idoso descalço na posição ereta e olhando para o
horizonte. A partir desses dados foi calculado o índice de massa corporal (IMC=
peso/altura2). A circunferência da cintura foi medida estando o voluntário em
ortostatismo com o entrevistador posicionado à frente dele e colocando a fita métrica
horizontalmente ao redor da menor curvatura localizada entre as costelas e a crista
ilíaca. A circunferência do quadril, também em ortostatismo, foi medida com a fita
métrica ao nível do trocânter maior do fêmur.
Em seguida, foi verificada a pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC)
utilizando o esfigmomanômetro digital (HEM 742 INT – Omron). Para a verificação
da PA, o indivíduo se posicionou sentado confortavelmente, formando um ângulo de
90º de quadril e com as costas apoiadas na cadeira. O braço estava apoiado, na
posição supina e posicionado na altura do precórdio (39). Foram realizadas três
medidas sequenciais.

4.4.6. Níveis de atividade física
Os níveis de atividade física habitual foram avaliados através da aplicação do
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ- ANEXO III) que permite estimar
o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa,
em diferentes contextos do cotidiano, como: trabalho, transporte, tarefas domésticas
e lazer, e ainda o tempo despendido em atividades realizadas na posição sentada
(40,41). O IPAQ foi testado para a confiabilidade e validade e tem sido replicado em
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vários países. Para este estudo foi utilizada a versão validada para idosos brasileiros
(41).
Para cada atividade é feito o cálculo de gasto energético da atividade,
tomando como base o equivalente metabólico em repouso (MET) e considerando
quantos dias da semana e minutos esta atividade foi desempenhada, promovendo
os resultados em METs (42). Os indivíduos foram classificados como: baixo nível de
atividade física com escores até 599 MET’s; nível moderado de atividade física de
600 a 2999 MET’s e alto nível de atividade física acima de 3000 MET’s.
4.4.7. Medidas de desempenho
Os níveis de desempenho foram avaliados por meio da velocidade da marcha
habitual e força de preensão palmar.
Na avaliação da velocidade da marcha utilizou-se um cronômetro para
registrar o tempo que o indivíduo levou para percorrer um corredor de 4 metros. O
tempo despendido para caminhada foi medido duas vezes e a média de tempo
registrado foi utilizado.
A medida de força de preensão palmar foi obtida com o dinamômetro
hidráulico manual tipo JAMAR. Para tal medida, os indivíduos foram posicionados
sentados com o braço aduzido paralelo ao tronco, ombro em rotação neutra,
cotovelo flexionado a 90°, antebraço em posição neutra e sem apoio (43,44). O
participante foi solicitado a realizar a preensão com a maior força possível, durante
3-5 segundos (44,45). O período de recuperação entre as medidas foi de
aproximadamente 30s (45). O teste foi realizado em três tentativas no membro
dominante do sujeito e foi utilizado o maior valor entre as três medidas (46). A
confiabilidade do teste de preensão palmar tem sido excelente, com um coeficiente
de correlação intra classe de 0,95 (45). O ponto de corte para homens foi 23,6 Kg e
14 Kg para as mulheres, encontrados através da análise de quintis, baseado no
valor dos 20% mais baixos escores da amostra (18).
4.4.8. Massa muscular
A massa muscular foi estimada através da equação preditiva para avaliação
da massa muscular apendicular (MMA): 10.05 + 0.35(peso) – 0.62(IMC) –
0.02(idade) + 5.10 (se sexo masculino). Essa equação foi desenvolvida e validada
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por Visvanathan e colaboradores (2012) e mostrou forte correlação com medidas de
absorcimetria de dupla emissão de raio X DXA (r2= 0.869) (17). O valor encontrado
da massa muscular foi ajustado à altura2 (47) e os pontos de corte adotados foram
encontrados através da análise de quintis, baseados no valor dos 20% mais baixos
escores da amostra, onde foi adotado 7,9 Kg/m2 para o sexo masculino e 5,52 kg/m 2
para o sexo feminino.
4.5. Avaliação da sarcopenia
Para avaliação da sarcopenia foi utilizado o algoritmo sugerido pelo EWGSOP
(figura 1). Participantes com baixa massa muscular acrescido de baixa velocidade
e/ou baixa força muscular foram considerados positivos para o diagnóstico de
sarcopenia (11).

Figura 1: Algoritmo do EWGSOP para diagnóstico da sarcopenia, adaptado para o
português.

Também foi realizada uma avaliação da sarcopenia de acordo com a
classificação de severidade, em pré-sarcopenia, quando houve uma diminuição da
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massa muscular, porém sem prejuízos na força ou no desempenho funcional; em
sarcopenia, quando os idosos apresentaram declínio da massa muscular e perda de
força ou desempenho funcional; e, em sarcopenia severa quando ocorreu perda nos
três critérios de definição de acordo com o EWGSOP (11).
4.6. Aspectos éticos
Para dar início às coletas, esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e obteve
parecer favorável, segundo o protocolo n° 592/11 (Apêndice A). Após a explicação e
os esclarecimentos sobre o estudo, os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa,
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), de
acordo com os critérios estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional
de Saúde. Foi enviado um adendo para o comitê de ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para que os dados já
coletados pudessem ser utilizados no presente trabalho, o qual obteve parecer
favorável (Apêndice D).
4.7. Análise estatística
Foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Statistical Packege for Social
Sciences), versão 20.0 para armazenamento e processamento dos dados.
Inicialmente foi feita a análise descritiva das variáveis do estudo por meio de
medidas de tendência central e dispersão. A distribuição de normalidade dos dados
foi realizada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. As diferenças nas características de
acordo com a presença ou ausência de sarcopenia e sexo foram analisadas usando
o teste T-student para variáveis contínuas e o Qui-quadrado para variáveis
categóricas com um p valor < 0,05.
Foi utilizado um modelo de regressão logística para verificar quais as
variáveis independentes (variáveis sociodemográficas, clínicas, antropométricas e
de desempenho) que se relacionaram significativamente (p<0,05) com a variável de
desfecho (Sarcopenia). Para inclusão das variáveis no modelo de regressão foram
consideradas aquelas que possuíram uma significância menor ou igual a 0,20 na
análise bivariada.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados e a discussão desta dissertação estão apresentados em forma
de artigo e descritos no manuscrito intitulado “Estimativa de prevalência de
sarcopenia e fatores associados em uma amostra de idosos comunitários do
nordeste brasileiro”, o qual será submetido para publicação na Revista Brasileira de
Fisioterapia (Anexo IV).
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RESUMO
Objetivo: Estimar a prevalência e fatores associados à sarcopenia em uma
amostra de idosos comunitários do Nordeste Brasileiro. Métodos: Trata-se de um
estudo epidemiológico observacional analítico de corte transversal, no qual foram
avaliados 337 idosos selecionados por conveniência, com idade a partir de 60 anos,
de ambos os sexos. A presença de sarcopenia foi verificada separadamente entre
os sexos seguindo a classificação proposta pelo European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) e utilizando como pontos de corte para
massa muscular 7,9 Kg/m² e 5,52 Kg/m² e para força de preensão 23,6 Kg e 14 Kg
para homens e mulheres, respectivamente. Os indivíduos foram avaliados quanto às
características sociodemográficas, clínicas, antropométricas e de desempenho
físico. Resultados: A média de idade dos homens foi 72,49 +7,99 anos e das
mulheres 70,06 +7,06 anos, sendo a prevalência da sarcopenia de 12,3% (IC 95%:
6,61-14,48) e 9,8% (IC 95%: 7,46-19,56) respectivamente e a prevalência total
10,7% (IC 95%: 7,82-14,43). Em ambos os sexos os indivíduos classificados com
sarcopenia possuíram idade superior aos sem sarcopenia (p<0,001). Homens com
sarcopenia mostraram baixo nível de atividade física em relação aos sem sarcopenia
(p=0,032). O avançar da idade foi associado a presença da sarcopenia (OR=7,51 e
IC 95% = 2,10 - 26,77). Conclusão: A estimativa de prevalência foi de 10,7% na
amostra estudada, não havendo diferenças entre homens e mulheres. O avanço da
idade foi o fator associado à sarcopenia.

Palavras-chave: Sarcopenia, envelhecimento e prevalência.
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ABSTRACT
Objective: To estimate the prevalence and factors associated to the sarcopenia in a
sample of elderlies Brazil's Northeast community-dwelling. Methods: It is an
analytical observational epidemiological and cross-sectional cohort study in which
337 elderlies have been evaluated. The elderly has been over 60 years old and from
both genders. The presence of sarcopenia has been verified separately for men and
women, by following the classification proposed by the European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) and using as cutoff points for muscle mass
7.9 kg / m² and 5.52 kg / m² and grip strength 23.6 kg and 14 kg for men and women,
respectively. The individuals evaluation has been related to their sociodemographic,
clinical, anthropometric and physical performance characteristics. Results: The
average age of the men has been 72.49 +7.99 years old and 70.06 +7.06 years old
for women, the prevalence of sarcopenia has been 12.3% (CI 95%: 6.61-14.48) and
9.8% (CI 95%: 7.46-19.56) and the total prevalence 10.7% (IC 95%: 7.82-14.43). The
individuals with sarcopenia were older than the individuals without sarcopenia (p
≤0.001) in both genders. The study showed that physical activity level of men with
sarcopenia is lower than the levels of men without sarcopenia (p <0.032). The
multivariate analysis has shown that the age (OR=7.51 and CI 95% = 2.10-26.77)
has been the factor associated with sarcopenia. Conclusion: The estimation of
prevalence of the studied sample has been 10.7% with no differences between
genders. The advanced age has been the factor associated with sarcopenia. The use
of anthropometric measurements in clinical practice may estimate the development of
sarcopenia in elderly population and contribute to the prescription of effective
therapeutic actions related to the functional decline.
Key Words: Sarcopenia, aging, prevalence.
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INTRODUÇÃO
Sarcopenia é definida como uma síndrome caracterizada pela perda
progressiva e generalizada de massa e força muscular, podendo levar a
consequências como deficiências físicas, baixa qualidade de vida e morte (1).
Tradicionalmente a sarcopenia era avaliada pela redução da massa muscular
isolada, entretanto com a recente proposta do algoritmo pelo European Working
Group on Sarcopenia in Older Adults (EWGSOP), é avaliada pela presença de baixa
massa muscular somada à baixa força e/ou baixo desempenho (2).
Existe uma vasta discussão sobre os fatores adversos que podem estar
associados à sarcopenia como: predisposição genética, estilo de vida sedentário,
inatividade física, fatores nutricionais, tabagismo, alterações hormonais, e presença
de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, osteoartrose e doenças
vasculares (3–5). Vários estudos têm discutido sobre o efeito da obesidade no
desenvolvimento da sarcopenia. Alguns deles apontam o aumento de peso como
fator de risco para incapacidade e outros como fator protetor (6,7).
A prevalência da sarcopenia varia bastante entre os estudos (1-50%),
dependendo dos critérios e métodos utilizados na avaliação, da população estudada,
do nível socioeconômico e cultural, da idade e dos pontos de corte adotados (3,8).
Segundo o EWGSOP, esta varia de 5-13% em idosos de 60-70 anos, aumentando
para 11-50% para aqueles acima de 80 anos (9). Existem poucos estudos na
América Latina que utilizaram o algoritmo do EGWSOP e os que foram realizados no
Brasil foram em populações do Sudeste brasileiro, carecendo assim de estudos na
região Nordeste que possui realidades distintas.
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Estimar a sarcopenia e os fatores associados nesse processo tem grande
importância no sentido de descrever políticas de prevenção e intervenção, reduzindo
custos com internações e permitindo maior independência aos idosos, visto que
esse processo interfere diretamente na sua funcionalidade e qualidade de vida.
Assim, o presente estudo teve como objetivo estimar a prevalência e fatores
associados a sarcopenia em idosos de ambos os sexos no Nordeste brasileiro.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Amostra e desenho do estudo
Este estudo faz parte de um estudo maior intitulado “Proposição e aplicação
de um core set da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF) para saúde física de idosos” (10).
Trata-se de um estudo epidemiológico obsevacional de corte transversal onde
341 idosos comunitários (> 60 anos) residentes nos municípios de Natal e Santa
Cruz (Rio Grande do Norte- RN, Brasil) foram selecionados por conveniência. Os
participantes foram recrutados por meio de busca ativa e a avaliação foi realizada na
residência do participante, bem como nas associações ou grupos de convivência de
idosos, por avaliadores treinados. Para serem incluídos no estudo os participantes
deveriam obedecer aos seguintes critérios: ter 60 anos ou mais; deambulação
independentemente com ou sem uso de dispositivo de apoio, não apresentar déficit
cognitivo avaliado pelo escore maior que 22 na Prova Cognitiva de Leganés (PCL) e
não ter patologias que comprometessem a relização dos testes, como AVC,
Parkinson, sequela de fraturas e doenças inflamatórias agudas. Todos os
participantes do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE), de acordo com os critérios estabelecidos pela resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. Foi enviado um adendo para o comitê de ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
realização deste trabalho e o mesmo obteve parecer favorável, segundo o protocolo
n° 592/11.
A amostra final foi composta por 337 idosos, sendo 114 homens e 223
mulheres, com dados antropométricos, de força de preensão e velocidade da
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marcha completos. Não houve diferença na idade e sexo entre os idosos com dados
completos e aqueles com dados incompletos. Entretanto, aqueles que possuiam
dados incompletos relataram pior estado de saúde, avaliado através da pergunta:
“Você diria que sua saúde está muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim?”.
Instrumentos de medida
Os indivíduos foram avaliados quanto às características sociodemográficas
(idade, escolaridade, estado civil, trabalho e renda), clínicas (estado cognitivo,
sintomatologia depressiva, estado de saúde autopercebida e nível de atividade
física), antropométricas (peso, altura, IMC, circunferência de cintura e quadril, massa
muscular) e de desempenho físico (velocidade da marcha e força de preensão).
Como dados demográficos foram coletadas as variáveis relacionadas a sexo, idade
(60-69 anos, 70-79 anos e maior ou igual a 80 anos), estado civil (solteiros/viúvos e
casados) e endereço. Os dados sociais coletados foram: grau de escolaridade
(analfabeto, 1ograu e 2ograu, superior ou pós graduação); renda mensal (até 1
salário mínimo, entre 2 e três salários mínimos, e maior que 2 salários mínimos); e
ocupação (ativo ou aposentado).
O estado cognitivo foi avaliado através da Prova Cognitiva de Leganés (PCL),
instrumento desenvolvido como um teste simples e rápido de avaliação cognitiva, já
validado para população brasileira (11), com o objetivo de ser aplicado em
populações com baixa escolaridade (12,13). Indivíduos com escore menor que 22
pontos, indicativo de défict cognitivo, não participaram do estudo. O Center for
Epidemiological Studies of Depression (CES-D), instrumento validado por Batistoni
et al. (2007) para a população idosa brasileira (14), foi utilizado para avaliar a
presença de sintomatologia depressiva. Os participantes foram classificados para a
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presença de sintomatologia depressiva com escores a partir de 16, o mesmo
adotado em outros estudos (15). Para avaliação de auto percepção da saúde, foi
utilizado o Questionário de auto relato da saúde e condições crônicas que possui
perguntas sobre como o indivíduo avalia seu estado de saúde (muito boa, boa,
razoável, ruim ou muito ruim) e se o mesmo apresenta doenças crônicas
diagnosticadas pelo médico (doenças cardíacas, hipertensão arterial, diabetes
mellitus, câncer, acidente vascular encefálico, doenças pulmonares, artrite e
osteoporose) (16). A presença de comorbidades foi dividida pela presença de até 1
patologia, 2 ou 3 patologias e de 4 ou mais doenças. Neste item ainda esteve
presente uma questão sobre perda não intencional de peso no último ano (17).
O nível de atividade física foi avaliado pelo International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ), utilizando a versão validada para idosos brasileiros (18). Para
cada atividade é feito o cálculo de gasto energético da atividade, tomando como
base o equivalente metabólico em repouso (MET) e considerando quantos dias da
semana e minutos esta atividade foi desempenhada, promovendo os resultados em
MET-minutos/semana (19). Os indivíduos foram classificados como: baixo nível de
atividade física com escores até 599 MET’s; nível moderado de atividade física de
600 à 2999 MET’s e alto nível de atividade física acima de 3000 MET’s.
Para análise da composição corporal, utilizou-se a medida do peso corporal
dos voluntários por meio de uma balança digital portátil; a estatura foi medida por
meio de uma fita métrica com o idoso descalço na posição ereta e olhando para o
horizonte. A partir desses dados foi calculado o Índice de Massa Corporal
(IMC=peso/altura2). As circunferências da cintura e do quadril foram medidas em
ortostatismo com uma fita métrica horizontalmente ao redor da menor curvatura
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localizada entre as costelas e a crista ilíaca e com a fita métrica ao nível do trocânter
maior do fêmur, respectivamente.
A massa muscular foi estimada através da equação massa muscular
apendicular (MMA): 10.05 + 0.35(peso) – 0.62(IMC) – 0.02(idade) + 5.10 (se sexo
masculino). Equação desenvolvida e validada por Visvanathan e colaboradores
(2012), que mostrou forte correlação com medidas de Absorcimetria de dupla
emissão de raio X (DXA) (r2= 0.869) (20). O valor encontrado da massa muscular foi
ajustado à altura (21) e os pontos de corte adotados foram encontrados através da
análise de quintis, baseado no valor dos 20% mais baixos escores da amostra, onde
foi encontrado 7,9 Kg/m2 para o sexo masculino e 5,52 kg/m2 para o sexo feminino.
A força de preensão foi avaliada por meio do dinamômetro hidráulico manual
tipo JAMAR, tendo 23,6 Kg para homens e 14 Kg para mulheres como pontos de
corte, encontrados através da análise de quintis, baseado no valor dos 20% mais
baixos escores da amostra. Para tal medida, os indivíduos foram posicionados
sentados com o braço aduzido paralelo ao tronco, ombro em rotação neutra,
cotovelo flexionado a 90°, antebraço em posição neutra e sem apoio (22,23). O
participante foi solicitado a realizar a preensão com a maior força possível, durante
3-5 segundos (23,24). O período de recuperação entre as medidas foi de
aproximadamente 30s (24). O teste foi realizado em três tentativas no membro
dominante do sujeito e foi utilizado o maior valor entre as três medidas (8,24).
Na avaliação da marcha utilizou-se um cronômetro para registrar o tempo que
o indivíduo levou para percorrer um corredor de 4 metros. O tempo despendido para
caminhada foi medido duas vezes e a média de tempo registrado foi utilizado.
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Avaliação da Sarcopenia
Para avaliação da sarcopenia foi utilizado o algoritmo sugerido pelo EWGSOP
(FIGURA 1). Participantes com baixa massa muscular acrescido de baixa velocidade
e/ou baixa força muscular foram considerados positivos para o diagnóstico de
sarcopenia (2).

Fig
ura 1: Algoritmo do EWGSOP para diagnóstico da sarcopenia, adaptado para o português.

Análise estatística
Foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Statistical Packege for Social
Sciences), versão 20.0 para armazenamento e processamento dos dados.
Inicialmente foi feita a análise descritiva das variáveis do estudo por meio de
medidas de tendência central e dispersão. A distribuição de normalidade dos dados
foi realizada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. As diferenças nas características de
acordo com a presença ou ausência de sarcopenia e sexo foram analisadas usando
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o teste T-student para variáveis contínuas e o Qui-quadrado para variáveis
categóricas com um p valor < 0,05.
Foi utilizado um modelo de regressão logística para verificar quais as
variáveis independentes (variáveis sociodemográficas, clínicas, antropométricas e
de desempenho) que se relacionaram significativamente (p<0,05) com a variável de
desfecho (Sarcopenia). Para inclusão das variáveis no modelo de regressão foram
consideradas aquelas que possuíram uma significância menor ou igual a 0,20 na
análise bivariada.
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RESULTADOS
Um total de 337 idosos completaram o estudo, sendo 114 (33,8%) do sexo
masculino e 223 (66,2%) do sexo feminino. A média de idade dos participantes foi
de 70,88 ±7,46 anos, onde os indivíduos classificados com sarcopenia apresentaram
média de idade superior a dos indivíduos sem sarcopenia para ambos os sexos
(71,25 ± 7,32 e 81,36 ± 7,08 para o sexo masculino e 69,21 ± 6,55 e 77,86 ± 6,88
para o sexo feminino). As mulheres com sarcopenia eram em sua maioria solteiras
(77,3%) e com maiores índices de perda não intencional de peso (42,9%). A tabela 1
apresenta as características descritivas dos participantes de acordo com o sexo e
presença ou não de sarcopenia.
Os indivíduos com sarcopenia apresentaram menores níveis de atividade
física quando comparados aos idosos sem sarcopenia (p=0,032 para o sexo
masculino e p<0,011 para o sexo feminino). De acordo com a tabela 1, em todas as
variáveis antropométricas (peso, altura, circunferências de cintura e quadril e IMC)
encontrou-se diferença significativa entre os idosos com e sem sarcopenia.
A estimativa da prevalência de sarcopenia encontrada foi de 10,7% (IC 95%:
7,82-14,43) sendo 12.3% (IC 95%: 7,46-19,56) para os homens e 9,8% (IC 95%:
6,61-14,48) para as mulheres, conforme figura 2.
A prevalência de pré sarcopenia de acordo com a classificação de severidade
proposta pelo EWGSOP foi: 7% (IC 95%: 3,6-13,24) para o sexo masculino e 9,4%
(IC 95%: 6,24-13,97) para o sexo feminino; de sarcopenia: 7% (IC 95%: 3,6-13,24)
para o sexo masculino e 6,7% (IC 95%: 4,12-10,80) para o sexo feminino; e de
sarcopenia severa: 5,3% (IC 95%: 2,43-11,01) e 3,1% (IC 95%: 1,53-6,34), para
homens e mulheres, respectivamente.
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Tabela 1: Características sociodemográficas, clinicas, funcionais e antropométricas dos participantes com e sem
sarcopenia de acordo com o sexo. RN, Brasil. N=337
Homens (n=114)
Mulheres (n=223)
Sem sarcopenia

Sarcopenia

Sem sarcopenia

Sarcopenia

n=100

n=14

n=201

n=22

P valor

Pvalor

Variáveis sociodemográficas
Idade (média)

71.25 (7.32)

81.36 (7.08)

69.21 (6.55)

77.86 (6.88)

(60-69 anos)

44 (44%)

1 (7.1%)

116 (57.4%)

2 (9.1%)

(70-79 anos)
> 80 anos

44 (44%)

6 (42.9%)

68 (33.7%)

10 (45.5%)

12 (12%)

7 (50%)

1 (88.9%)

10 (45.5%)

Escolaridade

0.001

0.437

0.999

Analfabeto

21 (21%)

5 (35.7%)

27 (13.4%)

3 (13.6%)

Ensino fundamental/médio

66 (66%)

8 (57.1%)

147 (72.8%)

16 (72.7%)

Ensino Superior

13 (13%)

1 (7,1%)

28 (13.9%)

3 (13.6%)

Estado Civil

0.191

Casado/parceira

79 (79.8%)

9 (64.3%)

Solteiro/divorciado/viúvo

20 (20.2%)

5 (35.7%)

Trabalho
Ativo

0.001

0.038
92 (45.8%)

5 (22.7%)

109 (54.2%)

17 (77.3%)

0.192

0.936

11 (11%)

0 (0,0%)

13 (8.4%)

1 (5.9%)

89% (89%)

14 (100%)

142 (91.6%)

16 (94.1%)

Até 1 salário mínimo

12 (14.1%)

3 (27.3%)

26 (16.7%)

5 (29.4%)

Entre 1 e 2 salários mínimos

16 (18.8%)

1 (9.1%)

44 (28.2%)

4 (23.5%)

Maior que 2 salários mínimos

57 (67.1%)

7 (63.6%)

156 (55.1%)

8 (47.1%)

Peso Kg (média)

73.41 (13.14)

55.5 (9.31)

0.001

66.14 (13.81)

47.09 (6,21)

0.001

Altura m²(média)

1.65 (6.89)

1.60 (0.06)

0.021

1.54 (0.06)

1.47 (0.06)

0.001

Circunferência cintura (média)

97.23 (14.44)

83.29 (14.01)

0.003

95.03 (15.74)

82.45 (10.70)

0.001

Circunferência Quadril (média)

102.85 (11.46)

89.14 (16.48)

0.009

105.94 (15.18)

93.00 (6.25)

0.001

26.85 (4.26)

21.42 (2.46)

0.001

27.72 (5.23)

21.81 (3.09)

0.001

Aposentado
Renda familiar

0.446

0.429

Variáveis antropométricas

IMC (média)
Variáveis clínicas

0.161

Perda não intencional de peso

0.017

Sim

9 (9.1%)

3 (21.4%)

39 (20.1%)

9 (42.9%)

Não

90 (90.9%)

11 (78.6%)

155 (79.9%)

12 (57.1%)

Sintomatologia depressiva

0.660

Sim

11 (11%)

1 (7.1%)

Não

89 (89%)

13 (92.9%)

Nível de Atividade Física

0.404
48 (23.8%)

7 (31.8%)

154 (76.2%)

15 (68.2%)

0.032

0.011

Baixo nível (até 599 MET`s)

19 (19%)

7 (50%)

37 (18.3%)

10 (45.5%)

Moderado (600-2999 MET`s)

50 (50%)

5 (35.7%)

108 (53.5%)

7 (31.8%)

Alto (acima de 3000 MET`s)

31 (31%)

2 (14.3%)

57 (28.2%)

5 (22.7%)

Estado de saúde atual

0.623

0.060

Boa

51 (51%)

7 (50%)

73 (36.1%)

4 (18.2%)

Moderada

42 (42%)

5 (35.7%)

111 (89.5%)

13 (59.1%)

18 (90.2%)

22 (9.8%)

1.98 (1.28)

2.4 (1.33)

Ruim
Comorbidades (média)

7 (7%)

2 (14.3%)

1.49 (1.17)

1.28 (0.99)

0.491

0.163
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0-1

53 (53%)

9 (64.3%)

80 (39.6%)

6 (27.3%)

2-3

41 (41%)

5 (35.7%)

99 (49%)

10 (45.5%)

23 (11.4%)

6 (27.3%)

4 ou mais
6 (6%)
Valores expressos em média e desvio padrão ou valor absoluto e porcentagem

Figura 2: Prevalência de sarcopenia de acordo com o algoritmo do EWGSOP.

A tabela 2 apresenta os resultados da análise de regressão logística para
sarcopenia. Foram utilizados três modelos na regressão logística. O primeiro modelo
incluiu as variáveis: sexo, idade, trabalho, estado civil, saúde percebida, perda não
intencional de peso, comorbidades e IPAQ. No segundo modelo: sexo, idade, saúde
percebida, perda não intencional de peso e IPAQ. E no modelo final permaneceu
significativa apenas idade. Assim, a idade foi o fator que permaneceu associado á
presença de sarcopenia e a razão de chance (OR), o intervalo de confiança e a
significância

foi

1,18

(IC

95%:

1,12-1,25)

e

p<0,001,

respectivamente.
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Tabela 2: Modelo de regressão logística de fatores associados a sarcopenia.
Variável

Modelo 1
OR

95% IC

Modelo 2
P

OR

95% IC

Modelo 3
P

OR

95% IC

P

1,13

0,43 - 2,63

0,76

< 0,001 1,18

1,12 - 1,25

< 0,001

0,87 – 5,06

0,09

Sexo
Masculino

1,00

1,00

1,00

Feminino

1,28

0,47 - 3,70

0,64

1,19

0,49 - 2,85

Idade

1,17

1,10 - 1,26

< 0,001

1,18

1,11 – 1,26

0,14 - 3,70

0,73

0,44 - 3,36

0,69

0,69

Trabalho
Ativo

1,00

Aposentado

1,51

Estado civil
Casado

1,00

Solteiro

1,22

Saúde percebida
Boa

1,00

Moderada

0,76

0,28 - 2,09

0,60

0,67

0,26 – 1,73

0,41

Ruim

1,85

0,45 - 7,59

0,39

2,24

0,62 – 8,04

0,21

0,87 - 5,33

0,09

Perda não intencional
de peso
Não

1,00

Sim

2,24

Comorbidades

1,00
0,81 - 6,22

0,12

2,16

2,11
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Até 1

1,00

Entre 2 -3

0,67

0,25 - 1,79

0,43

A partir de 4

0,68

0,15 - 2,92

0,60

Baixo nível ( até 599)

1,58

0,45 - 5,49

0,47

1,43

0,47 - 4,29

0,52

Moderado ( 600-2999)

0,73

0,22 - 2,39

0,60

0,67

0,23 - 1,96

0,47

Alto ( acima de 3000)

1,00

IPAQ ( Nível em
MET`s)

1,00

37

DISCUSSÃO
Este estudo objetivou estimar a prevalência da sarcopenia e os fatores
associados em idosos de um centro urbano do Nordeste brasileiro. Nossos
resultados apontaram para uma prevalência total de 10,7% (IC 95%: 7,82-14,43),
sendo 12,3% (IC 95%: 6,61-14,48) e 9,8% (IC 95%: 7,46-19,56) para homens e
mulheres, respectivamente. Esses dados são condizentes com a variabilidade
encontrada na literatura (1,3–5,25–27). Segundo o EWGSOP, esta varia de 5-13%
em idosos de 60-70 anos, aumentando para 11-50% para aqueles acima de 80 anos
(8). Dados de uma revisão sistemática mostraram que a prevalência variou de 1 a
29% para idosos comunitários através da avaliação da perda de massa e função
como diagnóstico para sarcopenia (1), corroborando com os nossos achados.
Resultados similares foram encontrados por um estudo realizado com a população
brasileira com prevalência total de 15,8 %, de 16,1% em mulheres e 14,4% em
homens (3).
Em nossa amostra, a prevalência de sarcopenia aumentou conforme o
avançar da idade em ambos os sexos, o que confirma a perda de massa e função
muscular que ocorre com o avançar da idade (1,3,26,28). Estudos apontam que o
declínio de massa muscular se acentua a partir dos 50 anos de idade, sendo maior
para homens do que para mulheres (29). Entretanto devido a maior expectativa de
vida das mulheres é comum os estudos apresentarem maior prevalência de
sarcopenia nesse grupo (30,31). Todavia, nossos resultados mostraram que não
houve diferenças entre os sexos e a maior prevalência da sarcopenia, como
encontrado em alguns estudos na literatura (3,5,26,32,33).
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Podemos observar também que houve uma elevada prevalência de présarcopenia em nossa amostra, (7% para os homens e 8,5% para as mulheres). Um
estudo que examinou o curso dos estágios da sarcopenia e potenciais
determinantes da transição entre os estágios encontrou que poucos idosos que
entravam na velhice com massa muscular, força e desempenho físicos normais
desenvolveram pré sarcopenia ou sarcopenia (34). Por outro lado, o avançar da
idade, alto IMC e dor, foram fatores associados á transição do estado normal para
sarcopenia. Assim, estimar a prevalência da pré-sarcopenia é importante no sentido
de promover esforços para evitar que o idoso passe desse estágio para o estágio de
sarcopenia, o que aumenta os riscos de quedas, incapacidade, dependência e
hospitalizações inerentes a esse processo (35).
Em uma análise preliminar observou-se que os idosos com sarcopenia
apresentavam menores níveis de prática de atividade física do que os idosos sem
sarcopenia para ambos os sexos (Tabela 1). Estudos prévios mostraram que a
prática de atividade física moderada foi fator protetor na transição do estado de pré
sarcopenia para o estado de sarcopenia e preditor para o estado normal (34,36). O
exercício aumenta a síntese proteica e melhora o tamanho e função das fibras
musculares. Esses dados são importantes no sentido de reduzir os índices de
sarcopenia, melhorando função, independência e qualidade de vida dos idosos (34).
Em nossa população, em uma análise inicial foi encontrada uma relação de
maior circunferência da cintura com uma menor prevalência de sarcopenia. A
circunferência da cintura tem maior poder de predizer mortalidade do que o IMC
(37). O IMC pode não ser um bom indicador de obesidade em idosos por ser uma
medida imprecisa, não considerar a perda de massa muscular que ocorre com a
idade e não conseguir distinguir entre a massa gorda e a massa muscular (38).
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Existe uma grande controvérsia acerca dos efeitos do sobrepeso e obesidade
em idosos. Alguns estudos apontam que o sobrepeso pode estar associado com
maior risco de mortalidade (25,26,39). Por outro lado, estudos têm mostrado que o
sobrepeso poderia estar associado a efeitos benéficos para a população idosa
(4,36). Outros estudos apontam também que mulheres com sobrepeso tiveram
significativamente um menor risco de desenvolver sarcopenia e que mulheres com
perda de peso estavam associadas a um maior índice de sarcopenia, considerando
assim que a gordura corporal pode apresentar-se como reserva energética para
sobrevivência em algumas doenças e condições crônicas (36,40). Dessa forma, a
manutenção do peso corporal na população idosa poderia exercer um efeito protetor
de grande importância na preservação da massa e função muscular (36).

Forças e limitações do estudo
Algumas limitações do estudo devem ser ponderadas. Devido a sua natureza
transversal, a causalidade entre os fatores associados avaliados e a presença de
sarcopenia não pôde ser inferida. Além disso, o recrutamento por conveniência da
amostra pode afetar a generalização dos resultados encontrados. Ainda, algumas
medidas que podem influenciar no desenvolvimento da sarcopenia, tais como
tabagismo, etilismo e avaliação nutricional, não foram avaliadas em nosso estudo.
Por fim, utilizamos como forma de predição da massa muscular uma equação
baseada em medidas antropométricas. A utilização de equações preditivas pode
superestimar ou subestimar a prevalência da sarcopenia (20), entretanto a utilização
das medidas padrão-ouro em estudos epidemiológicos são inviáveis devido ao seu
alto custo e baixa acessibilidade (41). Assim, a utilização de medidas
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antropométricas pode ter o papel de indicar possíveis idosos que podem
desenvolver sarcopenia e atuar nos cuidados primários com essa população (20).
Apesar dessas limitações, até o momento este é um dos primeiros estudos
que utilizou o algoritmo proposto pelo EGWOSP para analisar a prevalência de
sarcopenia (e seus estágios) e os fatores associados em uma amostra
representativa de idosos comunitários do Nordeste brasileiro, que possuem
condições socioeconômicas e de vida ímpares. O estudo apresenta ainda aspectos
importantes, como a avaliação da composição corporal, que podem ser utilizados na
avaliação das síndromes geriátricas relacionadas a sarcopenia, assim como na
prescrição de alternativas terapêuticas nas quais a fisioterapia tem relevante papel
na prevenção e recuperação das disfunções musculares em pessoas idosas.
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CONCLUSÕES
A estimativa de prevalência foi de 10,7% (IC 95%: 7,82-14,43) na amostra
estudada, não havendo diferenças entre homens e mulheres. O avanço da idade foi
o fator associado à sarcopenia. A utilização de medidas antropométricas na prática
clínica com o objetivo de estimar o perfil da composição corporal pode ser útil para
estimar o desenvolvimento de sarcopenia em populações idosas, e contribuir para a
prescrição

de

funcionalidade.

ações
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ANEXO I - Prova Cognitiva de Leganes (PCL)
« Às vezes, as pessoas se queixam de problemas de memória, o que fazer para ter uma boa
memória. Nós vamos fazer um teste e vamos compor uma série de questões que vai nos
ajudar a detectar os problemas de memória.
Você deve responder essas perguntas sozinho (a),sem ajuda de outra pessoa.

Total ________ ________

“Nesse momento vou mostrar algumas imagens e vou lhe perguntar o que elas representam
para você.”
Mostre as imagens ao participante e marque se a resposta é correta ou não.
Vaca
Barco/navio
Colher
Avião
Garrafa
Caminhão
Total ________ ________

Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1

Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0

“Agora vou repetir todos os objetos para você olhar. Daqui a pouco vou lhe perguntar
quais os objetos que você viu.
(Mostrar objetos)
Você pode me dizer os objetos que você viu, por favor.”
Vaca
Barco/navio
Colher
Avião
Garrafa
Caminhão
Total ________ ________

Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1

Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0

“Vou lhe contar uma história. Você vai ficar atenta, porque só vou contar uma vez.
Quando eu terminar depois de alguns segundos vou lhe perguntar e quero que você repita
o que aprendeu. A história é (ler lentamente):
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Três crianças estavam sozinhas em casa quando começou a incendiar. Um bravo bombeiro
chegou a tempo entrou pela janela, entrou dentro de casa e levou as crianças para um
lugar seguro. Salvo alguns cortes e arranhões as crianças ficaram sans e salvas.”
(Peça ao participante depois de 2 minutos para dizer o que ela entendeu da história)
Três crianças
Incêndio
Bombeiro que entrou
Crianças foram socorridas
Cortes e arranhões
Sãs e salvas

Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1

Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0

Total ________ ________

5 minutos depois de mostrar as imagens (durante esse tempo você pode fazer outras coisas)
“Você pode repetir os objetos que você viu a poucos minutos?”
Vaca
Barco/navio
Colher
Avião
Garrafa
Caminhão
Total ________ ________

Imagens utilizadas:

Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1

Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
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ANEXO II – Center for Epidemiological Studies –Depression (CES-D)
« Agora eu vou ler algumas frases para você e você me diz se teve ou se sentiu durante
última semana. Tem que me dizer se foi frequente , ou se foi alguns dias, ou no inicio ou no
Raramente ou
nunca
(menos que 1
dia)

Poucas vezes
(1-2 dias)

Às vezes (3-4
dias)

Quase
sempre ou
sempre
(5-7 dias)

Eu me chateei por coisas que
normalmente não me
chateavam
Não tive vontade de comer;
estava sem apetite
Sinto que não consegui me
livrar da tristeza mesmo com
ajuda da familia e dos amigos
Eu me senti tão bem quanto as
outras pessoas
Eu tive problemas para manter
a concentração (prestar
atenção) no que estava fazendo
Eu me senti deprimido
Sinto que tudo que fazia era
um esforço
Eu me senti com esperança em
relação ao futuro
Eu pensei que minha vida tem
sido um fracasso
Eu me senti com medo
Meu sono esteve agitado
Eu estive feliz
Eu conversei menos que o meu
normal
Eu me senti sozinho
As pessoas não foram
amigáveis
Eu me diverti
Eu tive crises de choro
Eu me senti triste
Eu senti que as pessoas não
gostam de mim
Eu me sinto desanimado
fim da semana.» « Para as respostas você deve me dizer de que maneira sentiu se nunca, se
as veze frequentemente, se todo dia, se alguns dias, durante a última semana. »
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ANEXO III – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão longa.
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte
do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em diferentes
países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos
em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você
gasta fazendo atividade física em uma semana última semana. As perguntas incluem as
atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por
exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO
importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo.
Obrigado pela sua participação!
Para responder as questões lembre que:
 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e
que fazem respirar MUITO mais forte que o normal
 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e
que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal
 atividades físicas LEVES são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo
 com que a respiração seja normal.
SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO
1b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza
atividades VIGOROSAS como: trabalho de construção pesada, levantar e transportar
objetos pesados, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama, pintar casa, cavar valas ou
buracos, subir escadas como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário, por pelo
menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 1c.
1c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza
atividades MODERADAS, como: levantar e transportar pequenos objetos, lavar
roupas com as mãos, limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar crianças no colo,
como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário, por pelo menos 10 MINUTOS
CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 1d.
1d. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
vocêCAMINHA, NO SEU TRABALHO remunerado ou voluntário por pelo menos 10
MINUTOS CONTÍNUOS? Por favor, não inclua o caminhar como forma de
transporte para ir ou voltar do trabalho ou do local que você é voluntário.
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a Domínio 2 Transporte.
SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE
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Estas questões se referem à forma típica como você se desloca de um lugar para outro,
incluindo seu trabalho, escola, cinema, lojas e outros.
2a.

O quanto você andou na última semana de carro, ônibus, metrô ou trem?
________dias por SEMANA

( ) nenhum - Vá para questão 2c

2b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você ANDA
DE BICICLETA para ir de um lugar para outro por pelo menos 10 minutos contínuos? (Não
inclua o pedalar por lazer ou exercício)
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 2d.
2c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você
CAMINHA para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência para idosos,
igreja, supermercado, médico, banco, visita a amigo, vizinho e parentes por pelo menos 10
minutos contínuos? (NÃO INCLUA as Caminhadas por Lazer ou Exercício Físico)
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 3.
DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA OU APARTAMENTO: TRABALHO,
TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA
Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual dentro e
ao redor da sua casa ou apartamento. Por exemplo: trabalho doméstico, cuidar do jardim,
cuidar do quintal, trabalho de manutenção da casa e para cuidar da sua família. Novamente
pense somente naquelas atividades físicas com duração por pelo menos 10 minutos contínuos.
3a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz
Atividades Físicas VIGOROSAS AO REDOR DE SUA CASA OU APARTAMENTO
(QUINTAL OU JARDIM) como: carpir, cortar lenha, serrar madeira, pintar casa, levantar e
transportar objetos pesados, cortar grama, por pelo menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 3b.
3b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz
atividades MODERADAS AO REDOR de sua casa ou apartamento (jardim ou quintal) como:
levantar e carregar pequenos objetos, limpar a garagem, serviço dejardinagem em geral, por
pelo menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 3c.
3c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal vocêfaz
atividades MODERADAS DENTRO da sua casa ou apartamento como: carregar pesos leves,
limpar vidros e/ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro e o chão, por pelo menos 10
minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 4.
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DOMÍNIO 4 – ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E DE
LAZER
Este domínio se refere às atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual
unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas
atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor não inclua
atividades que você já tenha citado.
4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, quantos dias e qual
o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você CAMINHA (exercício físico) no
seu tempo livre por PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 4c.
4b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz
atividades VIGOROSAS no seu tempo livre como: correr, nadar rápido, musculação,
canoagem, remo, enfim, esportes em geral por pelo menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 4d.
4c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz
atividades MODERADAS no seu tempo livre como: pedalar em ritmo moderado,jogar
voleibol recreativo, fazer hidroginástica, ginástica para a terceira idade, dançar... pelo menos
10 minutos contínuos? _____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o
Domínio 5.
DOMÍNIO 5 – TEMPO GASTO SENTADO
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado em diferentes locais
como exemplo: em casa, no grupo de convivência para idosos, no consultório médico e
outros. Isso inclui o tempo sentado, enquanto descansa, assiste a televisão, faz trabalhos
manuais, visita amigos e parentes, faz leituras, telefonemas e realiza as refeições. Não inclua
o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, carro, trem e metrô.
5a. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de semana normal?
UM DIA ______horas ____minutos
5b. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de final de semana normal?
UM DIA ______horas ____minutos
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APÊNDICES
Apêndice A- PROTOCOLO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP)
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Proposição e aplicação de um core set
da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para classificação de
níveis de atividade física em idosos” que é coordenada pelo prof. João Afonso Ruaro, sob orientação
do prof. Ricardo de Oliveira Guerra.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento,
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa procura propor uma nova forma de classificação da atividade física em idosos,
por meio do resumo da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF.
Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos:
A CIF é um instrumento adequado para identificar as condições da funcionalidade e do
ambiente, assim como as características pessoais que interferem na qualidade de vida. Ela será
resumida e você será avaliado(a) por alguns domínios/itens deste resumo.
Após esta avaliação, haverá conversão destes dados para uma escala, para poder cumprir a
missão de quantificar/ classificar o nível de atividade física dos indivíduos, dividindo os indivíduos em
quatro grupos: (1) muito ativos, (2) ativos, (3) irregularmente ativos e (4) sedentários.
Além disso, os voluntários também responderão ao questionário IPAQ, que é um instrumento
para avaliação da atividade física que permite estimar o tempo semanal gasto na realização de
atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa e em diferentes contextos da vida (trabalho,
tarefas domésticas, transporte e lazer).
Após a avaliação com o questionário IPAQ, para a confirmação dos dados obtidos, 13
voluntários da amostra serão submetidos a portar durante uma semana um acelerômetro, um pequeno
instrumento que têm sido usado como método de avaliação do nível de atividade física, do tempo
gasto nas atividades e do gasto energético para cada indivíduo.
As pessoas que farão a coleta de dados serão identificadas e terão treinamento suficiente para
realizar todos os procedimentos. Para garantir o seu anonimato, todas as informações obtidas serão
sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local
seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.
Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e/ou eventuais, como por exemplo
haver um aumento da pressão arterial, algum mal-estar ou ter lembranças negativas. Se porventura
ocorrerem, a equipe fará o possível para minimizá-los, como realizar o acolhimento ou levá-lo ao
serviço de saúde mais próximo que atenda a necessidade da ocorrência ou chamar o serviço de
atendimento móvel de urgência.
O(a) senhor(a) e futuros participantes poderão se beneficiar com os resultados desse estudo.
Os resultados obtidos irão colaborar com o conhecimento científico sobre avaliação da atividade física
em idosos, o que é fundamental para melhorar a qualidade de vida deste grupo populacional.
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma
a não identificar os voluntários.
Se você tiver algum gasto que seja devido única e exclusivamente à sua participação na
pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta
pesquisa, poderá perguntar diretamente para João Afonso Ruaro, na FACISA/UFRN (em Santa
Cruz), ou pelo telefone (84) 3291-2411 ou Ricardo de Oliveira Guerra, no campus da UFRN (em
Natal), ou pelo telefone 3342-2006.
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, na av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, em Natal ou
pelo telefone (84) 3342-5003.
Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios
envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Proposição e aplicação de um
core set da CIF para classificação de níveis de atividade física em idosos”.

Participante da pesquisa:
Nome:
Assinatura

Pesquisador responsável: João Afonso Ruaro
Professor da FACISA/UFRN (Rua Trairi, S/N, telefone 3291-2411).
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes
Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal, telefone (84) 3342-5003
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Apêndice D - ADENDO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP)
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Apêndice C- Formulário de Avaliação
INSTRUÇÕES
Bom dia / boa tarde!
O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa da UFRN sobre
uma nova ferramenta de avaliação, chamada Mobility Assesment Tool Physical Activity
(MAT-PA), que se propõe a avaliar a atividade física da população idosa
Sua participação é muito importante e desde já agradecemos sua disponibilidade.
Como esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e para cumprir os
requisitos legais, convidamos você a ler e, se estiver de acordo, assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido.
------------------------------ tempo para leitura e assinatura do TCLE --------------------------A partir de agora, você responderá uma série de perguntas e ao final deste
questionário, haverá uma rápida avaliação física.
Para todas as perguntas, considere sempre o acontecido nos últimos 30 dias.
Você poderá parar para descansar a qualquer momento, bem como pedir para que eu
repita o que não tenha entendido ou pedir explicações de coisas que não entendeu.
Procure ficar bem atento ao que está sendo perguntado e seja honesto em todas as suas
respostas.
É necessário responder a todas as perguntas e você pode mudar de alternativa como
bem entender.
Podemos começar?
INFORMAÇÕES GERAIS
Entrevistador: _______________________________________________________
Data da entrevista ___/___/____

Horário de inicio ____:____

70

N º de identificação do participante ___________
Nome do participante: _____________________________________________
Endereço: ______________________________________________________
Telefone: ______________________

Idade do participante ____

Sexo do Participante (__) masculino (__)feminino Data de nascimento ___/___/___
Qual seu estado civil?
a)

Solteiro (nunca casou) ( )

b)

Casado/relação estável ( )

c)

Viúvo(a) ( )

d)

Separado/divorciado ( )

e)

Outro ( )

Você sabe ler e escrever?
a)

Não, eu não sei ler, nem escrever ( )

b)

Eu entendo o que leio, mas não sei escrever ( )

c)

Sim, eu entendo o que leio e o que escrevo ( )

Quantos anos completos você estudou? __________
Qual o maior nível de escolaridade você tem?
a)

Primário incompleto( )

b)

Primário completo( )

c)

Secundário incompleto ( )

d)

Secundário completo( )

e)

Nível técnico( )

f)

Nível superior incompleto( )

g)

Especialista( )

h)

Mestrado/doutorado( )

i)

Sem resposta ( )

Você está ativo?
a)
Você está aposentado?

Sim ( )

Não ( )
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a)

Sim ( )

Não ( )

Se está aposentado, há quanto tempo (em anos) ? ________________________
Que ocupação você teve a maior parte da vida? ___________________________
Você recebe algum rendimento?
a)

Sim ( )

b)

Não ( )

c)

Não sabe ( )

d)

Sem resposta ( )

Você recebe algum rendimento de trabalho atual?
a)

Sim ( )

b)

Não ( )

Você recebe algum rendimento de aposentadoria ou pensão?
a)

Sim ( )

b)

Não ( )

Você recebe rendimento outros (especifique) ______________________________
Qual sua renda mensal individual?_____________________________
Até que ponto sua renda mensal é suficiente para suas necessidades?
a)

Muito bem ( )

b)

Adequadamente ( )

c)

Não muito bem ( )

d)

Insuficiente ( )

Qual sua renda familiar mensal?_______________________________
PCL (1º PARTE)
“Por favor as questões a seguir devem ser respondidas por você sem ajuda de nenhuma
outra pessoa.”
Qual a data de hoje?
(O dia, mês e ano devem estar corretos. O participante pode ver o calendário.)
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( ) Certo
( ) Errado
Que horas são? (hh:mm)
(O participante pode olhar o relógio. A resposta correta pode ser entre 1,5 horas)
( ) Certo
( ) Errado
Que dia da semana é hoje?
( ) Certo
( ) Errado
Qual seu endereço completo?
( ) Certo
( ) Errado
Em que cidade estamos?
( ) Certo
( ) Errado
Qual a sua idade?
( ) Certo
( ) Errado
Qual sua data de nascimento?
( ) Certo
( ) Errado
Qual o nome de solteira da sua mãe?
( ) Certo
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( ) Errado
4 erros ou mais significam o fim da entrevista ( ______ nº de erros)
Agradecemos sua participação!

SAUDE PERCEBIDA
Você diria que sua saúde está muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim?
Muito boa ( )
Boa ( )
Razoável ( )
Ruim ( )
Muito ruim ( )
Nos últimos 12 meses, você perdeu 5 kg ou mais sem querer?
Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem pressão alta ou hipertensão?
Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem diabetes, ou seja, nível elevado de açúcar
no sangue?
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Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem câncer ou tumor maligno (exceto
pequenos cânceres de pele)?
Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem alguma doença pulmonar crônica, tais
como: bronquite crônica, enfisema ou asma?
Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve um ataque do coração, doenças
coronárias, angina ou outros problemas cardíacos?
Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve embolia cerebral, derrame, ataque ou
trombose?
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Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem artrite, reumatismo ou alguma inflamação
crônicas nas articulações?
Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem osteoporose?
Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Sem resposta ( )
PCL (2º PARTE)
“Agora vou lhe mostrar algumas figuras e você vai me dizer o que são.”
(Mostre ao paciente cada figura e marque se ele respondeu certo ou errado.)
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Vaca

Avião

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

Navio

Garrafa

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

Colher

aminhão

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

“Por favor, repita os objetos que você viu e tente memorizá-lo, pois vou pedir que você
repita mais tarde. Repita-os por favor.”
Vaca

Avião

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

Navio

Garrafa

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

Colher

Caminhão

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

“Vou contar uma historia curta. Por favor, fique atento(a) porque só poderei ler uma
vez. Quando eu terminar, vou esperar alguns segundos e então vou pedir que você me
conte o que lembra. A história é assim (leia devagar)”:
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“Três crianças estavam sozinhas em uma casa,e a casa começou a incendiar. Um bravo
bombeiro foi capaz de entrar pela janela e levar as crianças para um lugar seguro. Exceto por
alguns cortes e arranhões, as crianças ficaram bem.”
(Dê ao participante pelo menos dois minutos para contar o que ele/ela lembra da história)

Três crianças?
( ) Certo

Crianças foram resgatadas?

( ) Errado

( ) Certo
( ) Errado

O incêndio na casa?

Alguns cortes e arranhões?

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

O bombeiro entrou?

Ficaram bem?

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

PRESSÃO ARTERIAL (apenas se não for possível no braço direito, por exemplo: pessoas
com linfedema decorrente de câncer de mama)
( ) Braço direito
( ) Braço esquerdo

Pressão arterial 1 – sistólica ( _____________)
Pressão arterial 1 – diastólica ( _____________)
Pressão arterial 2– sistólica

( ___________)
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Pressão arterial 2 – diastólica ( ___________)
Pressão arterial 3 –sistólica ( ____________)
Pressão arterial 3– diastólica ( _____________)

A

pressão

não

pode

ser

mensurada

pela

seguinte

razão:

(__________________________________________________________________)

PCL (3º PARTE)
Cinco minutos após mostrar as figuras (durante este tempo você mensurar a pressão
arterial)
“Você pode me dizer quais as figuras que mostrei há alguns minutos?”
Vaca

Avião

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

Navio

Garrafa

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

Colher

Caminhão

( ) Certo

( ) Certo

( ) Errado

( ) Errado

Velocidade da Marcha
Distancia da prova -1( 4m)
Tempo para caminhar

Segundos (____)
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Milissegundos (____)

Auxílio para caminhar na primeira prova:
Nenhum (____)
Bengala (____)
Outro

(especifique)

(____)
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Distancia da prova -2 ( 4m)
Tempo para caminhar
Segundos (____)
Milissegundos (____)

Auxílio para caminhar na primeira prova:
Nenhum (____)
Bengala (____)
Outro (especifique) (____)
Anote o menor tempo:
Tempo > 8,70 seg ( )
Tempo 6,21 a 8,70 seg ( )
Tempo 4,82 a 6,20 seg ( )
Tempo < 4,82 seg ( )

Seguro para se levantar sem ajuda?
Se não tentou a prova ou não completou, marque o porquê.
Tentou mas não conseguiu ( )
Não conseguiu manter a posição sem ajuda ( )
Não tentou, o entrevistador se sentiu inseguro ( )
Não tentou, o participante se sentiu inseguro ( )
O participante não entende as instruções ( )
Outros (especificar) ( )
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Se negou ( )
SEGURANÇA = OK para continuar ( )

Se completou a prova ( levantar-se 5 vezes de forma repetida) registre o tempo:
Segundos (____)
Milissegundos (____)

PONTUAÇÃO PARA LEVANTAR DA CADEIRA
Incapaz de completar 5 ou completar em > 60seg ( )
16,70 seg ou mais ( )
13,70 a 16,69 ( )
11.20 a 13,69 ( )
11,19 seg ou menos ( )

FORÇA DE PREENSÃO
Força de preensão 1 (____)
Força de preensão 2 (____)
Força de preensão 3 (____)

A força de preensão não foi medida porque:
Dor aguda na mão ou no punho ( )
Artrite na mão dominante ( )
Tendinite na mão dominante ( )
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Outro motivo, especifique ( )

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
Frequência cardíaca (____)
Frequência respiratória (____)
Peso (____)
Altura (____)
Circunferência cintura (____)
Circunferência quadril (____)

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – IPAQ
As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma
semana normal/habitual. Para responder às questões lembre que:
ATIVIDADES FÍSICAS VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço
físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal.
ATIVIDADES FÍSICAS MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico
e que fazem respirar um pouco mais forte que o normal.
ATIVIDADES FÍSICAS LEVES são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo
com que a respiração seja normal.

DOMÍNIO 1 – ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO: Este domínio inclui as atividades
que você faz no seu trabalho remunerado ou voluntário, e as atividades na universidade,
faculdade ou escola (trabalho intelectual). Não incluir as tarefas domésticas, cuidar do jardim
e da casa ou tomar conta da sua família. Estas serão incluídas no Domínio 3.
1a. Atualmente você tem ocupação remunerada ou faz trabalho voluntário fora de sua casa?
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( ) Sim ( ) Não – Caso você responda não, Vá para o Domínio 2: Transporte

As próximas questões relacionam-se com toda a atividade física que você faz em uma semana
normal/habitual, como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário. Não inclua o
transporte para o trabalho. Pense apenas naquelas atividades que durem pelo menos 10
minutos contínuos dentro de seu trabalho:
1b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza
atividades VIGOROSAS como: trabalho de construção pesada, levantar e transportar objetos
pesados, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama, pintar casa, cavar valas ou buracos, subir
escadas como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário, por pelo menos 10 MINUTOS
CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para a questão 1c.
1c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza
atividades MODERADAS, como: levantar e transportar pequenos objetos, lavar roupas com
as mãos, limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar crianças no colo, como parte do seu
trabalho remunerado ou voluntário, por pelo menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para a questão 1d.
1d. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você
CAMINHA, NO SEU TRABALHO remunerado ou voluntário por pelo menos 10
MINUTOS CONTÍNUOS?
Por favor, não inclua o caminhar como forma de transporte para ir ou voltar do trabalho ou do
local que você é voluntário.
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para a Domínio 2 - Transporte.
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DOMÍNIO 2 – ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE
Estas questões se referem à forma normal como você se desloca de um lugar para outro,
incluindo seu grupo de convivência para idosos, igreja, supermercado, trabalho, cinema, lojas
e outros.
2a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você ANDA
DE ÔNIBUS E CARRO/MOTO?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para questão 2b.
Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma
semana normal.
2b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você
ANDA DE BICICLETA para ir de um lugar para outro por pelo menos 10 minutos
contínuos? (Não inclua o pedalar por lazer ou exercício)
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para a questão 2c.
2c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você
CAMINHA para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência para idosos,
igreja, supermercado, médico, banco, visita a amigo, vizinho e parentes por pelo menos 10
minutos contínuos? (NÃO INCLUA as Caminhadas por Lazer ou Exercício Físico)
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para o Domínio 3.

DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA OU APARTAMENTO: TRABALHO,
TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA
Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual dentro e
ao redor da sua casa ou apartamento. Por exemplo: trabalho doméstico, cuidar do jardim,
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cuidar do quintal, trabalho de manutenção da casa e para cuidar da sua família. Novamente
pense somente naquelas atividades físicas com duração por pelo menos 10 minutos contínuos.

3a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz
Atividades Físicas VIGOROSAS AO REDOR DE SUA CASA OU APARTAMENTO
(QUINTAL OU JARDIM) como: carpir, cortar lenha, serrar madeira, pintar casa, levantar e
transportar objetos pesados, cortar grama, por pelo menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para a questão 3b.
3b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz
atividades MODERADAS AO REDOR de sua casa ou apartamento (jardim ou quintal)
como: levantar e carregar pequenos objetos, limpar a garagem, serviço de jardinagem em
geral, por pelo menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para questão 3c.

3c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz
atividades MODERADAS DENTRO da sua casa ou apartamento como: carregar pesos
leves, limpar vidros e/ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro e o chão, por pelo
menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para o Domínio 4.

DOMÍNIO 4 – ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E
DE LAZER
Este domínio se refere às atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual
unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas
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atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor não inclua
atividades que você já tenha citado.

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, quantos dias e qual
o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você CAMINHA (exercício físico)
no seu tempo livre por PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para questão 4c.
4b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal,você faz
atividades VIGOROSAS no seu tempo livre como: correr, nadar rápido,musculação,
canoagem, remo, enfim, esportes em geral por pelo menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para questão 4d.

4c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz
atividades MODERADAS no seu tempo livre como: pedalar em ritmo moderado, jogar
voleibol recreativo, fazer hidroginástica, ginástica para a terceira idade, dançar... pelo menos
10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana
( ) Nenhum. Vá para o Domínio 5.

DOMÍNIO 5 – TEMPO GASTO SENTADO
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado em diferentes locais
como exemplo: em casa, no grupo de convivência para idosos, no consultório médico e
outros. Isso inclui o tempo sentado, enquanto descansa, assiste a televisão, faz trabalhos
manuais, visita amigos e parentes, faz leituras, telefonemas e realiza as refeições. Não inclua
o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, carro, trem e metrô.
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5a. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de semana normal?
UM DIA ______horas ____minutos
5b. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de final de semana normal?
UM DIA ______horas ____minutos

CES-D (Escala da depressão)
“Eu vou ler uma relação de situações de como você pode ter se sentido ou se coportado
na semana passada. Para cada uma dessas situações, perguntarei com que frequência
você sentiu ou se comportou de tal maneira.”
Durante a semana passada...
01. Me senti incomodado (a) com coisas que habitualmente não me incomodam.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
02. Não tive vontade de comer, tive pouco apetite.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
03. Senti como se não pudesse sair da tristeza mesmo com a ajuda de familiares e
amigos.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
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Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
04. Senti que era tão bom/boa quanto qualquer outra pessoa.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
05. Senti dificuldade em me concentrar no que estava fazendo.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
06. Me senti deprimido (a).
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
07. Senti que tudo que fazia era um esforço.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
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08. Me senti esperançoso (a)/ otimista com relação ao futuro.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
09. Senti que a minha vida é um fracasso.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
10. Senti medo.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )

11. Meu sono foi agitado.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
12. Eu estava feliz.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
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Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
13. Conversei menos que o normal.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
14. Me senti sozinho (a).
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
15. As pessoas foram hostis comigo.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
16. Eu gostava da vida.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
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17. Tive crises de choro.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
18. Me senti triste.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
19. Senti que as pessoas não gostavam de mim.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )
20. Eu não conseguia ir a lugar algum.
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia) - ( )
Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) - ( )
Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - ( )
Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - ( )

MAT-PA: ok ( )
HORÁRIO DE TERMINO: ____: ____
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Anexo IV- Guia de submissão para o artigo
Brazilian Journal of Physical Therapy
ISSN 1809-9246

Forma e apresentação do manuscrito
Manuscritos originais
O BJPT considera a submissão de manuscritos originais com até 3.500 palavras (excluindose página de título, resumo, referências, tabelas, figuras e legendas). Informações contidas
em anexo(s) serão computadas no número de palavras permitidas.
O manuscrito deve ser escrito preferencialmente em inglês. Quando a qualidade da redação
em inglês comprometer a análise e a avaliação do conteúdo do manuscrito, os autores
serão informados.
Recomenda-se que os manuscritos submetidos/traduzidos para o inglês venham
acompanhados de certificação de revisão por serviço profissional de editing and
proofreading. Tal certificação deverá ser anexada à submissão. Sugerem-se os seguintes
serviços abaixo, não excluindo outros:




American Journal Experts (http://www.journalexperts.com);
Scribendi (www.scribendi.com);
Nature
Publishing
Groups
Language
(https://languageediting.nature.com/login).

Editing

Antes do corpo do texto do manuscrito (i.e., antes da introdução), deve-se incluir uma
página de título e identificação, palavras-chave, o abstract/resumo e citar os pontos-chave
do estudo. No final do manuscrito, devem-se inserir as referências, tabelas, figuras e
anexos (se houver).
Título e identificação
O título do manuscrito não deve ultrapassar 25 palavras e deve apresentar o máximo de
informações sobre o trabalho. Preferencialmente, os termos utilizados no título não devem
constar da lista de palavras-chave.
A página de identificação do manuscrito deve conter os seguintes dados: Título completo e
título resumido: com até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas impressas;
Autores: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, sem titulação, seguidos
por número sobrescrito (expoente), identificando a afiliação institucional/vínculo
(unidade/instituição/cidade/ estado/ país). Para mais de um autor, separar por vírgula;
Autor de correspondência: indicar o nome, endereço completo, e-mail e telefone do autor de
correspondência, o qual está autorizado a aprovar as revisões editoriais e complementar
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demais informações necessárias ao processo;
Palavras-chave: termos de indexação ou palavras-chave (máximo seis) em português e em
inglês
Abstract/Resumo
Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único parágrafo, em
português (resumo) e em inglês (abstract), deve ser escrita e colocada logo após a página
de título. Referências, notas de rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas
no resumo/abstract. O resumo e o abstract devem ser apresentados em formato
estruturado.
Pontos-chave
(Bullet
points)
Em uma folha separada, o manuscrito deve identificar de três a cinco frases que capturem a
essência do tema investigado e as principais conclusões do artigo. Cada ponto-chave deve
ser redigido de forma resumida e deve informar as principais contribuições do estudo para a
literatura atual, bem como as suas implicações clínicas (i.e., como os resultados podem
impactar a prática clínica ou investigação científica na área de Fisioterapia e Reabilitação).
Esses pontos deverão ser apresentados em uma caixa de texto (i.e., box) no início do
artigo, após o abstract. Cada um dos pontos-chave deve ter, no máximo, 80 caracteres,
incluindo espaços, por itens.
Introdução
Deve-se informar sobre o objeto investigado devidamente problematizado, explicitar as
relações com outros estudos da área e apresentar justificativa que sustente a necessidade
do desenvolvimento do estudo, além de especificar o(s) objetivo(s) do estudo e hipótese(s),
caso se aplique.
Método
Consiste em descrever o desenho metodológico do estudo e apresentar uma descrição
clara e detalhada dos participantes do estudo, dos procedimentos de coleta,
transformação/redução e análise dos dados de forma a possibilitar reprodutibilidade do
estudo. Para ensaios clínicos, o processo de seleção e alocação dos participantes do
estudo deverá estar organizado em fluxograma, contendo o número de participantes em
cada etapa, bem como as características principais (ver modelo do fluxograma CONSORT).
Quando pertinente ao tipo de estudo, deve-se apresentar o cálculo amostral utilizado para
investigação do(s) efeito(s). Todas as informações necessárias para a justificativa do
tamanho amostral utilizado no estudo devem constar do texto de forma clara.
Devem ser descritas as variáveis dependentes e independentes; deve-se informar se os
pressupostos paramétricos foram atendidos; especificar o programa computacional usado
na análise dos dados e o nível de significância adotado no estudo e especificar os testes
estatísticos aplicados e sua finalidade.
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Resultados
Devem ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados pertinentes devem ser
reportados utilizando texto e/ou tabelas e/ou figuras. Não se devem duplicar os dados
constantes em tabelas e figuras no texto do manuscrito.
Os resultados devem ser apresentados por meio de medidas de tendência e variabilidade
(por ex: média (DP), evitar média±DP) em gráficos ou tabelas autoexplicativas; apresentar
medidas da magnitude (por ex: tamanho do efeito) e/ou precisão das estimativas (por ex:
intervalos de confiança); relatar o poder de testes estatísticos não significantes.
Discussão
O objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos já
existentes e disponíveis na literatura, principalmente àqueles que foram indicados na
introdução. Novas descobertas devem ser enfatizadas com a devida cautela. Os dados
apresentados no método e/ou nos resultados não devem ser repetidos. Limitações do
estudo, implicações e aplicação clínica para as áreas de Fisioterapia e Reabilitação deverão
ser explicitadas.
Referências
O número recomendado é de 30 referências, exceto para estudos de revisão da literatura.
Deve-se evitar que sejam utilizadas referências que não sejam acessíveis
internacionalmente, como teses e monografias, resultados e trabalhos não publicados e
comunicação pessoal. As referências devem ser organizadas em sequência numérica de
acordo com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os
Requisitos Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados
pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas – ICMJE.
Os títulos de periódicos devem ser escritos de forma abreviada, de acordo com a List of
Journals do Index Medicus. As citações das referências devem ser mencionadas no texto
em números sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão das informações das
referências constantes no manuscrito e sua correta citação no texto são de
responsabilidade do(s) autor(es).
Exemplos: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Tabelas, Figuras e Anexos.
As tabelas e figuras são limitadas a cinco (5) no total. Os anexos serão computados no
número de palavras permitidas no manuscrito. Em caso de tabelas, figuras e anexos já
publicados, os autores deverão apresentar documento de permissão assinado pelo autor ou
editores
no
momento
da
submissão.
Para artigos submetidos em língua portuguesa, a(s) versão(ões) em inglês da(s) tabela(s),
figura(s) e anexo(s) e suas respectivas legendas deverão ser anexadas no sistema como
documento suplementar.
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-Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas
(máximo permitido: uma página, tamanho A4, em espaçamento duplo), devem ser
numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos e apresentadas no final do texto.
Não se recomendam tabelas pequenas que possam ser descritas no texto. Alguns
resultados simples são mais bem apresentados em uma frase e não em uma tabela.
-Figuras: devem ser citadas e numeradas, consecutivamente, em algarismos arábicos na
ordem em que aparecem no texto. Informações constantes nas figuras não devem repetir
dados descritos em tabela(s) ou no texto do manuscrito. O título e a(s) legenda(s) devem
tornar as tabelas e figuras compreensíveis, sem necessidade de consulta ao texto. Todas
as legendas devem ser digitadas em espaço duplo, e todos os símbolos e abreviações
devem ser explicados. Letras em caixa-alta (A, B, C etc.) devem ser usadas para identificar
as partes individuais de figuras múltiplas.
Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas; entretanto símbolos para
identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no corpo de uma figura, desde
que não dificulte a análise dos dados. As figuras coloridas serão publicadas apenas na
versão on-line. Em relação à arte final, todas as figuras devem estar em alta resolução ou
em sua versão original. Figuras de baixa qualidade não serão aceitas e podem resultar em
atrasos no processo de revisão e publicação.
-Agradecimentos: devem incluir declarações de contribuições importantes, especificando
sua natureza. Os autores são responsáveis pela obtenção da autorização das
pessoas/instituições nomeadas nos agradecimentos.
Comunicações
breves
ou
short
comunication
O BJPT publicará um short communication por número (até seis por ano), e a sua
formatação é semelhante à do artigo original, com 1200 palavras, até duas figuras, uma
tabela e dez referências bibliográficas.
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