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PREFÁCIO 

Este documento apresenta a tese de doutorado elaborada por Juliana 

Fernandes de Souza Barbosa, de acordo com as normas exigidas pelo Colegiado 

do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, visando à obtenção do título de Doutor. A presente tese foi 

desenvolvida na linha de pesquisa “Avaliação e Intervenção no Processo de 

Envelhecimento”, sob a orientação do professor Titular Ricardo Oliveira Guerra e foi 

estruturada de acordo com os tópicos descritos a seguir. A ‘Introdução’ problematiza 

o estudo envolvendo aspectos relacionados ao envelhecimento do sistema 

musculoesquelético e suas implicações na saúde dos idosos, além disso aborda as 

relações entre as alterações na composição corporal decorrentes do 

envelhecimento e a incapacidade funcional. Posteriormente, são apresentadas as 

hipóteses nortearam a construção desse trabalho; e expostos os objetivos que 

compõem o foco de cada artigo produzido nesta tese. Na seção ‘Materiais e 

Métodos’, descreve-se com detalhes a abordagem metodológica do presente 

estudo, instrumentos utilizados, procedimentos de coleta de dados e análise 

estatística utilizada. A seção ‘Resultados e Discussão’ trata dos artigos científicos 

produzidos a partir dos dados coletados. São apresentados três artigos na língua 

inglesa, em que o primeiro deles já se encontra publicado, enquanto os demais 

estão em fase avançada para submissão. Por fim, são apresentadas as conclusões 

deste trabalho, as considerações finais, referências bibliográficas e demais 

elementos pós-textuais organizadas de acordo com as diretrizes propostas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
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RESUMO 

Introdução: O envelhecimento é caracterizado por um acúmulo gradual de danos 

moleculares e celulares que resultam em comprometimento progressivo e 

generalizado em muitas funções corporais. Dentre as mudanças mais clinicamente 

significativas destacam-se o declínio na força e massa muscular (definido como 

sarcopenia) e o aumento da adiposidade corporal, que são relacionadas ao maior 

risco de incapacidades e deficiências, acarretando a perda da independência 

funcional do indivíduo. O estudo IMIAS, busca analisar as diferenças na mobilidade 

e fatores associados em idosos de diferentes contextos sociais, econômicos e 

culturais. Por conseguinte, fornece uma grande oportunidade de examinar os 

aspectos relacionados ao envelhecimento do sistema músculo esquelético, além 

de fatores relacionados a incapacidade funcional em populações de idosos tão 

distintas entre si. Objetivos: a) Estimar a capacidade de pontos de corte de força 

de preensão palmar para identificar a lentidão na velocidade da marcha em 

diferentes populações de idosos; b) Explorar quais das medidas de desempenho 

físico propostas para identificação de Sarcopenia prediz melhor a massa muscular 

em idosos comunitários após 4 anos de seguimento; c) Explorar a relação 

longitudinal entre obesidade abdominal com a incapacidade na mobilidade e nas 

atividades de vidas diárias (AVDS) relacionadas à mobilidade, controlando por 

desempenho físico e depressão, em idosos inicialmente livres de incapacidade. 

Materiais e Métodos:  Trata-se de um estudo analítico, observacional de caráter 

longitudinal, no qual 2002 idosos foram acompanhados durante 4 anos. Os dados 

da linha de base foram coletados no ano de 2012. As reavaliações ocorreram com 

o intervalo de 2 anos entre si, nos anos de 2014 e 2016. As medidas de 

desempenho físico utilizadas foram a força de preensão palmar e velocidade da 

marcha. A massa muscular foi mensurada por meio da análise de bioimpedância 

elétrica. As medidas de incapacidade funcional foram realizadas a partir de auto 
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relato das dificuldades quanto à mobilidade e atividades de vida diária relacionadas 

à mobilidade, a medida de obesidade foi definida pela circunferência de cintura. 

Análises de árvores decisão pelo método Classification and Regression Tree 

(CART), foram utilizadas para identificar pontos de corte para a força de preensão 

associada à lentidão na amostra do IMIAS e regressões logísticas multivariadas 

foram realizadas para verificar a capacidade dos pontos de corte estabelecidos pelo 

FNIH em identificar a lentidão de velocidade da marcha. Regressão linear múltipla 

foi utilizada para verificar quais medidas de desempenho físico na linha de base 

predisseram melhor o índice de massa muscular após 4 anos. Equações de 

estimativa generalizada foram utilizadas para modelar as associações longitudinais 

entre incapacidade de mobilidade e nas AVDs com obesidade abdominal, ajustada 

por sintomas depressivos e medidas de desempenho físico e outras covariáveis, 

por fim, regressão logística multinominal foi realizada para avaliar o valor preditivo 

da obesidade na linha de base para o status de incapacidade em 2016.  

Resultados:  Os pontos de corte de força de preensão palmar < 26kg (para 

homens) e < 16 kg (para mulheres) foram capazes de identificar lentidão na 

velocidade da marcha na amostra de idosos participantes do IMIAS. Além disso, a 

força de preensão palmar medida na linha de base foi significantemente 

relacionada a massa muscular mensurada 4 anos depois (β.=0,003; p-valor < 0,05). 

E por fim, a presença de obesidade abdominal foi um fator de risco para a 

incapacidade na mobilidade (OR=1.47, 95% CI 1.01-2.15) no decorrer de 4 anos 

de seguimento, mas não foi associada ao risco de desenvolver incapacidade nas 

AVDS (OR: 1.40, 95% CI 0.90-2.18). Conclusões: Os pontos de corte propostos 

para força de preensão podem ser considerados uma ferramenta útil para rastrear 

idosos com risco de alterações funcionais. Ainda, a força de preensão palmar foi 

capaz de predizer a massa apendicular muscular após 4 anos de seguimento. 

Finalmente, a presença de obesidade abdominal é associada longitudinalmente e 

prediz o risco de incapacidade na mobilidade, mesmo em um curto período de 

tempo (4 anos) em idosos comunitários.  

Palavras-chave: Sarcopenia; Força muscular; Obesidade abdominal; 

Envelhecimento; Epidemiologia.   
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ABSTRACT  

Introduction: Aging is characterized by a gradual and long-term accumulation of 

molecular and cellular damage that results in progressive and widespread 

impairment in many body functions. Among the most clinically significant changes 

are the muscular strength and mass (defined as sarcopenia) and increase in body 

adiposity that are related to the greater risk of disabilities, leading to the loss of the i 

functional independence. The IMIAS study aimed to analyze the difference in 

mobility and associated factors in older adults from different social, economic and 

cultural contexts. Therefore, it offers a great opportunity to examine aspects related 

to the aging of the musculoskeletal system, as well as factors related to functional 

disability in older populations that differ widely. Objectives: a) To estimate the ability 

of handgrip strength cut points to identify slowness in different populations of older 

adults; b) To identify which physical performance measures proposed for Sarcopenia 

screening could predict most the muscle mass in community dwelling older adults 

after 4 years of follow up; c) to explore the longitudinal relationship between 

abdominal obesity with mobility and mobility-related ADL disability controlling for 

physical performance and depression in older adults free from disability.  Methods: 

This is an analytical, observational longitudinal study, where 2002 older adults were 

followed for 4 years of follow-up. Baseline data were collected in the year 2012. New 

evaluations occurred with the interval of 2 years between them, in the years 2014 

and 2016. The measures of physical performance were handgrip strength and gait 

speed. The muscle mass was measured by of the bio impedance analysis. 

Functional disability measures were self-reported difficulties in tasks related to 

mobility and daily living activities related to mobility; the measure of obesity was 

defined by waist circumference. Classification Regression Trees (CART) was used 

to identify IMIAS cut points for grip strength associated with slowness, also 

multivariate logistic regressions were performed to verify the ability of cut offs 

stableshid by FNIH to identify slowness. Multiple linear regression was used to verify 

what physical performance measures at baseline predict better the SMI 4 years. We 

used Generalized Estimating Equations (GEE) to model the longitudinal 
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associations between mobility disability and ADL disability with abdominal obesity, 

adjusting for depressive symptoms and physical performance measures and 

remaining covariates, finally, a multinomial regression was performed to assess the 

predictive value of baseline abdominal obesity, depressive symptomatology, 

handgrip strength, gait speed, for 2016 mobility disability. Results: The handgrip 

strength cut-off points of <26 kg for men and <16 kg for women were able to identify 

slowness in walking speed in older adults participants of the IMIAS. In addition, 

handgrip strength measured at baseline was significantly related to muscle mass 

measured 4 years later (β= 0.003, p-value <0.05). Finally, the presence of abdominal 

obesity, was a risk factor for disability in mobility (OR = 1.47, 95% CI 1.01-2.15) after 

4 years of follow-up, however was not associated with the risk of the onset of ADL 

disability (OR: 1.40, 95% CI 0.90-2.18). Conclusions: The proposed cutoff points 

for handgrip strength can be designed to be a useful tool to screening the older 

adults at risk of functional problems. Further, handgrip strength can be used as a 

simple method for screening sarcopenia in the community dwelling older adults. 

Finally, the presence of abdominal obesity is associated longitudinally and predicts 

the risk of disability in mobility, even over a short period of time (4 years) in 

community dwelling older adults. 

Keywords: Sarcopenia; Muscle strength; Abdominal obesity; Aging; Epidemiology. 
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1.1 Envelhecimento e sistema musculoesquelético  

O envelhecimento é caracterizado por um acúmulo gradual de danos 

moleculares e celulares que resultam em comprometimento progressivo e 

generalizado em muitas funções corporais, acarretando uma maior vulnerabilidade 

a distúrbios ambientais, doenças e morte (KIRKWOOD, 2002). Dentre as mudanças 

mais traumáticas e, talvez, clinicamente mais significativas estão as que acometem 

o sistema musculoesquelético, uma vez que são relacionadas ao maior risco de 

incapacidades e deficiências que culminam na perda de independência funcional do 

indivíduo(FRONTERA, 2017; HIRANI et al., 2015; KELLEY; KELLEY, 2017).  

Entre as mudanças biológicas resultantes do envelhecimento relacionadas 

ao sistema musculoesquelético, podem se destacar o declínio na força e massa 

muscular esquelética, alterações nas propriedades contráteis musculares, 

desempenho motor prejudicado, redução da massa e força óssea, diminuição em 

flexibilidade e amplitude de movimento articular (FRONTERA, 2017; HUNTER; 

PEREIRA; KEENAN, 2016; JAFARINASABIAN et al., 2017; MILJKOVIC et al., 

2015).  

O sistema músculo esquelético representa cerca de 40% do peso corporal, 

além disso, tem papel essencial no controle postural, respiração, locomoção e 

metabolismo(JANSSEN et al., 2000a; WOLFE, 2006). Evidências sugerem que há 

um declínio de aproximadamente 1% ao ano de massa muscular após os 30 anos 

de idade, e que a partir dos 60 anos essa taxa de declínio aumenta para valores 

entre 1,4% - 2,5% ao ano, por fim, cerca de 30% de massa muscular é perdida dos 

20 aos 80 anos de idade (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; FRONTERA et al., 2000; 

MORLEY et al., 2011). Essa perda de massa muscular que acomete inclusive 

indivíduos saudáveis, foi inicialmente denominada como Sarcopenia por Irwin 

Rosemberg em 1989 (MCLEOD et al., 2016; ROSENBERG, 1989). Em virtude 

disso, a sarcopenia é uma achado frequente em idosos, além de estar associada a 

alguns desfechos importantes para a saúde desta população, tais como: quedas, 

fragilidade, limitações na função física, incapacidade e perda da independência 
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funcional (GOODPASTER et al., 2006; MORLEY et al., 2014; WOO et al., 2009; 

XUE et al., 2011). 

Mecanismos reconhecidos associados a sarcopenia incluem redução do 

número e tamanho de fibras musculares (especialmente nas fibras musculares do 

tipo II); declínio da inervação muscular com perda progressiva dos motosneurônios 

α e redução do número de células satélites (BROOK et al., 2016; HUNTER; 

PEREIRA; KEENAN, 2016; MILJKOVIC et al., 2015). Além do mais, alguns fatores 

como aumento de citocinas pró-inflamatórias (SCHAAP et al., 2006; VISSER et al., 

2002); redução ou resistência aos hormônios sexuais (testosterona e estrogênio, 

bem como dos hormônios de crescimento (GH) e fator de crescimento relacionado 

à insulina (IGF-1)) (VOLPI; NAZEMI; FUJITA, 2004). Ainda, a trajetória da 

sarcopenia pode ser reforçada por outros fatores como comportamento sedentário 

relacionado à idade (KORTEBEIN et al., 2007), deficiências nutricionais (HOUSTON 

et al., 2008; PADDON-JONES et al., 2008) e episódios de hospitalização (ALI et al., 

2008; SOUSA et al., 2015). 

Como mencionado acima, níveis elevados de citocinas de plasma pró-

inflamatórias e proteínas de fase aguda, como Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-

α), Interleucina-6 (IL-6) e Proteína C-reativa (PCR), são freqüentemente observados 

em idosos sarcopênicos (DALLE; ROSSMEISLOVA; KOPPO, 2017). Atualmente, 

há um crescente interesse na literatura gerontológica em relação aos níveis 

plasmáticos da PCR e desfechos adversos na saúde do idoso. Análises prévias 

demonstraram que além de ser um fator de risco para o risco cardiovascular, a PCR 

é associada fortemente ao declínio físico mesmo em frente a circunstâncias sociais 

e biológicas diversas (SOUSA et al., 2016). Além disso,  uma recente revisão 

sistemática com metanálise, apontou que especificamente, os pacientes com 

sarcopenia apresentaram níveis significativamente mais elevados de PCR, 

enquanto que não houve diferenças significativas para IL-6 e TNF-α em 

comparação aos controles (BANO et al., 2017).  

A perda de material contrátil no músculo acarreta ainda em redução da força 

muscular, principalmente devido à perda e redução do tamanho das fibras 

musculares do tipo II (HUNTER; PEREIRA; KEENAN, 2016).  Ambos declínios na 
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massa e força muscular estão associados a desfechos negativos na saúde do idoso, 

incapacidades funcionais, redução da qualidade de vida e morte (ROLLAND et al., 

2008). Adicionalmente, a força e massa muscular podem sofrer influência do 

conteúdo lípidico presente na sua estrutura, com o envelhecimento há um aumento 

de cerca de 11% na gordura intramuscular (DALLE; ROSSMEISLOVA; KOPPO, 

2017), o aumento da massa gorda tem sido sugerido como um fator de risco 

significativo para baixa qualidade do tecido muscular (DELMONICO et al., 2009). A 

maior quantidade de tecido adipososo está relacionada a um aumento do estado 

inflamatório crônico que pode contribuir para o declínio da massa e força 

muscular(CAULEY, 2015). Diante disso, pesquisas acerca do impacto do conteúdo 

adiposo no sistema músculo esquelético são importantes pois a coexitência da 

dimininuição da massa muscular somada a pobre qualidade muscular podem ter 

conseqüências importantes para a saúde, como o risco aumentado de incapacidade 

funcional.  

Sendo assim, o estágio inicial da sarcopenia sem deficiência pode 

representar uma oportunidade valiosa para conseguir intervenções capazes de 

diminuir o seu progresso (ISHII et al., 2014). Entretanto, os métodos para medir 

massa muscular envolvem custos elevados, constatando a necessidade de 

ferramentas de fácil operacionalização e baixo custo, capazes de rastrear idosos 

com a maior risco de ter sarcopenia (CAWTHON, 2015).  

1.2 Envelhecimento, sarcopenia, desempenho físico e incapacidade funcional 

As medidas de desempenho físico são consideradas marcadores 

importantes da saúde atual e futura na população idosa (COOPER et al., 2010). 

Testes objetivos e padronizados de desempenho físico são desenvolvidos e 

utilizados cada vez mais em estudos epidemiológicos (WAGNER et al., 2016).  

As avaliações funcionais para o desempenho físico, como a força de 

preensão palmar, e velocidade da marcha, são frequentemente utilizadas para 

monitorar o processo de envelhecimento biológico (WAGNER et al., 2016). Além 

disso ambas medidas são componentes de importantes síndromes geriátricas como 

a sarcopenia e fragilidade (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; FRIED et al., 2001). 
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Uma força de preensão palmar mais fraca e uma velocidade de caminhada 

mais lenta, estão associados a taxas de mortalidade significativamente maiores, 

independentemente da idade em populações de idosos comunitários (COOPER et 

al., 2010; STUDENSKI et al., 2011).  Resultados advindos de revisões sistemáticas 

também demonstraram o poder preditivo da força de preensão palmar e velocidade 

da marcha para incapacidade funcional em idosos (ABELLAN VAN KAN et al., 2009; 

SCHAAP; KOSTER; VISSER, 2013).  

Segundo a recomendação proposta pelo European Working Group on 

Sarcopenia in Older People (EWGOSP) o diagnóstico da sarcopenia deve ser 

iniciado pela avaliação da velocidade da marcha e da força de preensão palmar 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2010).  De acordo com o algoritmo proposto pelo 

EWGOSP, a avaliação da massa muscular seria restrita aos sujeitos que 

atendessem a uma das duas condições seguintes: velocidade da marcha lenta / ou 

baixa força de preensão palmar (Figura 1) (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Assim, o 

uso dessas duas medidas representantes da função muscular poderia ser uma boa 

maneira de rastrear os idosos em risco de desenvolver sarcopenia.  

Figura 1: Algoritmo para avaliação da sarcopenia proposto pelo EWGSOP. Imagem 

adaptada de Cruz-Jentoft et al. (2010).  
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No entanto, as opiniões dos pesquisadores têm sido contraditórias em 

relação do uso desse algoritmo. Recentemente, Lourenço et al. (2015) encontraram 

que a forma atual do algoritmo EWGSOP com seus pontos de corte propostos para 

velocidade da marcha e de força de preensão palmar não pareceu ter utilidade 

clínica na triagem da sarcopenia em idosos, uma vez que usando os pontos de corte 

propostos cerca de 83,4% da amostra estudada seria suspeita de ter sarcopenia. 

Os autores sugeriram que a adaptação dos valores de corte às características 

específicas das populações reduzisse consideravelmente o número de indivíduos 

selecionados para medição de massa muscular (LOURENÇO et al., 2015).  

Além disso, Bianchi et al. (2015) demonstraram que o algoritmo proposto pelo 

consenso europeu foi um bom preditor da incidência de incapacidade funcional, 

hospitalização e morte em uma amostra de idosos comunitários. No entanto, a 

avaliação apenas da fraqueza muscular associada a baixa massa muscular, 

proporcionou valor preditivo similar comparado com o algoritmo original, sugerindo 

que a avaliação da velocidade de caminhada pode não ser essencial para a 

definição de sarcopenia (BIANCHI et al., 2015). 

A recente proposição do grupo Foundation for the National Institutes of Health 

Biomarkers Consortium Sarcopenia Project (FNIH Sarcopenia Project) trouxe uma 

definição a sarcopenia por meio de uma abordagem baseada na utilização de 

pontos de corte de força de preensão palmar com poder preditivo de limitação na 

mobilidade e pontos de corte para definição de baixa massa muscular apendicular 

esquelética associada a fraqueza muscular (ALLEY et al., 2014; MCLEAN et al., 

2014; STUDENSKI et al., 2014). Este estudo baseou-se em 11 coortes diferentes 

dos Estados Unidos e Itália, com uma variabilidade funcional considerável que 

perpassou idosos de uma funcionalidade muito alta avaliada na coorte do 

Framingham Offspring Study para uma coorte com baixa funcionalidade como no 

caso de coorte de Puerto Rico em Boston (STUDENSKI et al., 2014). Entretanto 

apesar desse estudo trazer novas indicações para avaliação da sarcopenia os 

pontos de corte propostos ainda carecem de validação em população de idosos 

diversas.  
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 Assim, ainda há necessidade de fomentar a literatura no que diz respeito as 

medidas de velocidade da marcha e força de preensão palmar para a avaliação da 

sarcopenia em idosos comunitários.  

A incapacidade funcional é uma grande preocupação de saúde pública uma 

vez que está associada a uma grande carga para o sistema de saúde. Isto é 

particularmente importante para países em desenvolvimento onde os recursos para 

serviços de saúde são limitados (WORLD HEALTH ORGANIZATION.; WORLD 

BANK., 2011). Pode ser definida em termos da dificuldade ou na dependência em 

realizar determinada tarefa, sendo comumente avaliada por um grupo de atividades 

relacionadas a mobilidade, atividades instrumentais ou básicas de vida diária(GILL, 

2010).  

Em idosos, os fatores de risco reconhecidamente importantes para o risco de 

incapacidade são depressão (CHEN et al., 2012; CRONIN-STUBBS et al., 2000; 

LENZE et al., 2005; VAN GOOL et al., 2005), medidas de desempenho físico 

(CESARI et al., 2014; LEGRAND et al., 2014) e obesidade (SAMPER-TERNENT; 

AL SNIH, 2012; VINCENT; VINCENT; LAMB, 2010). Estudos longitudinais apontam 

que a presença de sintomas depressivos é associada a incapacidade funcional em 

idosos. Cronin-Stubs et al. 2000 encontrou em uma população de 3809 idosos norte 

americanos com 65 anos ou mais que a presença de sintomatologia depressiva foi 

associada ao maior risco de desenvolver incapacidade ou de permanecer incapaz 

após 6 anos de follow up (CRONIN-STUBBS et al., 2000). Van Gool et al. (2005) 

encontrou que a presença de sintomas depressivos, além de estar associada a 

incapacidade funcional, acelerou o processo incapacitante em idosos seguidos por 

3 anos (VAN GOOL et al., 2005).  

Schaap et al. (2013) em uma revisão sistemática com meta-análise de 

estudos longitudinais encontrou que a baixa força muscular (mensurada tanto pela 

força de extensores de joelho e força de preensão palmar) estava relacionada ao 

declínio funcional em idosos (SCHAAP; KOSTER; VISSER, 2013). Além disso, 

baixa velocidade da marcha é considerada um forte preditor de resultados adversos 

em idosos, incluindo incapacidade na mobilidade e nas AVDS (ABELLAN VAN KAN 

et al., 2009). Perera et al. (2016) em uma análise conjunta de sete estudos 



27 
 

descobriram que a velocidade da marcha prevê a incapacidade funcional em 3 anos 

(tanto nas AVDS quanto na mobilidade) independentemente do sexo, etnia e idade 

(PERERA et al., 2016). Ainda, os resultados do estudo da Incchiviera in Chianti 

também mostraram que, entre todos os componentes da sarcopenia, a velocidade 

da marcha foi o melhor preditor de incapacidade nas AVDS em idosos 

acompanhados por cerca de 9,1 anos de seguimento(CESARI et al., 2014). 

Todavia, esses estudos foram todos realizados em populações de idosos de 

países desenvolvidos, havendo assim a necessidade de identificar fatores de risco 

em populações com diferentes contextos epidemiológicos, no intuito de orientar o 

desenvolvimento de medidas preventivas que possam diminuir o processo 

incapacitante.    

1.3 Envelhecimento e obesidade  

Afora as mudanças que ocorrem no sistema muscular, o envelhecimento 

também está associado a outras alterações na composição corporal como o 

aumento da gordura corporal e redistribuição de gordura das regiões subcutâneas 

para as regiões intra-abdominal, intra-hepática e intramuscular.  

A obesidade é reconhecidamente um problema de saúde mundial presente 

em todas as faixas etárias que apresenta crescente aumento na prevalência e 

incidências em ambos países desenvolvidos e em desenvolvimento (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2016).  De acordo com dados da OMS a prevalência 

mundial de obesidade triplicou entre os anos de 1975-2016 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016).   Dados advindos do National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) apontam que idosos com mais de 60 anos de idade 

apresentaram taxas de obesidade superiores a 37,5% em homens e 39,4% em 

mulheres (FLEGAL et al., 2016). Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009: Antropometria e Estado Nutricional de Crianças, 

Adolescentes e Adultos no Brasil,  a prevalência de obesidade encontrada em 

idosos brasileiros entre 65-74 anos de idade foi de 12,4 % para homens e 22,4% 

para mulheres (IBGE, 2010)  
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Dentre as medidas mais frequentes de avaliação da obesidade estão o índice 

de massa corporal (IMC) e a medida de circunferência abdominal. Entretanto, 

alguns autores debatem que o uso do IMC como medida de obesidade não seria o 

mais adequado para a população de idosos,  em virtude da sua baixa acurácia em 

identificar a adiposidade, uma vez que falha em discriminar adequadamente massa 

gorda da massa magra (BATSIS; ZAGARIA, 2018; ROMERO-CORRAL; SOMERS, 

2010).   

A literatura fornece algumas explicações para a associação entre obesidade 

abdominal e incapacidade funcional. A presença de obesidade abdominal pode ser 

associada à inatividade física que, por sua vez, pode levar à incapacidade 

(GUALLAR-CASTILLÓN et al., 2007). Outra possibilidade é que a presença de 

obesidade abdominal pode representar uma carga para o sistema osteomuscular 

que limita a mobilidade (GUALLAR-CASTILLÓN et al., 2007). Finalmente, outros 

autores sugerem que o aumento da quantidade de tecido adiposo pode estar 

relacionado a uma elevada carga de inflamação sistêmica, levando a um processo 

de incapacidade (NA et al., 2011; SCHRAGER et al., 2007). 

Koster et al. (2008), usando dados do estudo Health ABC, encontrou que 

idosos com valores mais elevados da circunferência da cintura tiveram maior risco 

de desenvolver incapacidade de mobilidade em homens e mulheres após 6,5 anos 

de acompanhamento (KOSTER et al., 2008). Guallar-Castillón et al. (2007) em 

idosos espanhóis também descobriram que a circunferência da cintura estava 

associada à incapacidade funcional na mobilidade após dois anos de 

acompanhamento (GUALLAR-CASTILLÓN et al., 2007). Corroborando com esses 

achados, dados de uma revisão sistemática que incluiu estudos transversais e 

estudos prospectivos demonstraram que a obesidade (medida pelo o IMC ou pela 

circunferência de cintura) foi relacionada com o surgimento ou piora da 

incapacidade na mobilidade de idosos (VINCENT; VINCENT; LAMB, 2010). 

Entretanto, a relação entre a obesidade abdominal e incapacidade nas AVDS 

ainda permanece incerta. Um estudo prospectivo em idosos da Inglaterra 

demonstrou que, entre as cinco medidas antropométricas indicadoras de 

obesidade, a circunferência da cintura foi a melhor preditora para o risco de 
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desenvolver incapacidade após cinco anos (ANGLEMAN; HARRIS; MELZER, 

2006). Corona et al. (2016) encontrou que em uma amostra de idosos brasileiro a 

obesidade abdominal foi um forte preditor de incapacidade nas AVDS ao longo de 

cinco anos de acompanhamento, mesmo controlando por outros importantes 

preditores como a força de preensão palmar, idade, sexo, educação, nível de 

atividade física, função cognitiva e condições crônicas (PIRES CORONA et al., 

2017). Contudo, em estudo longitudinal com amostra de idosos residentes na 

Espanha não foi visto associação entre obesidade abdominal e incapacidade nas 

AVDS (GUALLAR-CASTILLÓN et al., 2007).  

Dessa forma, a obesidade abdominal pode ser considerada como um 

importante preditor de incapacidade, todavia, algumas lacunas na literatura ainda 

existem, como por exemplo, se a relação entre a presença de obesidade abdominal 

permanecerá relacionada ao desenvolvimento de incapacidade funcional mesmo 

em frente a outros fortes preditores como a presença de sintomas depressivos e 

desempenho físico. 

 

1.4 International Mobility Aging Study – IMIAS, buscando entender as diferenças de 

mobilidade e fatores associados em idosos comunitários 

O IMIAS (International Mobility in Aging Study) é um estudo longitudinal de 

base populacional, multicêntrico e multidisciplinar, com duração de 4 anos iniciado 

em 2012 e finalizado em 2016, que investiga o declínio da mobilidade em idosos, 

considerando a perspectiva do curso da vida (ZUNZUNEGUI et al., 2015). 

Este estudo foi realizado em cinco cidades com distintos contextos 

epidemiológicos: Natal (Brasil), Manizales (Colômbia), Tirana (Albânia), Saint-

Hyacinthe (Quebec, Canadá), e Kingston (Ontário, Canadá). Essas cidades foram 

escolhidas porque apresentam grande heterogeinidade entre si, em termos de 

oportunidades de vida, religião e diversidade étnica. Em todos os locais, elas 

representam sociedades que variam consideravelmente em termos de de 

desenvolvimento humano. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano de 

2016, o Canadá ocupa a 10º posição, enquanto que a Albânia, o Brasil e a Colômbia 

foram classificados como 75º, 79º e 95º, respectivamente (UNITED NATIONS 
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DEVELOPMENT PROGRAMME, 2016). Essa diversidade em todas as populações 

pode ser usada para descrever as diferenças de prevalência que não podem ser 

explicadas pelos fatores de risco individuais e para aumentar o alcance das 

exposições aos desfechos de saúde.  

De fato, alguns resultados do estudo já demonstram como a diversidade 

existentes entre os diferentes perfis epidemiológicos das localidades do estudo 

influenciam na saúde e funcionalidade da pessoa idosa. Por exemplo, análise 

prévias do estudo IMIAS demonstraram o impacto das diferenças de gênero 

existentes no desempenho físico e incapacidade funcional nos idosos (AHMED et 

al., 2016, 2017; ZUNZUNEGUI et al., 2015). Além disso, o estudo demonstrou que 

as adversidades econômicas ou sociais sofridas ao longo do curso da vida possuem 

um grande impacto na saúde funcional na velhice (HWANG et al., 2017; SOUSA et 

al., 2014). Ainda, o grupo evidenciou o impacto da experiência de violência 

doméstica na mobilidade e no risco de fragilidade desta população (DOS SANTOS 

GOMES et al., 2018; GUEDES, 2016).  

Diante das lacunas de conhecimento expostas anteriormente, e sabendo que 

o estudo IMIAS proporciona avaliar o processo de envelhecimento em diferentes 

contextos epidemiológicos, o presente estudo propõe-se a avaliar a coorte IMIAS 

com a finalidade de examinar os aspectos relacionados ao envelhecimento do 

sistema músculoesquelético, além de fatores relacionados a incapacidade 

funcional, considerando as peculiaridades sociais, econômicas e culturais inerentes 

à população do estudo.   
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2. HIPÓTESES  
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Utilizando uma amostra de idosos com distintos perfis epidemiológicos, o 

presente trabalho tem como hipóteses:  

▪ Hipótese 1: Os pontos de corte para força de preensão palmar propostos pelo 

projeto FNIH são válidos para identificar fraqueza muscular associada a 

lentidão da velocidade da marcha na amostra de idosos do IMIAS.  

▪ Hipótese 2: Dentre as medidas de desempenho físico preconizadas para 

avaliação da Sarcopenia, a força de preensão palmar se configura como mais 

discriminatória para avaliar a massa muscular em idosos comunitários.  

▪ Hipótese 3: A presença de obesidade abdominal está associada 

longitudinalmente a incapacidade funcional, independentemente dos demais 

preditores de incapacidade em idosos.   
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3. OBJETIVOS  
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Os objetivos da presente tese são descritos de acordo com os objetivos 

específicos para cada artigo científico que a compõe.  

Artigo 1 

a. Comparar os pontos de corte para força de preensão associados a lentidão 

da marcha propostos pela FNIH com os pontos de corte identificados 

internamente na população do IMIAS;  

b. Avaliar a prevalência de fraqueza clinicamente relevante de acordo com os 

critérios propostos pela FNIH;  

c. Estimar a capacidade dos pontos de corte de força de preensão palmar em 

identificar a lentidão na velocidade da marcha em diferentes populações de 

idosos.  

Artigo 2  

Explorar quais das medidas de desempenho físico propostas pelo EWGSOP 

(velocidade da marcha ou força de preensão palmar) prediz a massa muscular em 

idosos comunitários após 4 anos de seguimento. 

Artigo 3  

a. Estimar a prevalência e a incidência de 4 anos de incapacidade da 

mobilidade e de AVDS relacionadas à mobilidade em homens e mulheres 

participantes do estudo IMIAS;  

b. Explorar a relação longitudinal entre obesidade abdominal com a 

incapacidade na mobilidade e nas AVDS relacionadas à mobilidade, 

controlando por desempenho físico e depressão, em idosos livres de 

incapacidade. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1 Caracterização da Pesquisa  

Trata-se de um estudo observacional, analítico de caráter longitudinal, onde 

foram usados dados das três ondas de avaliação ocorridas no período de 4 anos. 

Os dados da linha de base foram coletados no ano de 2012. As reavaliações 

ocorreram com o intervalo de 2 anos entre si, nos anos de 2014 e 2016.  

4.2  Local do estudo  

O presente estudo contém dados dos 5 locais componentes do estudo IMIAS, 

sendo: duas cidades localizadas no Canadá (Kingston e Saint Hyacinthe); uma 

cidade do continente europeu (Tirana, Albânia) e duas cidades da América Latina 

(Manizales, Colômbia e Natal, Brasil).  

Kingston é uma cidade com 130 mil habitantes em Ontário e foi a primeira 

capital do Canadá. Saint-Hyacinthe é uma cidade com uma população de cerca de 

50 mil habitantes e o centro econômico de uma região agrícola a 50 km de Montreal, 

Quebec. Tirana é uma cidade de aproximadamente 700.000 habitantes, situada no 

vale central da Albânia. Manizales é uma cidade de 400 mil habitantes na zona 

cafeeira na Cordilheira dos Andes da Colômbia e na capital do departamento de 

Caldas.  Natal é uma cidade de 800 mil habitantes e a capital do Rio Grande do 

Norte, no nordeste do Brasil.  

4.3 População e Amostra  

A população do estudo foi composta por homens e mulheres com idade entre 

65 a 74 anos, residentes na comunidade. A estratificação por sexo objetivou o 

recrutamento de 200 homens e 200 mulheres em cada local da pesquisa. O 

tamanho da amostra de cada local foi calculado a permitir a comparação da 

prevalência do declínio da mobilidade na linha de base em homens e mulheres 

(ZUNZUNEGUI et al., 2015).  

Não foram elegíveis para esse estudo os indivíduos com declínio cognitivo 

severo, definido pelo erro de quatro ou mais itens na escala de orientação da Prova 

Cognitiva de Leganés. Esse teste foi aplicado no início da entrevista. O número de 
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pessoas excluídas na linha de base variou de 1 em Kingston e Saint Hyacinthe à 5 

em Natal. 

4.4 Processo de recrutamento  

Participantes foram recrutados em 2012 por meio dos registros em centros 

de saúde de atenção primária em Tirana, Manizales e Natal. Nestes locais, uma 

amostra aleatória de idosos foi selecionada e os participantes foram convidados 

diretamente pelos entrevistadores para participarem da pesquisa. Em Tirana e 

Natal, dois e cinco centros de saúde foram cobertos pelo nosso esquema de 

amostragem. Os centros de saúde estavam localizados em bairros de média a 

baixa condições socioeconômicas. Ao escolher os bairros do estudo, evitamos 

propositadamente extremos do espectro socioeconômico: as áreas ricas e as mais 

pobres. Em Manizales, uma amostra aleatória de todos os indivíduos entre 65 e 74 

anos registrados no Seguro de Saúde Pública da cidade foram selecionados.  Em 

Kingston e Saint-Hyancenth os participantes receberam uma carta dos médicos 

dos centros saúde de atenção primária convidando-os a contatar o nosso 

coordenador de campo para marcar uma consulta para as visitas domiciliares, 

devido as exigências éticas do país que impedem a abordagem direta entre 

pesquisadores e participantes humanos em pesquisa.  

4.5 Instrumentos e Procedimentos para Coleta de dados  

Em todos os locais de pesquisa, todos os procedimentos foram realizados no 

domicílio do participante, exceto para as medidas de desempenho físico em 

Manizales, que foram realizados no hospital local de Manizales. Todas as 

informações foram coletadas por meio de um formulário eletrônico instalados em 

netbooks.  

Os entrevistadores em cada local de estudo receberam treinamento 

padronizado por meio de instruções contidas no manual de procedimento do IMIAS. 

As avaliações em Tirana foram realizadas por profissionais de saúde pública e 

estudantes de pós-graduação, em Natal por fisioterapeutas, em Manizales por 

enfermeiras, em Kingston e em Saint Hyacinthe por professores e outros 
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profissionais leigos. Os questionários, todos os documentos e manuais de coleta de 

dados foram disponibilizados nos idiomas de cada local (albanês, espanhol, 

português, inglês e francês). 

Na linha de base além das informações contidas no questionário eletrônico, 

coletas de sangue e de saliva também foram realizadas.   

O questionário de avaliação padronizado continha informações  acerca de 

dados sociodemográficos, condições crônicas, sintomas depressivos, quedas, 

histórico de vida de condições socioeconômicas e exposição à violência, atividade 

física, hábitos e estilo de vida, qualidade de vida, características sociais, 

econômicas e físicas do bairro, redes sociais e integração social da comunidade, 

papéis de gênero, poder de decisão e autonomia financeira, avaliação do espaço 

de vida e testes de função cognitiva. Pressão arterial, avaliação da função física 

(força muscular e desempenho físico), dados antropométricos e avaliações de visão 

também foram realizada. No entanto, no presente documento só estarão descritas 

as medidas relacionadas ao nosso objeto de estudo.  O questionário supracitado foi 

aplicado nos três momentos de avaliação do estudo (Apêndice A).  

4.5.1 Caraterísticas Sócio demográficas 

Por meio  do questionário padrão foram coletadas informações quanto ao 

sexo, idade, estado civil, arranjo familiar, nível de escolaridade, anos de estudo e 

suficiência de renda.  

4.5.2 Medidas indicativas do estado de saúde 

4.5.2.1 Função cognitiva  

A função cognitiva foi avaliada com a  Prueba Cognitiva de Leganés (PCL), 

um teste cognitivo de triagem para rastreio de demência em populações com 

baixo nível de educação (ZUNZUNEGUI et al., 2000), com validação para a 

população brasileira (CALDAS et al., 2012). 

4.5.2.2 Condições crônicas e auto relato de saúde 

Para determinar a presença de enfermidades crônicas reportadas por pessoas 

idosas foram utilizadas questões do Women’s Health on Aging Study (FERRUCI L; 
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GURALNIK J, BANDEEN-ROCHE KJ, LAFFERTY ME, PAHOR M, 1995). Essas 

enfermidades incluem hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, câncer, doença 

respiratória crônica, artrite e osteoporese que foram diagnosticadas por um médico 

e auto relatado pelo entrevistado. Posteriormente o número de condições crônicas 

foi codificado em três categorias: 0-1 condição crônica; 2-3 condições crônicas e 4 

ou mais condições crônicas presentes.   

O auto relato de saúde é utilizado para estimar o estado de saúde geral em 

população idosa, e tem sido mostrado como um bom preditor de mortalidade em 

estudo com idosos em todo mundo (BLAKELY; LOCHNER; KAWACHI, 2002; 

SANCHEZ-SANTOS et al., 2011). O auto-relato de saúde inclui cinco categorias: 

muito boa, boa, razoável, ruim e muito ruim. Sendo posteriormente utilizado em três 

categorias: muito boa/boa, razoável e ruim/muito ruim.  

4.5.2.3 Sintomatologia depressiva 

Sintomas depressivos foram investigados usando o questionário elaborado 

pelo Center for Epidemiological Studies - Depression (CES-D)(BATISTONI; NERI; 

CUPERTINO, 2007) e validado para o Brasil por Batistoni, Neri et al. 2007 

(BATISTONI; NERI; CUPERTINO, 2007). Esta escala é usada para rastreio de 

sintomas depressivos e tem ênfase no humor depressivo durante a semana 

passada sendo composta por 20 itens de uma escala de auto relato de acordo com 

a frequência dos sintomas (0= nunca ou raramente, 1= às vezes, 2= 

frequentemente, 3= a maior parte do tempo ou sempre). O escore total varia de 0 a 

60 pontos. O ponto de corte de 16 ou mais tem sido usado como sugestivo de 

depressão. 

4.5.3 Medidas antropométricas 

Medidas de peso corporal, estatura e circunferência de cintura foram 

coletados. O peso corporal em quilogramas foi mensurado por meio de uma balança 

digital portátil (GLASS 8, G-TECH).  

A estatura em metros, por meio de um estadiômetro portátil (PERSONAL 

CAPRICE, SANNY) com o idoso descalço na posição ereta e olhando para o 

horizonte.  A altura foi utilizada como variável contínua e para algumas análises foi 
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categorizada em tercis específicos para homens e mulheres e por local de estudo.  

A partir desses dados de peso e altura o Índice de Massa Corporal (IMC) foi 

calculado. 

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. Obesidade abdominal foi considerada com valores de circunferência ≥ 88 cm 

para mulheres e ≥ 102 cm para homens (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000).  

4.5.4 Marcador inflamatório- Proteína C-Reativa (PCR) 

As coletas de sangue foram realizadas no período da manhã, com os idosos 

em jejum desde a noite anterior. As análises da PCR foram realizadas aos 

laboratórios vinculados as Universidades de Kingston, Saint-Hyancinthe e 

Manizales, enquanto em Natal foi realizado em um laboratório comercial, 

especializado e com certificação.  

Níveis plasmáticos de PCR foram obtidos durante a linha de base (2012), por 

meio do método ultra-sensível imuno absorvente ligado à enzima. Para a 

normalização da distribuição dos dados, foi calculado o logaritmo dos valores 

obtidos. Os valores de PCR foram utilizados de forma contínua.  

4.5.5 Medidas de desempenho físico  

4.5.5.1 Força de Preensão Palmar  

A força muscular foi avaliada pela força de preensão palmar, medida com 

dinamômetro manual hidráulico do tipo JAMAR (Sahen®), registrada em 

quilogramas-força (Kgf). Recentemente Alley et al.(2014)(ALLEY et al., 

2014),propuseram pontos de corte para força de preensão palmar no intuito de 

identificar o grau de fraqueza que podem ser contribuinte potenciais para limitação 

funcional. Os pontos de corte que classificaram o indivíduo como fraco foram < 26 

kgf, para homens, e em mulheres < 16 kgf. Essa classificação foi utilizada no 

presente estudo. Além disso, para determinadas análises a força de preensão foi 

utilizada de forma contínua.  
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4.5.5.2 Velocidade da marcha  

Para avaliação da velocidade da marcha, o indivíduo foi solicitado a 

caminhar na sua velocidade habitual um percurso de 4 metros. O tempo de 

execução foi registrado. A velocidade da marcha foi utilizada como variável 

contínua e também categórica. O ponto de corte para caracterizar baixo 

desempenho físico foi a velocidade menor que 0,8 m/s. Esse ponto de corte foi 

baseado em estudos prévios que demonstram sua associação com aumento do 

risco de resultados adversos (G. ABELLÁN-VAN KAN, Y. ROLLAND, S. ANDRIEU, 

J. BAUER, O. BEAUCHET, M. CESARI, 2009).  

4.5.6 Composição corporal – avaliação da massa apendicular muscular 

esquelética 

A massa muscular foi mensurada pela análise de bioimpedância elétrica 

(BIA) usando o dispositivo Biompedance Analyser Model 450 (Biodynamics, Seattle, 

WA, USA).  A análise da BIA foi realizada somente na última onda de avaliação 

ocorrida em 2016 e somente na amostra de idosos do Brasil.  

A BIA é um método acessível, não invasivo, de fácil manuseio, portátil e 

rápido (a avaliação pode ser realizada dentro de 5-10 minutos).  A análise por meio 

de bioimpedância elétrica se baseia no princípio de condução e impedância de 

determinados tecidos corporais, devido as diferenças de suas características 

biológicas.   

Quatro eletrodos foram colocados na superfície dorsal da mão direita, punho, 

pé e tornozelo. Durante a medição, os indivíduos permaneceram na posição supina 

em uma superfície não condutora. Os indivíduos foram convidados a obedecer aos 

seguintes procedimentos antes das medidas da BIA: não comer ou beber nada 

durante as 4 horas anteriores à avaliação, não realizar nenhum exercício físico 

durante as 12 horas anteriores ao teste, urinar pelo menos 30 minutos antes da 

avaliação e não consumir álcool durante as 48 horas anteriores ao teste (KHALIL; 

MOHKTAR; IBRAHIM, 2014). 
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Figura 2: Avaliação da composição corporal pelo aparelho Biodynamics 450.  

 

 

 

 

 

 

 

A massa muscular foi calculada a partir da massa muscular apendicular 

esquelética que foi estimada pela equação validada para idosos latino-americanos 

como segue: -0.05376 + (0.2394 * Altura2 / Resistência) + (2.708 * sexo) + (0.065 * 

peso), onde a altura está em cm, a resistência é em Ohms, homens = 1 e mulheres 

= 0 (RANGEL PENICHE; RAYA GIORGULI; ALEMÁN-MATEO, 2015). Este 

indicador foi ainda ajustado pelo IMC para criar um índice de massa muscular 

esquelética (CAWTHON et al., 2014).  

A avaliação de bioimpedância se correlaciona bem com as predições feitas 

por meio de Ressonância Nuclear Magnética(JANSSEN et al., 2000b) e com a 

absorciometria radiológica de dupla energia (MALAVOLTI et al., 2009) , sendo 

portanto uma alternativa confiável para avaliação da massa muscular esquelética, 

além de ter vantagens pelo fato de ser portátil, ter menor custo e não expor a pessoa 

à radiação(MALAFARINA et al., 2012).  

4.5.7 Medidas de capacidade funcional   

4.5.7.1 Incapacidade na Mobilidade e nas AVDs relacionadas à mobilidade 
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A incapacidade na mobilidade foi definida como dificuldade auto-relatada ao 

caminhar 400 m ou escalar um lance de escadas sem descansar  (FREIRE et al., 

2012; NAGI, 1976; ZUNZUNEGUI et al., 2015). Incapacidade nas AVDs foi definida 

por dificuldades auto relatadas ao realizar pelo menos uma das cinco AVDs 

relacionadas à mobilidade: banhar-se, sentar-se e levantar do vaso sanitário, vestir-

se, sair da cama, atravessar uma pequena sala (FREIRE et al., 2012; GURALNIK 

et al., 2000; ZUNZUNEGUI et al., 2015).   

Para a definição do status de incapacidade, usamos uma variável hierárquica 

de três níveis como segue: função completa (aqueles indivíduos sem nenhum tipo 

de incapacidade); incapacidade na mobilidade (dificuldade em caminhar 400 m ou 

subir um lance de escada) e incapacidade nas AVDs relacionada à mobilidade 

(incluiu aqueles com incapacidade na mobilidade mais dificuldade para realizar uma 

ou mais AVDS relacionada à mobilidade) (GURALNIK et al., 2000). Em 2016, o 

mesmo status de incapacidade foi construído, entretanto foi adicionado as mortes 

como uma das categorias da variável. 

4.6 Descrição das Variáveis de cada estudo 

  Nos quadros apresentados abaixo são descritas as variáveis utilizadas nas 

análises que compõem os resultados do presente trabalho.  

QUADRO 1: Descrição das variáveis utilizadas no artigo 1: “Fraqueza clinicamente 

relevante em uma população diversa de idosos participantes do Estudo 

International Mobility in Aging Study.”  

Variável Descrição Tipo 

Sexo Masculino, feminino Categórica nominal 

Idade Idade dos participantes do 
estudo. 

Quantitativa contínua;  
Categórica ordinal: 

▪ 65-69 anos; 
▪ 70-74 anos. 

Local de estudo Kingston, Saint Hyacinthe, 
Tirana, Manizales, Natal 

Categórica nominal.  

Nível de escolaridade Grau de ensino mais elevado 
dos participantes. 

Categórica ordinal:  
▪ Até o ensino 

fundamental;  
▪ Ensino médio;  
▪ Nível superior 
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Suficiência de renda Percepção sobre a suficiência 
de renda. 

Categórica ordinal:   
▪ Muito suficiente;  
▪ Suficiente; 
▪ Insuficiente. 

Arranjo familiar Composição familiar. 
 

Categórica ordinal:   
▪ Mora só;  
▪ Somente com 

esposo(a);  
▪ Mora com filhos, 

esposo (a) e outros 

Saúde auto relatada Percepção do estado atual de 
saúde 

Categórica ordinal:  
▪ Boa;  
▪ Razoável;  
▪ Ruim. 

Velocidade da marcha Velocidade habitual de 
caminhada em um percurso de 

4 metros. Medida em m/s. 

Quantitativa contínua.  
Categórica nominal: 

▪ Lentidão (<0,8m/s) 
▪ Normal (>0,8 m/s) 

Força de preensão palmar Força isométrica palmar, em 
quilogramas-força (kgf) 

Quantitativa contínua. 
Categórica ordinal:  

▪ Normal (≥ 32 kgf para 
homens e ≥ 20 kgf 
para mulheres) 

▪ Intermediária (entre 
26-32 kgf para 
homens e 16-19,9 kgf 
para mulheres) 

▪ Fraqueza (< 26kgf 
para homens e <16 
kgf para mulheres) 

Peso  Peso corporal em quilogramas 
(kg) 

Quantitativa contínua. 

Altura Estatura em metros (m) Quantitativa contínua;  
Categórica ordinal: em tercis 
específicos por sexo e local do 
estudo.  

IMC Quociente do peso e altura 
elevada a segunda potência, 
em quilogramas por metro 

quadrado (kg/m2) 

Quantitativa contínua;  
Categórica ordinal: 

▪ Normal (até 24,9 
kg/m2);  

▪ Sobrepeso (25-29,9 
kg/m2);  

▪ Obeso (≥30 kg/m2). 

Circunferência de cintura Medida da circunferência da 
cintura em centímetros (cm). 

Quantitativa contínua; 
Categórica ordinal:  

▪ Não obeso (<88 cm 
para mulheres; < 102 
cm para homens);  

▪ Obesidade abdominal 
(≥ 88 cm para 
mulheres; ≥102 cm 
para homens);   
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QUADRO 2: Descrição das variáveis utilizadas no artigo 2: “Força de preensão 

palmar prediz a massa muscular apendicular esquelética após 4 anos de 

seguimento, mas não a velocidade da marcha.    

 

  

Variável Descrição Tipo 

Sexo Masculino, feminino Categórica nominal 

Idade Idade dos participantes do 
estudo. 

Quantitativa contínua.  

Condições crônicas Número de condições crônicas 
auto relatadas. 

Quantitativa discreta 

Proteína C-Reativa Biomarcador inflamatório Quantitativa contínua 

Velocidade da marcha Velocidade habitual de 
caminhada em um percurso de 

4 metros. Medida em m/s. 

Quantitativa contínua.  

Força de preensão palmar Força isométrica palmar, em 
quilogramas-força (kgf) 

Quantitativa contínua. 

Peso  Peso corporal em quilogramas 
(kg) 

Quantitativa contínua. 

Altura Estatura em metros (m) Quantitativa contínua;  
Categórica ordinal: em tercis 
específicos por sexo e local 
do estudo.  

IMC Quociente do peso e altura 
elevada a segunda potência, 
em quilogramas por metro 

quadrado (kg/m2) 

Quantitativa contínua 

Índice de Massa Muscular 
esquelética  

Quociente entre Massa 
muscular apendicular e IMC  

Quantitativa contínua 
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QUADRO 3: Descrição das variáveis utilizadas no artigo 3: “Obesidade Abdominal 

e incapacidade na mobilidade em idosos: 4 anos de seguimento do Estudo 

International Mobility in Aging Study.”  

Variável Descrição Tipo 

Sexo Masculino, feminino Categórica nominal 

Idade Idade dos participantes do estudo 
centrada aos 64 anos. 

Quantitativa contínua;  

Local de estudo Kingston, Saint Hyacinthe, Tirana, 
Manizales, Natal 

Categórica nominal.  

Nível de 
escolaridade 

Anos de estudo Quantitativa contínua. 

Suficiência de 
renda 

Percepção sobre a suficiência de renda. Categórica ordinal:   
▪ Muito suficiente;  
▪ Suficiente; 
▪ Insuficiente. 

Condições 
crônicas 

Número de condições crônicas auto 
relatadas. 

Categórica ordinal:   
▪ 0-1 condições crônicas;  
▪ 2-3 condições crônicas;  
▪ 4 ou mais 0-1 condições 

crônicas;  

Sintomatologia 
depressiva 

Presença de sintomas depressivos pela 
CES-d 

Categórica nominal:  
▪ Sim (≥ 16 pontos) 
▪ Não (<16 pontos) 

Incapacidade na 
mobilidade 

Dificuldade auto relatada ao caminhar 
400 m ou escalar um lance de escadas 

sem descansar.  

Categórica nominal:  
▪ Sim  
▪ Não  

Incapacidade nas 
AVDS 

Dificuldade auto relatada ao realizar pelo 
menos uma das cinco AVDs 

relacionadas à mobilidade: banhar-se, 
tomar banhos, vestir-se, sair da cama, 

atravessar uma pequena sala. 

Categórica nominal:  
▪ Sim  
▪ Não 

Status de 
incapacidade na 
linha de base 

Variável composta hierárquica do estado 
funcional do indivíduo em 2012.   

Categórica ordinal:   
▪ Função completa 

(aqueles indivíduos sem 
nem tipo de 
incapacidade) 

▪ Incapacidade na 
mobilidade (dificuldade 
em caminhar 400 m ou 
escalar um lance de 
escada)  

▪ Incapacidade nas AVDs 
relacionada à mobilidade 
(incluiu aqueles com 
incapacidade na 
mobilidade mais 
dificuldade para realizar 
uma ou mais AVDS 
relacionada à mobilidade) 
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4.7 Análise estatística  

A análise estatística está descrita separadamente de acordo com cada artigo 

que compõe os resultados do presente trabalho. Todas as análises utilizaram o 

software estatístico IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EUA). O 

nível de significância estatística estabelecido em p-valor <0,05. 

Artigo 1  

A caracterização da amostra foi fornecida usando estatística descritiva. 

Todas as análises foram apresentadas separadamente por sexo e por local de 

estudo, uma vez que a força muscular e composição corporal diferem 

significativamente de acordo com o sexo e entre as cidades estudadas. 

Status de 
incapacidade em 
2016 

Variável composta hierárquica do estado 
funcional do indivíduo em 2016.   

Categórica ordinal:   
▪ Função completa  
▪ Incapacidade na 

mobilidade  
▪ Incapacidade nas AVDs 

relacionada à mobilidade  
▪ Morte: indivíduos que 

faleceram durante o 
seguimento do estudo. 

Velocidade da 
marcha 

Velocidade habitual de caminhada em 
um percurso de 4 metros. Medida em 

dm/s. 

Quantitativa contínua.  

Força de 
preensão palmar 

Força isométrica palmar, em 
quilogramas-força (kgf) 

Quantitativa contínua. 
 

Peso  Peso corporal em quilogramas (kg) Quantitativa contínua. 

Altura Estatura em metros (cm) Quantitativa contínua;  
Categórica ordinal: em tercis 
específicos por sexo e local do 
estudo.  

IMC Quociente do peso e altura elevada a 
segunda potência, em quilogramas por 

metro quadrado (kg/m2) 

Quantitativa contínua;  

Circunferência de 
cintura 

Medida da circunferência da cintura em 
centímetros (cm). 

Categórica ordinal:  
▪ Não obeso (<88 cm para 

mulheres; < 102 cm para 
homens);  

▪ Obesidade abdominal (≥ 
88 cm para mulheres; 
≥102 cm para homens);   
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 Distribuições de variáveis categóricas foram apresentadas como frequências 

absolutas e relativas. As variáveis contínuas foram apresentadas como médias e 

desvios-padrão (DP). Diferenças entre variáveis contínuas foram analisadas usando 

teste T de Student.  

Análises de árvores decisão pelo método Classification and Regression Tree 

(CART), foi utilizado para identificar pontos de corte para a força de preensão 

associada à lentidão na  marcha na amostra do IMIAS (ALLEY et al., 2014; HICKS 

et al., 2012). Este procedimento estatístico pode identificar subgrupos de uma 

população cujos membros compartilham características comuns que influenciam a 

variável dependente (DE’ATH; FABRICIUS, 2000; LEMON et al., 2003; RAZI; 

ATHAPPILLY, 2005). A árvore foi podada para o modelo mais parcimonioso dentro 

de um erro de predição padrão da árvore com o menor erro de predição. Em 

seguida, estimamos os coeficientes de Kappa ponderados para avaliar a 

concordância entre os pontos de corte proposto pelo FNIH e os definidos 

internamente na amostra do IMIAS. 

Regressões logísticas multivariadas foram utilizadas para verificar a 

associação com os pontos de corte de força de preensão palmar definidos pelo 

FNIH com a lentidão da velocidade da marcha na amostra do IMIAS. Por fim, 

realizamos análises de sensibilidade examinando essa associação entre fraqueza 

e lentidão por categorias de estatura, IMC e obesidade abdominal. 

Artigo 2  

As diferenças entre homens e mulheres na linha de base e após 4 anos de 

seguimento foram avaliadas pelo teste de Qui quadrado para variáveis categóricas 

e teste T de Student para variáveis contínuas. As diferenças entre a linha de base 

e o seguimento foram observadas para homens e mulheres separadamente 

utilizando o teste de t pareado para variáveis contínuas e o teste de McNemar para 

variáveis categóricas. Depois, realizamos uma regressão linear múltipla para 

verificar quais medidas de desempenho físico na linha de base predisseram melhor 

o índice de massa muscular após 4 anos, ajustado por outras covariáveis 
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importantes. As covariáveis utilizadas foram: sexo, idade centrada, condições 

crônicas e nível inflamatório (ambos medidos na linha de base).  

Artigo 3  

As variáveis contínuas foram apresentadas por valores médios e desvios 

padrão, enquanto as variáveis categóricas foram apresentadas por frequências 

relativas. Os resultados específicos do sexo são mostrados de acordo com o status 

de incapacidade. As diferenças entre incapacidade na mobilidade e nas AVDs foram 

comparadas usando ANOVA e teste de qui-quadrado. A incidência de incapacidade 

na mobilidade e nas AVDs em 2014 foi calculada considerando os participantes que 

estavam livres de incapacidade na linha de base. A incidência de invalidez em 2016 

foi considerada apenas para os participantes sem incapacidade (mobilidade e 

AVDs) em 2014. 

Utilizamos equações de estimativa generalizada para modelar as 

associações longitudinais entre incapacidade de mobilidade e nas AVDs com 

obesidade abdominal, ajustada por sintomas depressivos e medidas de 

desempenho físico e outras covariáveis. Esse método é uma extensão do modelo 

linear generalizado que explica a correlação dentro de medidas repetidas, e é 

apropriado para estimar os efeitos da média da população ao longo do tempo. 

Utilizamos uma estrutura de correlação não estruturada para análise.  

Construímos dois modelos, um modelo com incapacidade na mobilidade e 

nas AVDs como variáveis dependentes. Ambos os modelos foram ajustados pelas 

seguintes variáveis de linha de base: idade centrada, sexo, anos de escolaridade, 

suficiência de renda, local de pesquisa, número de condições crônicas, altura e as 

seguintes variáveis  que variavam com o tempo: obesidade abdominal, depressão, 

força de preensão palmar, velocidade da marcha e tempo da coleta de dados. 

Interações por sexo foram testadas em ambos os modelos, como essas interações 

não foram significativas, o sexo foi incluído como covariável. 

Por fim, realizamos uma regressão multinominal para avaliar o valor preditivo 

da obesidade abdominal na linha de base, sintomatologia depressiva, força de 
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preensão palmar, velocidade da marcha, para status de incapacidade em 2016. Os 

participantes foram classificados em quatro categorias em 2016: função completa, 

incapacidade na mobilidade, incapacidade nas AVDs relacionada à mobilidade e 

morte. Todas as análises foram controladas pelo status de incapacidade em 2012, 

idade, sexo, educação, suficiência de renda, local da pesquisa, número de 

condições crônicas e altura. Além disso, as interações entre os sexos foram 

testadas e não foram observadas interações significativas.  

As análises comparativas entre os sujeitos que permaneceram no estudo e 

as que abandonaram a avaliação de acompanhamento em 2016 foram realizadas 

considerando fatores sociodemográficos e variáveis de interesse. Não foram 

observadas diferenças entre os grupos relacionados ao sexo, idade ou obesidade 

abdominal, no entanto, aqueles que não foram acompanhados tiveram menos anos 

de escolaridade. 

4.8 Aspectos Éticos  

Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com a normatização da resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo IMIAS foi aprovado pelo Comitê 

de ética em Pesquisa do Hospital universitário Onofre Lopes, pelo protocolo 

CEP/HUOL 623/11 (Anexo A). Tendo em vista que a análise da composição 

corporal por meio da bioimpedância elétrica não estava prevista no projeto inicial do 

IMIAS, um adendo foi enviado ao CEP/HUOL para autorização da utilização desse 

novo procedimento durante as coletas em 2016, que obteve parecer favorável 

(Anexo A).  

Após o recrutamento dos idosos, os pesquisadores explicaram os 

procedimentos e objetivos do estudo aos participantes, e para aqueles que 

aceitaram participar de forma voluntária, foi solicitada a assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice B). Com adição das coletas 

da BIA em 2016, um novo TCLE foi utilizado para a avaliação da composição 

corporal (Apêndice C).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Os resultados e discussão desta tese serão apresentados a partir dos 

artigos produzidos com os dados coletados.  

Artigo 1 - Fraqueza clinicamente relevante em uma população diversa de idosos 

participantes do Estudo International Mobility in Aging Study.  

Publicado como: “Clinically relevant weakness in diverse populations of 

older adults participating in the International Mobility in Aging Study” na revista 

AGE (Fator de impacto:2,12), em Fevereiro de 2016.  

Artigo 2 - Força de preensão palmar prediz a massa muscular apendicular 

esquelética após 4 anos de seguimento, mas não a velocidade da marcha 

A ser submetico como: “Handgrip Strength predicts Appendicular 

Skeletal Muscle Mass after 4 years of follow up, but not gait speed”, na revista 

Age and Ageing no formato de Short Report (Fator de impacto:4,28).  

 

Artigo 3 - Obesidade Abdominal e incapacidade na mobilidade em idosos: 4 anos 

de seguimento do Estudo International Mobility in Aging Study.  

A ser submetico como: “Abdominal obesity and mobility disability in older 

adults: 4-years follow up of the International Mobility Aging Study”, na revista 

International Journal of Obesity (Fator de impacto:5,48).  
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ABSTRACT  

Background: The aims of this study were to compare cut points for weakness 

proposed by Foundation for the National Institutes of Health (FNIH) Sarcopenia 

Project with cut points estimated with our own data; to assess the prevalence of 

clinically relevant handgrip strength (HGS) weakness according to published criteria 

across distinct populations of older adults; to estimate the ability of HGS weakness 

to identify slowness; Methods: Cross-sectional analysis of International Mobility in 

Aging Study (IMIAS): 1,935 community-dwelling older adults, between 65 and 74 

years, who completed HGS and gait speed assessment. We used baseline data 

from Tirana (Albania), Natal (Brazil), Manizales (Colombia), Kingston (Ontario, 

Canada) and Saint-Hyacinthe (Quebec, Canada). Weakness was defined according 

to sex-specific HGS cut points associated with slowness proposed by FNIH 

Sarcopenia Project. Slowness was defined as gait speed < 0.8 m/s. Results: IMIAS 

cut points for clinical weakness had good agreement with those proposed by FNIH. 

Weakness prevalence across the research sites, ranged to 1.6% (Saint-Hyancinthe) 

to 19.2% (Manizales), among men. Women from Manizales (13.5%) and Natal 

(18.1%) had higher prevalence of weakness than their counterparts. FNIH cut points 

had a strong association with slowness, for both sexes. Conclusion: The IMIAS 

population generated cut points which were close to those proposed by FNIH.  There 

was large variability in prevalence of weakness across our research sites. The HGS 

cut points for weakness proposed by FNIH performed well in IMIAS populations, 

providing a useful tool for screening older adults at risk for functional problems.  

Key words: Handgrip strength; Mobility limitation; Sarcopenia; Ageing.  
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INTRODUCTION  

Population aging is accelerating in middle income countries and there is a 

need for research on valid clinical predictors of physical function decline(García-

Peña et al. 2013). A recognized change associated with aging is a progressive 

decline in skeletal muscle strength (Bohannon 2008a; Walston 2012). Declines in 

skeletal muscle strength predicts changes in physical functioning  (Lauretani et al. 

2003; Vermeulen et al. 2011), disability(Cooper et al. 2011), falls(Tanimoto et al. 

2014), and mortality(Legrand et al. 2014).  

A measure widely used for assessment of muscle strength in geriatric patients 

is the handgrip strength (HGS), a simple, quick and inexpensive method. HGS 

assessment is relatively easy to implement  and  can be assessed even with 

bedridden patients (Savino et al. 2013; Beseler et al. 2014). This makes it an 

attractive and frequently used tool for clinical purposes and epidemiologic studies. 

Low HGS values have been associated with limited mobility(Sillanpää et al. 2014), 

hospitalization(Cawthon et al. 2009). HGS is considered to be a key component of 

sarcopenia(Lauretani et al. 2003; Cruz-Jentoft et al. 2010), the frailty 

phenotype(Fried et al. 2001) and a marker of nutritional status(Norman et al. 2011).  

 Recently, several HGS cut points have been proposed to identify clinically 

relevant weakness(Zalewski et al. 2009; Cruz-Jentoft et al. 2010; Sallinen et al. 

2010; Hicks et al. 2012; Seino et al. 2014; Alley et al. 2014). The Foundation for the 

National Institutes of Health (FNIH)Sarcopenia Project working group published cut 

points of hand grip weakness associated with slowness in walking(Alley et al. 2014). 

This study was based on 11 diverse cohorts from the United Sates and Italy with 

considerable functional variability going from very high function assessed in the 

cohort of the Framingham Offspring Study to poor function assessed in the Boston 

Puerto Rican Cohort. However, with few exceptions(García-Peña et al. 2013; 

Lourenço et al. 2015) all published studies have been carried out on populations 

living in high income countries. Globally validated cut points for clinically relevant 
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weakness could provide health professionals with an important tool to identify older 

adults at risk for functional problems(Hicks et al. 2012; Alley et al. 2014).  

Using the International Mobility in Aging Study (IMIAS), a study on older adult 

urban populations from different societies in four countries with varying degree of 

human development: Canada, Brazil, Colombia and Albania (United Nations 

Development Programme 2014; Zunzunegui et al. 2015), the aims of this research 

are: a) to compare FNIH proposed criteria with IMIAS internally defined cut points of 

grip weakness associated with slowness; b) to assess the prevalence of clinically 

relevant grip strength weakness according to FNIH proposed criteria; c) to estimate 

the ability of grip strength weakness to identify slowness in gait speed across distinct 

populations of older adults.  

METHODS  

Design and Participants  

This is a cross-sectional study using data from the International Mobility in 

Aging Study (IMIAS). IMIAS is a population-based prospective cohort study that is 

ongoing at five sites: Tirana (Albania), Natal (Brazil), Manizales (Colombia), Kingston 

(Ontario, Canada) and Saint-Hyacinthe (Quebec, Canada). Data were collected at 

baseline in 2012. Details of the study design have been described elsewhere(Sousa 

et al. 2014; Pirkle et al. 2014; Zunzunegui et al. 2015).  

The study population was composed of community-dwelling men and women 

aged 65 to 74 years. Stratification by sex aimed at recruiting 200 men and 200 

women at each site.  The sample size at each site was calculated to allow for 

comparison of baseline mobility disability prevalence of men and women assuming 

a prevalence ratio of 1.8, error type I of 0.05 and power of 0.80. Baseline data was 

collected in 2012; from January to June in Manizales, Natal, and Saint-Hyacinthe, 

from January to December in Kingston and from September to December in Tirana. 

The final sample size was composed of 1,995 older adults.  Of these, 924 

men and 1024 women had complete data on height, weight, grip strength and gait 

speed and were included in this study. There were no differences in age and sex 
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between subjects with complete data and those with incomplete data; however, 

subjects with incomplete data had worse self–reported mobility (assessed by the Life 

Space Assessment scale).   

Sampling Strategy  

Participants were recruited through neighborhood primary care center 

registers at Tirana, Manizales and Natal. At these sites a random sample of elderly 

people registered at the health centers was drawn and participants were approached 

directly by our interviewers to invite them to participate in the study. In Kingston and 

Saint-Hyacinthe, participants received a letter from their primary care doctors inviting 

them to contact our field coordinator to make an appointment for the home visits. 

Since Albania, Brazil and Canada have universal health care systems; more than 

90% of the population in the 65 to 74 age range are registered at a health center or 

have a primary care doctor. In Tirana and Natal, two and five neighborhood health 

centers, respectively, were covered by our sampling scheme. These neighborhoods 

are located in middle and low socioeconomic areas in both cities, and most of our 

participants in these two sites were low and middle socioeconomic status. In 

choosing the study neighborhoods we purposefully avoided the extremes of the 

socioeconomic spectrum: the wealthy and the very poor areas. In Manizales, a 

random sample of all subjects between 65 and 74 years of age registered in the 

Public Health Insurance of the city was drawn. Most of the population in this age 

group is covered by this Public Health Insurance. 

Data collection 

At all research sites, study procedures were carried out at the participant’s 

home unless that person requested otherwise. In Manizales, physical performance 

was evaluated at the local hospital. Interviewers at each site were trained using the 

same standard training based on videotapes, protocol instructions and data entry 

forms. The questionnaires, data collection documents and procedures manuals were 

available in each local language. 

Ethical Considerations  
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 This study was approved by the ethics committees of each site and written 

informed consent was obtained at the baseline visit from all the participants.  

Measures  

Muscle strength was assessed by grip strength using a hand-held 

dynamometer (Jamar Hydraulic Hand Dynamometer®). Participants were instructed 

and verbally encouraged to grip the handle as hard as possible using their dominant 

hand. The measurement protocol for hand-grip strength followed the 

recommendations of The American Society of Hand Therapists. That protocol calls 

for participants to be seated, shoulders adducted and neutrally rotated, elbow flexed 

at 90, forearm in a neutral position, and the wrist between 0 and 30 of 

dorsiflexion(Fess 1992). Three trials were performed and the highest value in 

kilograms was used in the analyses. The reliability of the HGS test measured using  

intra-class correlation has been excellent (ICC >0.90)(Schrama et al. 2014).  

The HGS cut points to define weakness were based by the FNIH criteria. HGS 

values less than 26 kg for men and 16 kg for women were considered weak, values 

between 26 to 31.9 kg for men and 16 to 19.9 kg for women were classified in the 

intermediate group and values greater than 32 kg for men and 20 kg for women were 

classified as normal strength. These specific cut points may reflect weakness due to 

low muscle mass (Alley et al. 2014). 

Assessment of gait speed was done over on a 4-m course at usual walking 

speed from a standing position. Gait speed was assessed twice for each participant 

and the average was calculated in meters/second. Slowness was defined as a speed 

lower than 0.8 m/s. This cut point was used based in previous research assessing 

its association with risk of adverse outcomes (Cruz-Jentoft et al. 2010; Studenski et 

al. 2011; Alley et al. 2014).  

Height (m) was measured to the nearest 0.1 cm with a stadiometer. Weight 

(kg) was measured with an electronic scale with participants wearing light indoor 

clothes and no shoes. Body mass index (BMI) was calculated from weight and 

height2 (kg/m2). Waist circumference (cm) was assessed using a non-elastic tape at 

the midpoint between the lower border of the rib cage and the iliac crest.  
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Statistical Analysis  

Sample characterization was provided using descriptive statistics. All 

analyses are presented separately by sex and research site because strength and 

body size differ significantly by sex and across cities. Distributions of categorical 

variables are presented as frequencies and percentages. Continuous variables are 

presented as means and standard deviations (SD).  The differences of general 

characteristics between research sites and FNIH project sites were analyzed using 

independent t-test for continuous variables. In some analysis the research site were 

categorized as following: Kingston and Saint Hyacinthe (Canada), Tirana (Albania), 

Natal and Manizales (Latin America).  

We used Classification Regression Trees (CART), as explained in Alley et al. 

(2014) to identify IMIAS cut points for grip strength associated with slowness. This 

statistical procedure can identify subgroups of a population whose members share 

common characteristics that influence the dependent variable of interest(De’ath and 

Fabricius 2000; Lemon et al. 2003; Razi and Athappilly 2005). CART analysis was 

performed using IBM SPSS Statistics 20.0.  The tree was pruned to the most 

parsimonious model within one standard prediction error of the tree with the smallest 

prediction error. CART analysis to verify the associations between muscle strength 

and slowness has been used in previous studies(Hicks et al. 2012; Alley et al. 2014).  

We then estimated weighted Kappa coefficients to assess the agreement between 

the FNIH and the IMIAS classifications of clinically relevant weakness.  

For external comparison, we added data from the two population samples 

participating in the FNIH Sarcopenia project which had similar age distribution as the 

IMIAS populations, as published in the supplementary material of Alley et al. (2014): 

first, the BPRHS subsample with average age of 69.9±3.5 in men and 69.0 ±3.1 in 

women; second, the Framingham Offspring with an average age of 70.8 ±4.2 in men 

and 70.4±4.1 in women.  

We estimated, in the IMIAS samples, the prevalence of clinically relevant 

weakness using grip strength categories proposed by the FNIH project(Alley et al. 
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2014; Studenski et al. 2014) and compared them with the FNIH published data on 

their total population aged 65 to 79 and to the Framingham Offspring cohort and the 

Boston Puerto Rican cohort. We then estimated the odds ratio of slowness with 

weakness compared with the “normal strength” group as the referent. Lastly, we 

conducted sensitivity analyses by examining this association between weakness 

and slowness by categories of height, BMI and abdominal obesity.  

RESULTS 

The five IMIAS populations are very different in socioeconomic indicators, as 

reflected by education and current levels of insufficient income to cover basic needs. 

Table 1 shows the socioeconomic indicators for each research site and by sex.  

Anthropometric measures and functional indicators by sex and research sites 

are shown in Table 2. Men residing in the Canadian cities of Kingston and Saint-

Hyacinthe, were on average stronger, taller, had faster gait speed and significantly 

higher BMI than men residing in Manizales or Natal.  Mean BMI of Tirana’s men was 

similar to Canadian men. In respect to average values of HGS Tirana’s men were in 

intermediate range (36.35 kg ± 8.71), between those of Canadian men (Kingston: 

42.81 ± 10.21; Saint-Hyacinthe: 48.99 kg ± 20.13) and those of Latin American men 

(Manizales: 31.07 kg ± 6.37; Natal: 32.04 kg ± 7.18). Tirana’s men had slower gait 

(0.87 m/s ± 0.24) than men from the two Canadian cities (Kingston: 1.03 m/s ± 0.19; 

Saint-Hyacinthe: 1.07 m/s ± 0.22)   and were similar in gait speed to those from the 

Latin American cities (Manizales: 0.88 m/s ± 0.19; Natal: 0.85 m/s ± 0.19). 

Women living in the Canadian cities were stronger and had a faster gait speed 

than those living in Manizales, Natal or Tirana. BMI was not different across women 

from different cities although Canadian women were significantly taller than their 

Latin American counterparts and Tirana’s women were in the intermediate range of 

values for height (Table 2).   

The Canadian IMIAS populations of men and women were closer to the 

Framingham Offspring in grip strength and gait speed (although they were 
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statistically different) and they were also similar in terms of weight and height. The 

Boston Puerto Rican population had distributions of functional and anthropometric 

indicators closer to those of the Latin American cities of Manizales and Natal. As for 

Tirana, gait speed and grip strength were intermediate between the Framingham 

Offspring cohort and the Puerto Rican cohort. As for weight and height, the Tirana 

male participants were close to the Framingham Offspring men although Tirana 

women had greater BMI than Framingham women (Table 2). 

Figure 1 presents the decision tree obtained for men and women in the pooled 

IMIAS populations. Results are similar to those determined in the FNIH project (< 

26kg for men, <16kg for women). To assess agreement between categories of HGS 

using internal IMIAS classification and the FNIH classification, we classified all IMIAS 

subjects by both sets of criteria and then computed a weighted Kappa coefficient 

(wK). Agreement among men was wK=0.89 (95% CI, 0.86-0.92). In women, wK 

equals 0.64 (95% CI, 0.60-0.67).  Among men, the few cases of disagreement 

showed that, compared with IMIAS cut points,  FNIH  cut points tended to classify 

slightly more men as weak. The opposite was observed in women, since FNIH cut 

points tended to classify more women as strong compared with  the IMIAS internally 

defined cut points., Disagreements between FNIH and IMIAS cut points were 

consistent at all research site (Data available upon request).   

Table 3 shows  the distribution of grip strength categories as proposed by the 

FNIH Sarcopenia project (Alley et al. 2014). Large differences were observed across 

study cities.  For men, FNIH cohort’s observed prevalence of weakness in the 65 to 

79 age groups was 3.1%, which is consistent with men from Kingston (2.7%) and 

Saint-Hyancinthe (1.6%). Men from Tirana (9.1%), Manizales (19.2%) and Natal 

(14.1%) had higher prevalence of weakness than the FNIH cohorts.  Among women, 

FNIH cohorts’ weakness prevalence was 12.3% in the age group 65-79. For women, 

prevalence of weakness was higher in Natal, similar in Tirana and Manizales, and 

lower in the Canadian sites.  
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Additional analyses (Supplementary Tables 1) examined the prevalence of 

weakness based on established criteria proposed by Fried et al. (2001). The Fried 

criteria for HGS, stratified by sex and BMI, results in higher prevalence of weakness 

at each site compared with the FNIH Project criteria. We also compared the 

prevalence of weakness by definitions from Fried et al. (2001), the FNIH Sarcopenia 

Project and our internally defined cut points (Supplementary Tables 2) and it was 

observed that among men FNIH and internally defined cut points produce similar 

categorization; among women FNIH is closer to Fried’s criteria and lower than 

internally defined cut points.  

Men from Canada and Tirana had weakness prevalence below the 

Framingham Offspring (10.2%) while men in the Puerto Rican cohort (25.8%) had 

higher prevalence of weakness than men in Manizales (19.2%) or Natal (14.1%)  

Women from Framingham Offspring (26.4%) and the Puerto Rican cohorts (29.2%) 

had higher prevalence of weakness than those from any IMIAS city (table 3).   

The overall prevalence of slowness and the prevalence of slowness (gait 

speed <0.8 m/s) according to each category of age, BMI, height and waist 

circumference are showed in Table 4, for men and women in each study site. Men 

from Canada had low prevalence of slowness (9.5%) in relation their counterparts 

from Albania (41.3%) and Latin America (36.0%). The same pattern was observed 

in women from Canada (12.0%), Albania (54.8%) and Latin America (58.6%).   

Table 5 provides results of HGS cut points associated with slow gait speed 

defined according to FNIH as applied to men from Canada, Albania and Latin 

America. Due the low prevalence of weakness and slowness in our sample of 

Canadian men we had to collapsed strength in two groups (Normal Strength >32 kg; 

Weak ≤ 32), instead of using the three FNIH categories. First, the cut points of grip 

strength discriminate well those that were slow, in each study site. However, 

confidence intervals were very wide given the small numbers of men who were slow 

in those Canadian cities. Second, in sensitivity analyses we observed that the FNIH 

cut points were able to discriminate the slow walkers in all categories of BMI and 
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height in men from Latin America. In Albanian men, weakness was significantly 

associated with slow gait speed in both subgroups of age and height and in the 

obese participants. In addition, the association between weakness and slowness 

was stronger in individuals with abdominal obesity at all research sites.  

Among women, similar results were obtained (Table 6). HGS weakness (<16 

Kg for women) remained significantly associated with slow walk, and between 

research sites this association remained significant in most subgroups according 

age, BMI and height. We also observed that weakness and slowness were strongly 

associated in those participants with abdominal obesity in all research sites.  

DISCUSSION 

Based on the diverse populations of IMIAS we developed internally defined 

IMIAS cut points and compared their agreement with the FNIH project in the 

classification of participants by degree of weakness. In addition, we estimated the 

prevalence of weakness associated with slow gait speed using cut points proposed 

by the FNIH project criteria and examined their performance in identifying gait speed 

across selected characteristics.  

Main findings  

Our results showed large variability across study sites in relation to body 

composition measures, muscle strength and gait speed.  Older adults from Latin 

America (Manizales and Natal) had poorer physical performance than their 

Canadian and Albanian counterparts. These findings could be due to ethnic diversity 

but they could also be explained by  the varying degree of social and economic 

adversity during the life course (Bohannon 2008b; Sousa et al. 2014; Lourenço et 

al. 2015). Comparing levels of physical performance obtained in our population with 

Puerto Rican and Framingham Cohorts, we observed that Canadian men and 

women are characterized by very high levels, higher than those observed in the 

Framingham Cohort.  Residents of Natal (Northeast Brazil) show the poorest levels 
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though better than Puerto Rican men and women residing in Boston in relation to 

gait speed.   

CART analyses of our pooled IMIAS data further confirmed the validity of the 

FNIH classification. The IMIAS population generated cut points which were close to 

those proposed by FNIH.  Additionally, there was good agreement between the 

IMIAS internal classification and the FNIH classification.  Thus, the HGS cut points 

of less than 16 kg for women and less than 26 kg for men proposed by the FNIH 

Project could be used in the populations of older adults from Canada, Albania, 

Colombia and Brazil.  

The FNIH Sarcopenia Project(Studenski et al. 2014) aimed to identify criteria 

for clinically relevant weakness associated with mobility impairment using multiple 

data sources in a large sample of older adults. Applying those cut offs (< 26kg for 

men, <16kg for women) for HGS in our diverse population showed large differences 

in weakness prevalence. The prevalence of weakness in non-Canadian men was 

higher than what was observed in the FNIH populations while Canadian men had 

even lower prevalence than observed according to FNIH.  Women in the two Latin 

American cities had slightly higher prevalence of clinical weakness than FNIH 

populations. Tirana women had a prevalence of weakness close what was observed 

in FNIH. However, Canadian women were stronger than the FNIH average for that 

age group. 

Compared to similar cohorts, we found low prevalence of weakness in older 

adults from Canada and Tirana. Buttery et al.(2015) found a  weakness prevalence 

of 10.8 % in men and 12.6% in women, in a sample of German older adults, using 

different cut points of HGS (cut points specific by sex and BMI and  <20 kg for women 

and <30 kg for men). In the Bus Santé study, using cut points specific by sex and 

BMI, older adults from a Swiss region had a prevalence of weakness of 13.8%, and 

weakness was one of the most frequently frailty indicator (Guessous et al. 2014).  

Another study from USA, using the same cut points for weakness proposed by FNHI 
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Project, found a weakness prevalence of 2% in older adults aged 60-79 

years(Looker and Wang 2015) , which it was closer to our Canadian sample.  

Comparing our Latin American older adults to other studies our sample had 

lower prevalence of weakness. Lourenco et al. (2015) found higher prevalence of 

weakness using established grip strength values (<20 kg for women and <30 kg for 

men) in three different cohorts (from countries of Latin America and Spain), ranging 

from to 89% to 18.5%, respectively. Two studies with Brazilian older adults found a 

prevalence of weakness of 18%(Vieira et al. 2013) and 23.85% for men and 23.82% 

for women(Bez and Neri 2014).  

Part of the large variability in prevalence of weakness across studies may be 

due to the difficulty in establishing internationally valid cut points for HGS weakness. 

The majority of research has been using distribution-based cut points to define low 

strength(Hairi et al. 2010) or cut points  in function of body mass index quartiles and 

sex (Vieira et al. 2013; Bez and Neri 2014). However, using this approach has 

limitations: a distribution-based cut point may not distinguish groups at major risk for 

disability(Hicks et al. 2012). Previously, studies have reported that cut points for 

handgrip based on mobility outcomes may be a useful tool for to identify populations 

at  risk for future mobility impairment(Sallinen et al. 2010; Hicks et al. 2012; McLean 

et al. 2014). 

Slowness was measured in this study by gait speed less than 0.8 m/s. Our 

results showed large variability in the prevalence of slowness. Generally, Canadian 

older adults had lower prevalence of slowness than Albanian and Latin American. 

This may be a consequence of the large variability in socioeconomic aspects in our 

population. Differences in gait speed may reflect not only the influence of 

anthropometric characteristics, but it may also be due to ethnic differences(Blanco 

et al. 2012), socioeconomic conditions such as low educational level(Coppin et al. 

2006; Busch et al. 2015), low employment grade(Brunner et al. 2009) and life course 

social and economic adversity (Sousa et al. 2014). 
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Our results suggest that applying the HGS cut points proposed by FNIH 

project resulted in a strong association between slowness and HGS both in men and 

in women in the Canadian cities, in the Latin American cities and in Albania and that 

this strong association between clinical weakness and slowness persists in BMI 

categories, height groups and in the presence of abdominal obesity. These results 

suggest that the FNIH cut points for weakness are clinically relevant to detect those 

people who are at high risk of frailty with low muscle strength and slowness, even in 

very distinct populations.  

Implications for Clinical Practice and Research  

 Our results show that the cut points proposed by FNIH performed well in our 

diverse population. Thus, a simple inexpensive HGS test with specific cut points may 

be be a useful instrument for assessment of risk for mobility impairment and could 

constitute a good screening tool for sarcopenia in older adults. Although there was 

a strong relationship between specific cut points for HGS and poor mobility in this 

cross sectional analysis, we suggest verifying the validity of these criteria in a 

longitudinal study. Consequently, the longitudinal study could assess the prognostic 

importance of this measurement in sociocultural and economically diverse countries.  

 

Strengths and Limitations  

The main strength of this study is its use of diverse populations to compare 

prevalence of weakness according to specific criteria and to assess the strength of 

the association between weakness and slowness in international samples. 

Information on  HGS distribution is mostly available from high income countries, and 

data from low income or middle income countries on these functional measures are 

unusual(Leong et al. 2015). Furthermore, we used standardized procedures for 

functional assessment at the 5 research sites, diminishing measurement error.   

 Despite these strengths, some limitations must be considered. First, the 

relatively  small sample limited the addition of important variables like BMI, age or 

weight in the CART analyses(Sallinen et al. 2010; Hicks et al. 2012; McLean et al. 

2014). We considered mobility impairment as a gait speed less than 0.8 m/s.  Using 
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this specific cut point gave a high prevalence of slowness, mainly in our sample from 

Latin America(Lourenço et al. 2015). The majority of normative values of gait speed 

is from developed countries(Abellan van Kan et al. 2009; Bohannon and Williams 

Andrews 2011) and did not include Latin American countries. As the gait speed is 

highly sensitive to anthropometrics and socioeconomics(Bohannon 2008b) 

characteristics perhaps it may be the reason for the large variability  of slowness in 

our population. However as showed in a recent systematic review this specific cut 

point has good predictive value for adverse health outcomes in older adults (Abellan 

van Kan et al. 2009).   

 

Conclusion  

Our analysis confirmed the validity of the cut points for weakness to identify 

slowness as proposed by the FNIH project. Using these cut points we observed large 

variations in prevalence of weakness across IMIAS populations. Latin American 

older adults had higher prevalence of weakness than corresponding Canadians or 

Albanian. FINH classification was in agreement with the classification produced by 

internally defined IMIAS cut-off points. Further work is needed using longitudinal data 

to demonstrate the predictive validity of the proposed cut points for mortality, frailty 

and mobility disability in such different populations.  
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Table 1 – Socioeconomic indicators from each research site and by sex.  

IMIAS sites 

 
Kingston  

n (%) 
Saint- Hyacinthe   

n (%) 
Tirana 
n (%) 

Manizales 
n (%) 

Natal 
n (%) 

MEN 
Education Level      

Less secondary 2 (1.1%) 7.4% (14) 
8.2% (15) 

67.6% (123) 
70.21% 
(134) 

Secondary 22.8% (41) 38.1% (72) 20.1% (37) 13.7% (25) 23.0% (44) 

Post-secondary 
76.1% 
(137) 

54.5% (103) 
71.7% 
(132) 

18.7% (34) 6.8% (13) 

Income 
     

Very sufficient 
63.3% 
(114) 

52.4% (99) 42.4%(78) 5.5%(10) 4.7% (9) 

Sufficient 33.3% (60) 42.9% (81) 42.9% (79) 24.7% (45) 25.1% (48) 
Insufficient 3.3% (6) 4.8%(9) 14.7% (27) 69.8% (127) 70.2% (134) 

Living 
arrangements 

     

Alone 20.6% (37) 14.3%(27) 3.3% (6) 13.7% (25) 5.2% (10) 

Only spouse 
41.7% (75) 74.6 % (141) 50.5 % 

(93) 
23.1% (42) 24.6% (47) 

Children, spouse or 
others 

37.8% (68) 11.1% (21) 46.2% (85) 63.2% (115) 70.2% (134) 

Self-rated health      

Good 
87.2% 
(156) 

83.6% (158) 41.8% (77) 54.4% (99) 35.1% (67) 

Fair 10.6% (19) 15.3% (29) 46.7% (86) 39.6% (72) 53.9% (103) 
Poor 2.2% (4) 1.1% (2) 11.4% (21) 6.0% (11) 11.0% (21) 

WOMEN 
Education Level      

Less secondary ´- 5.9% (12) 14.6% (29) 77.2% (149) 84.8% (178) 
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Secondary 21.5% (44) 45.5% (92) 33.2% (66) 17.6% (34) 12.9% (27) 

Post-secondary 
78.5% 
(161) 

48.5 % (98) 
52.3% 
(104) 

5.2% (10) 2.4% (5) 

Income      

Very sufficient 
61.0% 
(125) 

38.1%(77) 
32.7%(65) 3.6%(7) 3.3% (7) 

Sufficient 32.2% (66) 52.5% (106) 41.2% (82) 22.8% (44) 19.0% (40) 
Insufficient 6.8% (14) 9.4% (19) 26.1% (52) 73.6% (142) 77.6% (163) 

Living 
arrangements 

  
   

Alone 41.5% (85) 36.6% (74) 16.1% (32) 14.0% (27) 7.6% (16) 
Only spouse 46.3% (95) 57..9%(117) 38.2% (76) 13.0% (25) 13.8% (29) 

Children, spouse or 
others 

12.2% (25) 5.4% (11) 45.7% (91) 73.1% (141) 78.6% (165) 

Self-rated health      

Good 
83.3% 
(170) 

82.7% (167) 29.6%(59) 44.6% (86) 23.0% (48) 

Fair 
13.2% (27) 15.3% (31) 

55.3% 
(110) 

48.7% (94) 56.5% (118) 

Poor 3.4% (7) 2.0% (4) 15.1% (30) 6.7% (13) 20.6% (43) 
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Table 2 – Distribution of physical function indicators and anthropometric measures in research site and by sex (Mean ± SD).  

 IMIAS sites  FNHI Project 

 Kingston 
Saint- 

Hyacinthe 
Tirana Manizales Natal BPRHS 

Framingham 
Offspring 

MEN 
N† 180 189 184 182 191 31 325 

Primary variables        
Walking speed (m/s) 1.03±0.19 1.07±0.22 0.87±0.24 0.88±0.19 0.85±0.19 0.71±0.16a 1.13±0.21b 

Maximum grip strength 
(kg) 

42.81±10.2
1 48.99±20.13 36.35±8.71 31.07±6.37 32.04±7.08 32.43±9.11 37.37±9.20b 

Stratification 
variables 

       

Age (y) 69.08±2.76 68.59±2.75 69.64±3.26 69.32±3.02 69.19±2.77 69.9±3.48 70.76±4.21b 
BMI (kg/m2) 28.00±4.69 28.51±4.90 28.22±3.92 26.87±4.2 26.61±3.84 31.07±6.01a 28.25±4.13 
Height (m) 1.74±0.06 1.70±0.06 1.67±0.06 1.63±0.07 1.64± 0.74 1.65±0.05 1.73±0.06c 

WOMEN 
N† 205 202 199 193 210 89 339 

Primary variables        
Walking speed (m/s) 1.08±0.25 1.02±0.21 0.78±0.25 0.79±0.17 0.72±0.19 0.67±0.16a 1.09±0.21b 

Maximum grip strength 
(kg) 

23.27±6.60 27.05±9.82 21.35±5.53 20.08±4.36 19.14±4.83 19.23±4.95 20.35±6.71b 

Stratification 
variables 

       

Age (y) 69.11±2.60 68.51±2.59 69.15±3.05 69.32±3.02 69.26±2.66 68.96±3.13 70.43±4.13b 

BMI (kg/m2) 28.06±6.19 27.70±5.6 29.78±4.94 26.87±4.28 28.86±5.93 31.22±5.88a 27.41±5.5 
Height (m) 1.60±0.05 1.57±0.07 1.54±0.05 1.49±0.05 1.50±0.05 1.53±0.06a 1.59±0.05b 

a p< 0.05between BRPHS with Natal and Manizales; b p< 0.05between Framingham Offspring with Kingston and St. Hyancenth. c 
p< 0.05between Framingham Offspring and St. Hyancenth.  
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Table 3 – Distribution of study population by FNIH categories of Handgrip Strength.   

MEN  

 Normal Strength  Intermediate  Weak  

 ≥ 32 kg 26-32 kg < 26 kg  

IMIAS, n (%)    

Kingston 166 (92.9%) 9 (5.0%) 5 (2.8%) 
Saint- Hyacinthe 175 (92.6%) 11 (5.8%) 3 (1.6%) 

Tirana 133 (72.3%) 35 (19.0%) 16 (8.7%) 

Manizales 88 (48.4%) 59 (32.4%) 35 (19.2%) 

Natal 101 (52.9%) 63 (33.0%) 27 (14.1%) 

FNHI Project, n (%)    

All Population (65-
79) 

6,801 (89.5%) 566 (7.5%) 232 (3.1%) 

BPRHS 16 (51.6%) 7 (22.6%) 8 (25.8%) 

Framingham 
Offspring 242 (74.5%) 50 (15.4%) 33 (10.2%) 

WOMEN 

 Normal Strength Intermediate Weak 

 ≥ 20 kg 16-19.9 kg < 16 kg 

IMIAS, n (%)    

Kingston 161 (78.5%) 30 (14.6%) 14 (6.8%) 

Saint- Hyacinthe 181 (89.6%) 16 (7.9%) 5 (2.5%) 

Tirana 137 (68.8%) 39 (19.6%) 23 (11.6%) 

Manizales 113 (58.5%) 54 (28.0%) 26 (13.5%) 

Natal 114 (54.3%) 58 (27.6%) 38 (18.1%) 

FNHI, Project n (%)    

All Population (65-
79) 

4,523 (66.8%) 1,417 (20.9%) 832 (12.3%) 
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BPRHS 37 (41.6%) 26 (29.2% 26 (29.2%)  

Framingham 
Offspring 99 (41.4%) 77 (32.2%) 63 (26.4%) 
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Table 4- Prevalence of slowness (gait speed < 0.8m/s) for each research site and by sex.  

 MEN  WOMEN  

 Canada  Albania Latin America  Canada  Albania Latin America  

All, n (%) 35 (9.5%) 76 (41.3%)  133 (36.0%) 49 (12.0%)  109 (54.8%) 236 (58.6%) 

Age (y), n(%)       

65-69 17 (7.3%) 31(36.0%) 69 (34.0%) 20 (8.5%) 50 (48.1%) 117 (54.7%) 

70-74 18 (13.1%) 45 (45.9%) 64 (37.6%) 29 (17.0%) 89 (62.1%) 119 (63.0%) 

BMI, n (%)        

Normal weight  1 (20.0% ) 3 (100%)  7 (31.8%) 0 (0.0%) 3 (75.0% ) 7 (38.9% ) 

Overweight - -  7 (38.9% ) 10 (13.5%)  14 (66.7%) 45 (46.9%) 

Obese 30 (11.1%) 59 (39.9%) 90 (41.5%) 39 (14.7%) 90 (53.3%) 181 (64.2%) 

Height, n (%)*       

Tertil 1  8 (8.2%)  22 (39.3%) 44 (39.6%) 18 (14.9%) 41 (66.1%) 71 (68.3%) 

Tertil 2 15 (13.8%) 23 (41.8%) 37 (32.2%) 16 (13.6%) 35 (51.5%) 100 (60.6%) 

Tertil 3 12 (7.5%) 31 (42.5%) 52 (35.6%)  15 (9.0%) 33 (47.8%) 65 (48.9%) 

Waist circumference, 
n (%)  

      

Non obese 12 (5.15%) 34 (37.8%) 93 (32.4%) 7 (4.86%) 11 (55.0%) 130 (44.61%) 
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Abdominal Obesity 34 (10.8%) 72 (41.1%) 110 (37.4%) 42 (16.0%) 98 (54.7%) 178 (65.2%) 

*Tertiles values for men - Canada: 1.19≤Tertile 1<1.69; 1.69≤Tetile 2<1.74; 1.74≤Tertile 3<1.98. Values for tertile in 
Albania: 1.42≤Tertile 1< 1.64; 1.64≤Tertile 2<1.69; 1.69≤Tertile 3<1.85.  Values for tertile in Latin America: 1.40≤Tertile 
1<1.61; 1.61≤Tertile 2<1.65; 1.65≤Tertile 3< 1.87. Tertiles values for women- Canada: 1.40≤Tertile 1<1.56; 1.56≤Tertile 

2<1.61; 1.61≤ Tertile 3< 2.08. Values for tertile in Albania: 1.39≤Tertile 1< 1.51; 1.51≤Tertile 2< 1.55; 1.55≤Tertile 3< 
1.77.  Values for tertile in Latin America: 1.32≤Tertile 1<1.47; 1.47≤Tertile 2< 1.52; 1.52≤Tertile 3< 1.75. 
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Table 5 - Odds ratios of slowness according to handgrip weakness categories in each research site in men, by selected characteristics. 

 CANADA ALBANIA  LATIN AMERICA 

 
Normal 

Strength  Weak 
Normal 

Strength  
Intermediate Weak 

Normal 
Strength  

Intermediate Weak 

 >32 kg ≤ 32 ≥ 32 kg 26-32 kg  < 26 kg  ≥ 32 kg 26-32 kg  < 26 kg  

All  
1.0  

(referent)  
2.93 

 (1.10-7.81)ⱡ 
1.0  

(referent)  
1.67 

(1.24-2.25)ⱡ 
3.99 

(3.17-5.03)ⱡ 
1.0  

(referent)  
1.50  

(0.92-2.43) 
3.32  

(1.83-6.02)ⱡ 

Age (y)         

65-69 
1.0  

(referent)  
7.04  

(1.91-25.95)ⱡ 
1.0  

(referent)  
2.18 

(1.46-3.26)ⱡ 
4.82  

(3.46-6.73)ⱡ 
1.0  

(referent)  
1.81  

(0.94-3.50) 
3.92  

(1.68-9.15)ⱡ 

70-74 
1.0  

(referent)  
1.01  

(0.21-4.94) 
1.0  

(referent)  
1.25 

(0.80-1.96) 
3.10 

(2.24-4.29)ⱡ 
1.0  

(referent)  
1.20  

(0.58-2.47) 
2.76 

(1.19-6.36)ⱡ 

BMI          

Normal weight  
1.0  

(referent)  
1.50  

(0.17-13.11) 
1.0  

(referent)  
3.07 

(0.29-31.98) 
4.81  

(0.55-41.72) 
1.0  

(referent)  
1.48  

(0.64-3.40) 
2.77  

(1.08-7.10)ⱡ 

Overweight 
1.0  

(referent)  
3.05 

(0.80-11.60) 
1.0  

(referent)  
- - 1.0  

(referent)  
1.68  

(0.80-3.49) 
5.60  

(1.99-15.75)ⱡ 

Obese 
1.0  

(referent)  
5.56  

(0.50-61.89) 
1.0  

(referent)  
1.59  

(1.13-2.25) 
4.31 

(3.30-5.63)ⱡ 
1.0  

(referent)  
2.30 

(0.67-7.86) 
6.90 

(1.18-40.27)ⱡ 

Height (m)*         

Tertile 1 
1.0  

(referent)  
2.39  

(0.42-13.37) 
1.0  

(referent)  
1.54 

(0.86-2.57) 
3.34 

(1.79-6.23)ⱡ 
1.0  

(referent)  
1.18  

(0.45-3.07) 
1.89 

(0.75-4.78) 

Tertile 2 
1.0  

(referent)  
4.66  

(0.71-30.62) 
1.0  

(referent)  
1.56 

(0.46-5.29) 
2.79 

(1.34-5.80)ⱡ 
1.0  

(referent)  
1.19  

(0.49-2.94) 
6.78 

(1.96-23.47)ⱡ 

 Tertile 3 
1.0  

(referent)  
3.52  

(0.65-18.85) 
1.0  

(referent)  
3.71 

(1.90-7.23) 
12.88 

(2.44-68.03)ⱡ 
1.0  

(referent)  
2.43  

(1.18-5.30)ⱡ 
5.14  

(1.20-21.99)ⱡ 
Waist 
circumference    

   
   

Non obese  
1.0  

(referent) 
1.38  

(0.16-11.56) 
1.0  

(referent) 
2.60 

(0.87-7.77) 
3.47 

(0.87-13.73) 
1.0  

(referent) 
1.32  

(0.74-2.32) 
2.80 

(1.43-5.49) 
Abdominal 

Obesity 
1.0  

(referent) 
3.51  

(1.05-11.69)ⱡ 
1.0  

(referent) 
0.90 

(0.31-2.59) 
- 1.0  

(referent) 
2.97 

(1.06-8.31)ⱡ 
10.40 

(2.02-52.27)ⱡ 
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ⱡ p value < 0.05. * Values for tertile in Canada: 1.19≤Tertile 1<1.69; 1.69≤Tetile 2<1.74; 1.74≤Tertile 3<1.98. Values for tertile in Albania: 1.42≤Tertile 1< 1.64; 
1.64≤Tertile 2<1.69; 1.69≤Tertile 3<1.85.  Values for tertile in Latin America: 1.40≤Tertile 1<1.61; 1.61≤Tertile 2<1.65; 1.65≤Tertile 3< 1.87. 

 

Table 6 - Odds ratios of slowness according to handgrip weakness categories in each research site in women, by selected characteristics. 

CANADA  ALBANIA LATIN AMERICA 

 
Normal 

Strength 
Intermediate Weak 

Normal 
Strength 

Intermediate Weak 
Normal 

Strength 
Intermediate Weak 

 ≥ 20 kg 16-19.9kg < 16 kg ≥ 20 kg 16-19.9 kg < 16 kg  ≥ 20 kg 16-19.9 kg < 16 kg  

All 
1.0 

(referent) 
1.74 

(0.71-4.20) 
10.74 

(4.07-28.43)ⱡ 
1.0 

(referent) 
3.12 

(2.32-4.20)ⱡ 
7.67 

(4.96-11.87)ⱡ 
1.0 

(referent) 
1.92 

(1.20-3.06)ⱡ 
4.02 

(2.07-7.81)ⱡ 

Age (y)          

65-69 
1.0 

(referent) 
2.34 

(0.47-11.50) 
15.23 

(3.90-59.38)ⱡ 
1.0 

(referent) 
4.05 

(2.62-6.26) 
8.67 

(4.69-16.04) 
1.0 

(referent) 
2.14 

(1.11-4.10)ⱡ 
4.89 

(1.87-12.78)ⱡ 

70-74 
1.0 

(referent) 
1.13 

(0.38-3.31) 
7.36 

(1.81-29.93)ⱡ 
1.0 

(referent) 
2.12 

(0.72-6.19) 
4.66 

(0.95-22.85) 
1.0 

(referent) 
1.63 

(0.82-3.21) 
3.14 

(1.25-7.90)ⱡ 

BMI          

Normal weight 
1.0 

(referent) 
1.35 

(0.15-11.98) 
6.51 

(1.06 - 39.75)ⱡ 
1.0 

(referent) 
1.65 

(0.36-7.55) 
6.61 

(0.55-78.94) 
1.0 

(referent) 
1.39 

(0.62-3.12) 
2.42 

(0.82-7.11) 

Overweight 
1.0 

(referent) 
2.23 

(0.417-11.98) 
- 

1.0 
(referent) 

1.61 
(0.84-3.06) 

3.04 
(1.31-7.03)ⱡ 

1.0 
(referent) 

2.74 
(1.23-6.07)ⱡ 

5.72 
(1.84-17.77)ⱡ 

Obese 
1.0 

(referent) 
1.68 

(0.47-5.95) 
- 

1.0 
(referent) 

3.63 
(2.52-5.24)ⱡ 

9.64 
(5.50-16.90)ⱡ 

1.0 
(referent) 

2.73 
(0.98-7.62) 

6.15 
(1.31-28.83)ⱡ 

Height (m)*          

Tertil 1 
1.0 

(referent) 
2.17 

(0.60-7.87) 
15.37 

(3.14-75.25)ⱡ 
1.0 

(referent) 
1.54 

(0.93-2.54) 
3.86 

(1.95-7.64)ⱡ 
1.0 

(referent) 
0.93 

(0.36-2.38) 
2.76 

(0.87-8.78) 

Tertil 2 
1.0 

(referent) 
0.46 

(0.56-3.86) 
7.00 

(1.26-38.73)ⱡ 
1.0 

(referent) 
2.30 

(1.09-4.86)ⱡ 
3.39 

(1.33-8.63)ⱡ 
1.0 

(referent) 
2.62 

(1.25-5.50)ⱡ 
4.59 

(1.44-14.62)ⱡ 

Tertil 3 
1.0 

(referent) 
3.71 

(0.68-20.06) 
13.00 

(1.66-101.35)ⱡ 
1.0 

(referent) 
2.94 

(1.64-5.25)ⱡ 
10.01 

(3.70-26.95)ⱡ 
1.0 

(referent) 
1.92 

(0.80-4.60) 
2.98 

(0.85-10.37) 
Waist 
circumference  

         

Non obese  
1.0 

(referent) 
4.03 

 (0.70-23.06) 
- 

1.0 
(referent) 

2.1 
(0.25-17.59) 

- 
1.0 

(referent) 
2.08 

(0.91-4.73) 
4.01 

(1.37-11.75) 
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Abdominal 
Obesity 

1.0 
(referent) 

1.26 
(0.46-3.65) 

14.00 
(4.44-44.07)ⱡ 

1.0 
(referent) 

1.92 
(0.87-4.22)ⱡ 

3.14 
(1.07-9.18)ⱡ 

1.0 
(referent) 

1.82 
(1.02-3.27)ⱡ 

4.55 
(1.74-9.89)ⱡ 

ⱡ p value < 0.05. * Values for tertile in Canada: 1.40≤Tertile 1<1.56; 1.56≤Tertile 2<1.61; 1.61≤ Tertile 3< 2.08. Values for tertile in Albania: 1.39≤Tertile 1< 
1.51; 1.51≤Tertile 2< 1.55; 1.55≤Tertile 3< 1.77.  Values for tertile in Latin America: 1.32≤Tertile 1<1.47; 1.47≤Tertile 2< 1.52; 1.52≤Tertile 3< 1.75. 
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Figure 1- Internally-defined cut points of handgrip strength to identify slowness in 

IMIAS population by sex. 
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SUPPLEMENTARY TABLES  

 

Supplementary Table 1 - Prevalence of weakness using published criteria by FNIH Sarcopenia Project and 
Fried et al. (2001).   

 Kingston Saint - Hyacinthe Tirana Manizales Natal 

Men 180 189 184 182 191 

FNIH Sarcopenia Project 5 (2.8%) 3 (1.6%) 16 (8.7%) 35 (19.2%) 27 (14.1%) 

Fried et al. (2001) 15 (8.3%) 17 (9%) 54 (29.3%) 81 (44.5%) 91 (47.6%) 

Women 205 202 199 193 210 

FNIH Sarcopenia Project  (6.8%)14 5 (2.5%) 11.6% (23) 13.5% (26) 38 (18.1%) 

Fried et al. (2001) 44 (21.5%)  27 (13.4%) 75 (37.7%) 69 (35.8%) 102 (48.6%) 
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Supplementary Table 2 – Prevalence of weakness by definitions from Fried et al. (2001), FNIH Sarcopenia Project 
and Internally- defined cut points.  

Fried et al. (2001) FNIH Sarcopenia Project Internally-defined cut points 

Men Normal Intermediate Weakness Normal 
Intermediat

e 
Weakness 

Normal Strength 640 (95.8%) 28(4.2%) 0 (0%) 653 (97.8%) 15 (2.2%) 0 (0%) 

Weakness 23 (8.9%) 149 (57.8%) 86 (33.3%) 32 (12.4%) 171 (66.3%) 55 (21.3%) 

Women Normal Intermediate Weakness Normal 
Intermediat

e 
Weakness 

Normal Strength 631 (91.2%) 61(8.8%) 0 (0%) 523 (75.6%) 169 (24.4%) 0 (0%) 
Weakness 75 (23.7%) 136 (42.9%) 106 (33.4%) 0 (0%) 124 (39.1%) 193 (60.9%)  
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Abstract  

Background: Sarcopenia is an important condition in older population, however due 

lack of accessibility of muscle mass measures this condition may remain 

undiagnosed in older adults.  

Objective: The aim of this study was to investigate which physical performance 

measures predict better the muscle mass in community dwelling older adults.  

Design: a prospective cohort study.  

Settings: Community dwelling older adults participants from the International 

Mobility Aging Study (IMIAS) in Natal, Brazil.  

Subjects: 402 participants aged 64-74 years who agreed to participate in 2012 

were followed for 4 years. Therefore, 249 subjects completed the 4-year follow-up 

examination in 2016. 

Methods: Muscle mass were determined (assessed only in 2016) by bioelectrical 

impedance analysis (BIA) from the appendicular skeletal muscle mass (ASM), that 

was normalized by the body mass index (BMI) in order to obtain the skeletal muscle 

mass index (SMI). Physical performance measures included the assessment of 

handgrip strength and gait speed. Also, data of age, sex, number of chronic 

conditions, inflammatory level and height and weight were obtained at baseline.  

Results: After adjustment for age, sex, chronic conditions and inflammatory level 

only handgrip strength values were able to predict muscle mass 4 years later 

(β=0.003; p value <0.05), gait speed was not related to muscle mass. 

Conclusion:  The measurement of handgrip strength could be useful method to 

screening sarcopenia status in community dwelling older adults, since could indicate 

early who potentially should be underwent to more specific examinations of muscle 

mass.  

 

Key words: Sarcopenia; Aging; Screening.  



89 
 

Background  

Sarcopenia is defined in terms of decline age related in muscle mass and 

function[1] and have been representing a growing concern, mainly due its negative 

outcomes such as disability, hospitalization and mortality[2]. Also, recently, this 

syndrome was recognized as a disease with its inclusion in ICD-10[3]. Despite this, 

sarcopenia might remain undiagnosed due to a lack of accessibility to muscle mass 

assessment that require very precise imaging systems, however these equipment 

are scarcely available in clinical settings or primary health care services mainly on 

developing countries[4]. The European Working Group on Sarcopenia in Older 

People (EWGSOP) proposed a sequential algorithm to screen older adults for 

sarcopenia that include the assessment of gait speed (GS) and handgrip strength 

(HGS) as a first step to eligible individuals for muscle mass (MM) measurement[1]. 

The aim of this study is to explore which of the physical performance measures 

proposed by the EWGSOP could predict most the MM in community dwelling older 

adults after 4 years of follow up.  

 

Methods  

Sample and study design  

This is an observational, longitudinal study that is part from the International 

Mobility Aging Study (IMIAS). IMIAS is a prospective cohort study of community-

dwelling older adults, conducted at 5 sites: Tirana (Albania), Natal (Brazil), Manizales 

(Colombia), Kingston (Ontario, Canada), and Saint-Hyacinthe (Quebec, Canada). 

The design of the study and data collection methods has been described earlier in 

detail [5]. Briefly, older adults between 65 and 74 years old and without severe 

cognitive decline (defined as four or more errors in the orientation scale of the 

Leganes Cognitive Test) were included.  

For this specific study we used only data from Natal (Brazil), where 

participants were randomly selected from the population registered at neighborhood 

health centers and invited to participate in the study. Participants who agreed to 
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participate in 2012 were followed for 4 years. Total of 402 individuals were assessed 

at baseline.  Thereafter, 249 subjects completed the 4-year follow-up examination in 

2016. The causes of follow-up loss were death (n = 34), severe cognitive decline 

(n=22) and contact unavailable or declined to participate in follow- up (n = 97). Of 

these, 167 had baseline, 4-year follow-up and body composition data from BIA. 

Figure 1 (available as Supplementary material) describes the sampling strategy of 

this study. The subjects who were followed were similar in initial age, years of 

education, body mass and height with those who dropped out of the study.  On the 

other hand, the subjects who were not followed had higher values of BMI and waist 

circumference, also they reported had more chronic (p-value <0.01).  

This research was approved by the Ethics and Research Committee of the 

Universidade Federal Rio Grande do Norte, Brazil. Written informed consent was 

attained from all participants.  

Measurements 

Outcome variable 

MM was measured only in the follow up assessment (2016) by BIA using a 

tetrapolar body composition analyzer (model 450, Biodynamics Body Composition, 

Seattle, Washington, USA). Four electrodes were placed on the dorsal surface of 

the right hand, wrist, foot and ankle. During the measurement, the subjects remained 

lying in the supine position on a nonconducting surface. The subjects were asked to 

obey the following procedures before the BIA measurements: not to eat or drink 

anything during the 4 hours before the evaluation, not to perform any physical 

exercise during the 12 hours preceding the test, to urinate at least 30 minutes before 

the evaluation and do not to consume alcohol during the 48 hours preceding the test  

[6]. 

MM was calculated throughout the appendicular skeletal muscle mass (ASM) 

that was estimated from the equation validated for Latin American older adults as 

following: -0.05376 + (0.2394 * Height2 /Resistance) + (2.708 * sex) + (0.065 * 

weight), where height is in cm, resistance is in Ohms, men=1 and women=0 [7]. This 
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indicator was further adjusted by BMI to create a skeletal muscle mass index (SMI) 

[8].  

Physical performance assessment  

GS was assessed using a 4-m course at usual walking speed from a standing 

position. Two trials were performed and the fattest value was used in the analyses.  

HGS was assessed using a hand-held dynamometer (Jamar hydraulic hand 

dynamometer). The measurement protocol for handgrip strength followed the 

recommendations of The American Society of Hand Therapists[9]. Three attempts 

were performed, and the highest value was used in the analyses. 

 

Covariates  

According to the relevant literature the following variables were identified as 

potential confounders: age, sex, chronic conditions and CPR[10, 11]. For the multiple 

linear regression age was centered at 64 years (reported age minus 64). Chronic 

conditions were assessed as having been diagnosed by a medical doctor of the 

following conditions: hypertension, heart diseases, diabetes, cancer, chronic 

respiratory disease, and arthritis. Serum CRP levels were analyzed with Roche 

immune-turbidimetric test CRP-L3. It was calculated the logarithm CRP for 

normalization of the distribution of data.  

 

Other measurements  

Height (cm) was measured to the nearest 0.1 cm with a stadiometer. Body 

weight (kg) was assessed using a digital scale with participants wearing light indoor 

clothes and no shoes. Body mass index was calculated using weight and height2 

(kg/m2).   

 

Statistical analysis  

Differences between men and women at the baseline and 4 years of follow 

up were assessed by Chi square test for categorical variables and Student T test for 

continuous variables. Differences between baseline and the follow up were seen for 

men and women separately using paired t test for continuous variables and 
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McNemar test for categorical variables. After, we performed a multiple linear 

regression to verify what physical performance measures at baseline predict better 

the SMI 4 years later adjusted by other important confounders. The covariates used 

were: sex, age centered, chronic conditions and inflammatory level (both measured 

at baseline).  The analyses were performed with SPSS, Version 20.0 (IBM Corp., 

Armonk, NY, USA). The level of statistical significance was set at p-value < 0.05. 

 

Results  

The characteristics of the subjects at baseline and follow-up are shown in 

Table 1. There were significative differences between the mean values from baseline 

and 4 years of follow up for age, number of chronic conditions, height and gait speed 

among men and women (Table 1). 

Table 2 shows the results from the linear multiple regression between the SMI 

and the physical performance measures. Our model had a R2 adjusted of 0.80 and 

a F ratio of 104.42 (p-value <0.01). The regression analyses revealed that only the 

baseline values of HGS were able to predict the SMI 4 years later (β=0.003; p value 

<0.05).  

 

Discussion  

The assessment of muscle mass still difficult in clinical setting since the more 

reliable instruments are costly and not complete available consequently is urgent to 

find fast, low-cost and easy application that can be used in a large scale to estimate 

better ASM providing early diagnosis of sarcopenia in older population.  Thus, our 

study aimed to investigate which physical performance measures predict better the 

muscle mass in community dwelling older adults. We observed that HGS predicted 

the SMI status after 4 years of follow up, independent of age, sex, chronic conditions 

and inflammation level.  

 Previous studies had showed simple models to estimate muscle mass, 

however is recent the use of physical performance assessment as a way to predict 

sarcopenia status [12].  Gray et al. 2015 found in their predictive model that HGS 

accounted almost 70% of the variance of ASM, which is in agreement with our 
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findings. Also, recent guidelines proposed that the assessment of sarcopenia should 

involve the measurement of HGS and muscle mass [8, 13].  

The EGWOSP suggested that sarcopenia assessment should be include 

muscle function and mass and the first test suggested to screening who should be 

assessed by muscle mass was GS  [1]. In our results GS was not related to the 

muscle mass. Some authors debated that decline in the GS could involve other 

aspects than the decline in muscle mass only [14, 15].  

This study has some limitations. We did not have repeated measures of 

muscle mass over the follow up assessments that could permit to do time varying 

analysis. Furthermore, BIA assessment is a double indirect method that require the 

use of specific equations to provide the measurement of muscle mass [17–19]. In 

attempt of avoid possible bias we used a validate equation for Latin American older 

adults that showed good correlation with DXA assessment  (R2=0.91; p< 0.05) [7]. 

Finally, BIA measures can be influenced by extra cellular body water [16].  In order 

to control this potential source of bias, the subjects were instructed to follow restrict 

procedures before underwent the BIA assessment as exposed earlier.  

In the meantime, this is the first longitudinal study developed in Brazilian older 

adults that proposed to examine what important physical performance measures 

could predict better the muscular mass after 4 years in front of other important 

confounders. We suggested the use of HGS a simple, inexpensive and reliable 

measure as a way to screening sarcopenia in clinical settings or in primary care 

services.  

 

Conclusion  

In our study HGS measure predicted the muscle mass status, however we 

did not find this association with GS. HGS could be useful to screening sarcopenia 

status in community dwelling older adults.  
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Table 1 - Descriptive characteristics at baseline and for follow up period.  

 Baseline (n=402) 4 years of follow up (n=167)  

 Men (n=190) Women  (n=212) p-value  Men(n=81) Women (n=86) p-value  

Age  69.18 (2.78) 69.26 (2.65) 0.75 72.85 (2.85)1 72.88 (2.69)1 0.94 

Number of chronic conditions 1.52 (1.16) 2.42 (1.30) <0.01 0.13 (0.41)1 0.16 (0.48)1 0.69 

PCR 0.33 (1.50) 0.59 (1.35) 0.10 - - - 

Weight 71.87(12.02) 65.14 (13.67) <0.01 71.45 (11.25) 62.09 (11.03)1 <0.01 

Height 164.30 (7.25) 150.73 (5.90) <0.01 162.86 (6.55)1 149.55 (5.48)1 <0.01 

BMI 26.59 (3.85) 28.67 (5.90) <0.01 26.90(3.61)1 27.69 (4.42)1 <0.01 

SMI - - - 0.78 (0.08) 0.49 (0.06) <0.01 

GS 0.88 (0.20) 0.75 (0.21) <0.01 0.80 (0.20)1 0.76 (0.15)2 0.17 

HGS 31.88 (7.28) 18.94 (4.81) <0.01 31.85 (6.43) 18.80 (3.86) <0.01 
1 difference significative from baseline (p-value< 0.01); 2 difference significative from baseline (p-value< 0.05); differences 
between baseline and follow up were tested by paired t test for the continuous variables or  by McNemar test for 
categorical variables.  
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Table 2 - Relationship between physical performance measures at 
baseline and SMI measured 4 years after.  

 β S.E.  p-value  

Intercept  0.70 0.04 <0.01 

Age*  -0.002 0.02 0.32 

Sex    

Men Referent - - 

Women  -0.25 0.02 <0.01 

Number of chronic conditions  -0.003 0.005 0.63 

C-reactive Protein -0.009 0.004 <0.05 

GS 0.01 0.03 0.75 

HGS 0.003 0.001 <0.05 

*Age centered at 64 years; SMI = Appendicular Skeletal Muscle mass 
/Body Mass Index 
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Abstract  

Background: Abdominal obesity is related to the disability process in older adults, 

however, little is known about this relationship when adjusted for important 

confounders such as depression and physical performance measures. Objectives: 

To explore the longitudinal relationship between abdominal obesity and mobility 

disability controlling for physical performance and depression. Methods: In the 

International Mobility in Aging Study (IMIAS) Study, 931 out of 1608 older adults 

aged 64-74 years old were free of mobility disability at baseline and then reassessed 

in 2016. Mobility disability was defined as reporting difficulty in walking 400 m or 

climbing stairs. Activities of daily living (ADL) disability was based on any self-

reported difficulty in five mobility-related ADLs. Abdominal obesity was defined as 

waist circumference ≥ 88cm for women or ≥ 102 cm for men. Four meters gait speed, 

handgrip strength and depressive symptoms (CES-D) were assessed. Generalized 

Estimating Equations (GEE) and multinomial regressions were used to estimate 

associations between disability and abdominal obesity. Results: The longitudinal 

associations between mobility disability and abdominal obesity remained significant 

even when adjusted by depressive symptoms, handgrip strength, gait speed, age, 

sex, education and research site. Participants with abdominal obesity had higher 

mobility disability over four years compared to those without abdominal obesity 

(OR=1.47, 95% CI 1.01-2.15). Abdominal obesity was not significantly associated 

with ADL disability (OR: 1.40, 95% CI 0.90-2.18). Results were similar when the 

multinomial regression was used, taking mortality in account. Conclusion: Abdominal 

obesity is associated longitudinally and predicts mobility disability, even over a short 

period (4 years) in community-dwelling older adults from different epidemiological 

contexts.  

Keywords: Disability, Mobility, Activities of Daily Living, Abdominal obesity, Aging.   
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Background  

Disability in old age is a major public health concern due to global population 

aging  (1). Higher disability rates among older people reflect an accumulation of 

health risks across a lifespan of disease, injury, chronic illness, environmental risk, 

and social and economic adversity (2). The presence of disability is associated with 

a great burden for the health system. This is particularly important for developing 

countries where resources for health services are limited. In older adults, important 

risk factors for disability risk are depression (3–6), declines in gait speed and muscle 

strength (7,8), and obesity (9,10). 

Obesity is a contemporary public health problem receiving increasing 

attention in older adult populations due to its associations with increased risk for 

comorbidities, cardiovascular disease and earlier death (9). The presence of obesity 

is linked to an increased risk for disability in older adults (9). In a systematic review, 

Vincent et al. (2010) reported that obesity was a consistent predictor of mobility 

disability in the older population (10).  

Abdominal obesity has emerged as a better measure of obesity than BMI in 

older adults since it is strongly related to total fat (11). Some longitudinal studies 

have recently shown the predictive value of abdominal obesity (AO) for disability in 

older adults (12–14). The literature from longitudinal studies demonstrates the strong 

negative impact of depression on disability health status of older adults’ life (3,4) and 

its relationship with obesity (15–18). Similarly, physical performance measures (such 

as gait speed and handgrip strength) are longitudinally associated with both obesity 

(19,20) and disability (8,21–23).   

As far as we are aware, there are no longitudinal studies that have focused 

on the relationship between disability and abdominal obesity adjusting for 

depression and physical performance, which are considered important confounders 

of this association (16,17,21,24). For this study, we hypothesized that the 

disablement process is influenced by abdominal obesity in its development, even in 

the presence of other important known risk factors. Moreover, we used data from an 

IMIAS Study that provided a good opportunity to study this relationship in older adults 
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aging in different contexts and with very distinct aging profiles. Thus, the current 

study had two objectives: (a) to estimate the prevalence and 4-year incidence of 

mobility and mobility-related Activities of Daily Living (ADL) disability in men and 

women participants in the International Mobility Aging Study (IMIAS); and (b) to 

explore the longitudinal relationship between abdominal obesity with mobility and 

mobility-related ADL disability controlling for physical performance and depression 

in older adults who are free from disability.  

Methods  

Study design and participants  

 IMIAS is a population-based longitudinal study that involved five sites with 

different epidemiological contexts: Kingston (Ontario, Canada) and Saint-Hyacinthe 

(Quebec, Canada), Tirana (Albania), Manizales (Colombia) and Natal (Brazil). 

IMIAS’ main purpose was understanding the differences in mobility disability among 

older adults from diverse settings. The study design and data collection methods 

have been described earlier  (25–27).  

 IMIAS participants were community-dwelling men and women aged 64–74 

years old at the time of the first assessment wave. Older adults from Tirana, 

Manizales, and Natal were randomly recruited through neighborhood primary care 

centers. Canadian participants were invited to participate in the study by an invitation 

letter from their primary care physicians (25). In 2012, 2002 participants were 

recruited and followed for four years, with reassessments in 2014 and 2016. In 2016, 

1527 of the 1891 subjects known to have not diedparticipated in the follow-up 

assessment (81%). 

 For this data analysis, we included only the participants from the Canadian 

and Latin American cities without any disability at baseline (n=940). Figure 1 

describes the sampling strategy of this study.   

Measurements  

Mobility and mobility-related ADL disability  



103 
 

 Mobility disability was defined as self-reported difficulty in walking 400 m or 

climbing a flight of stairs without resting (25,28,29) (ii) ADL disability was defined by  

reporting  difficulties in performing at least one of five mobility-related activities of 

daily living (ADL): going to the bathroom, bathing, dressing, getting out of bed, 

walking across a small room (25,29,30). We used a three-level hierarchical variable 

for disability status definition as follows: complete function (those individuals without 

disability); mobility disability (have difficulty walking 400 m or climbing a flight of 

stairs); and mobility-related ADL disability (including those with mobility disability 

plus difficulty to perform one or more mobility-related ADL) (30). 

Abdominal obesity  

 Waist circumference (cm) was assessed using a non-elastic tape at the 

midpoint between the lower edge of the rib cage and the iliac crest. Abdominal 

obesity was considered when waist circumference was ≥ 88cm for women or ≥ 102 

cm for men (31).   

Covariates 

Physical performance  

  Gait speed was defined by the distance (in meters) divided by time (in 

seconds) from a standing-start usual-pace walk of four meters, or three meters if four 

meters of space was unavailable in the home. Two measurements were performed 

and the fastest value was used for analysis. Gait speed was converted to decimeters 

per second. Handgrip strength was measured using a handheld dynamometer 

(Jamar Hydraulic Hand Dynamometer®). Participants were instructed and verbally 

encouraged to grip the handle as hard as possible using their dominant hand. The 

measurement protocol for handgrip strength followed the recommendations of The 

American Society of Hand Therapists (32). Three measurements were performed, 

and the highest value was used in the analyses.   

Depressive symptoms  

 Depressive symptoms were reported as the score on the Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), which is a widely used 20-item 
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test with scores from 0 to 60 (highest possible burden of depressive 

symptomatology). Scores ≥ 16 were used as indicative of clinically relevant 

depression (33).  

 Sociodemographic information obtained at baseline during the structured 

interview included age, sex, education (years) and income sufficiency. For analysis, 

age was centered at 64 years, which corresponds to the lowest age at baseline. 

Income sufficiency was recorded by the answer to the question: To what extent is 

your income sufficient to make ends meet? Possible responses were: very sufficient, 

suitable, and insufficient. Chronic conditions were assessed as having been 

diagnosed by a medical doctor with any of the following conditions: hypertension, 

heart diseases, diabetes, cancer, chronic respiratory disease, or arthritis. The 

number of chronic conditions was categorized in 0-1, 2-3 and 4 or more chronic 

conditions. Height (cm) was measured to the nearest 0.1 cm with a stadiometer. 

Body weight (kg) was assessed using a digital scale with participants wearing light 

indoor clothes and no shoes. Body mass index was calculated using weight and 

height2 (kg/m2).   

Statistical analysis  

Descriptive statistics were used to summarize the data. Continuous variables 

were presented by mean values and standard deviations, while categorical variables 

were presented by proportions. Sex-specific results are shown according to disability 

status. Differences between mobility disability, ADL disability, and complete function 

groups were compared using ANOVA and Chi-square test. The incidence of mobility 

and ADL disability in 2014 were calculated considering the participants who were 

free of disability at baseline. 2016 disability incidence was only considered for those 

participants without disability (mobility and ADL) in 2014.    

We used Generalized Estimating Equations (GEE) to model the longitudinal 

associations between mobility disability and ADL disability with abdominal obesity, 

adjusting for depressive symptoms and physical performance measures and 

remaining covariates. GEE is an extension of the generalized linear model that 

accounts for the within-subject correlation across repeated measurements, allows 
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for within-subject missing data, and is appropriate to estimate population-averaged 

effects over time. We used an unstructured correlation structure for GEE analysis 

for which we built two models; one model with mobility disability as the dependent 

variable, and the other model with mobility-related ADL disability as the dependent 

variable. Both models were adjusted by the following baseline variables:  age-

centered, sex, years of education, income sufficiency, research site, number of 

chronic conditions, and height; and by the following time-varying variables: 

abdominal obesity, depression, handgrip strength, gait speed and data collection 

time. Sex interactions were tested in both models. Since these interactions were not 

significant, sex was included as a covariate.  

Finally, we performed a multinomial regression to assess the predictive value 

of baseline abdominal obesity, depressive symptomatology, handgrip strength, and 

gait speed for 2016 mobility disability. Participants were classified into four 

categories according to disability in 2016: complete function, mobility disability, 

mobility-related ADL disability, and death (the distribution of this outcome is shown 

in Table 1). All analyses were controlled by disability status in 2012, age, sex, 

education, income sufficiency, research site, number of chronic conditions and 

height. Sex interactions were also tested using product terms which were non-

significant.  Comparative analyses between the subjects who remained in the study 

and those who dropped out of follow-up assessment in 2016 were performed 

considering socio-demographic factors and variables of interest. No differences in 

sex, age, abdominal obesity or depression were observed; however, those lost to 

follow up had lower  education.  

Results  

Sex-specific characteristics according to disability status are shown in Table 

2. Disability was more frequent among those with insufficient income, higher 

comorbidity, those with depression and those with abdominal obesity. Both men and 

women with mobility disability in 2012 had fewer years of schooling, handgrip 

strength, and gait speed values. Moreover, both men and women who had ADL 

disability showed significant lower baseline values in gait speed and handgrip 
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strength compared to those participants without disabilities.  

Sex-specific baseline prevalence, two years and four years incidence of 

mobility and ADL disability in both sexes and across research sites are shown in 

Table 3. Among men, the baseline prevalence of mobility disability varied from 

12.1% to 36.6%, and from 11% to 24.63% for ADL disability. At baseline, prevalence 

rates were higher in women than men for both mobility and ADL disability. Similar 

patterns of women presenting higher values of disability incidence were observed in 

2014 and 2016 (Table 3).  

The longitudinal association between mobility disability and obesity is shown 

in Table 4. The generalized estimation equation model showed that the association 

between mobility disability and abdominal obesity remained statistically significant 

even after adjustment by depressive symptoms, handgrip strength and gait speed. 

Those participants with abdominal obesity had an odds ratio of 1.47 (95% CI 1.01-

2.15) for developing mobility disability in 4 years compared to the reference group 

without abdominal obesity. Stronger associations were also found with depressive 

symptomatology (OR: 2.91, 95% CI 1.83-4.65) and time (OR: 2.93, 95% CI 2.49-

3.44), while higher values in the physical performance measures were protective 

factors for mobility disability (Table 4).  

 In the fully adjusted model, we found higher odds of ADL disability among 

those with abdominal obesity, however the association did not reach statistical 

significance (OR: 1.40, CI 95% 0.90-2.18). Again, we observed a strong longitudinal 

association between depressive symptoms and ADL disability (OR: 2.45, CI 95% 

1.37-4.35) and an increase with time (OR: 2.30, CI 95% 1.92-2.75) for the risk of 

ADL disability. Higher values of handgrip strength and gait speed were associated 

with lower risk of ADL disability (Table 4). In our analyses of 2012 predictors for 2016 

disability controlling for mortality, abdominal obesity (OR: 1.79; CI 95% 1.03-3.09) 

was a predictor of mobility disability in 2016 (Table 5). 

Discussion  

In this study we aimed to describe the prevalence and incidence of mobility 
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and mobility-related ADL disability in Canadian and Latin American older adults.  

Moreover, we also examined the longitudinal relationship between mobility and 

mobility-related ADL disability with abdominal obesity, controlling for depression and 

physical performance measures in older adults from different epidemiologic 

contexts.  

We observed that the prevalence and incidence of mobility and mobility-

related ADL disability varied across research sites and between sexes. In general, 

higher prevalence and incidence of disability were found in those participants from 

Latin America and among women compared to men. Previous cross-sectional 

analyses based on data from the first wave of the IMIAS showed that women were 

more likely to report having difficulties in mobility and in performing ADLs (25). Also, 

the high load of prevalence and incidence of disability in older adults from Latin 

America has support in previous studies conducted in Latin America (34,35).  

The longitudinal relationship between abdominal obesity and mobility 

disability remained statistically significant even after controlling for depressive 

symptomatology, physical performance measures and time. Those participants with 

waist circumference higher than 102 cm (men) or 88 cm (women), respectively had 

a higher risk of mobility disability in 4 years of follow-up (OR 1.47). Similar results 

were found by Koster et al. (2008) using data from the Health ABC study, in which 

older adults who had higher values of waist circumference had a higher risk for 

developing mobility disability in both men and women after 6.5 years of follow-up 

(36). Guallar-Castillón et al. (2007) also found that waist circumference was 

associated with mobility disability after two years of follow-up in older Spanish adults 

(37).  

The association between abdominal obesity and mobility-related ADL did not 

reach statistical significance. Literature on the relationship between central obesity 

and ADL disability shows conflicting results, and there are few longitudinal studies 

of community-living older adults. Corona et al. (2016) found that abdominal obesity 

was a strong predictor of ADL disability over five years of follow-up in Brazilian older 

adults (participants in the SABE study) controlling for handgrip strength, age, sex, 
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education, physical activity level, cognitive function and chronic conditions (14). A 

prospective study of preretirement age adults from England also found that waist 

circumference was the best predictor for the risk of developing disability among the 

five anthropometric measures of obesity after five years, even adjusting for age, 

height, smoking, social class and education (12).   

 Although unexpected, our findings show that the presence of central obesity 

in the IMIAS population may not affect their performance of basic activities of daily 

life. Perhaps the lack of association was influenced by the relatively small number of 

incident cases of ADL disability, since our sample is composed of younger older 

subjects, where this type of disability is uncommon. Furthermore, a previous study 

showed that obese older adults can use compensatory strategies in order to facilitate 

the successful completion of physical tasks as older adults who report no signs of 

difficulty (38). Additionally, this discrepancy may reflect that abdominal obesity could 

bring greater difficulties experienced in walking intermediate distances compared to 

the difficulties posed by shorter walking in everyday activities (12). Despite this, 

Guallar-Castillon et al. (2007) also did not find an association between high quintile 

of waist circumference and ADL disability in Spanish older adults, which 

corroboratesour findings; however, they did not adjust for physical performance 

measures or depression (13).   

Consistent with results from the GEE models, we found that baseline 

abdominal obesity was an important predictor of mobility disability development after 

four years in the multinomial regression model. However, it did not predict more 

severe disability (ADL disability) and mortality. Nevertheless, the relationship 

between central obesity and mortality is still contradicted in older populations (39). 

The literature does provide explanations for the association between central 

obesity and disability. The presence of abdominal obesity can be linked to physical 

inactivity, which in turn could lead to disability (37). Another possibility is that the 

presence of abdominal obesity could represent a burden for the osteomuscular 

system, thus limiting mobility (37). Finally, other authors have suggested that the 

increase in the amount of adipose tissue can be related to an up-regulation of 
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systemic inflammation, thus leading to a disability process (40,41) .   

Our GEE results also present the variable time as being significant for an 

increased risk of developing mobility and mobility-related ADL disability for IMIAS 

participants, even when adjusted for obesity, depression or physical performance. 

This fact suggests that other recognized risk factors which were not being 

considered in the analysis such as physical activity level (42) or presence of 

inflammation (43,44) also might be underlying this process.  

Our analyses found that the presence of depressive symptoms was strongly 

associated to mobility and mobility-related ADL in both sexes and these findings are 

in line with results from previous studies (3–6). However, the presence of depressive 

symptoms at baseline did not predict the disability status after 4 years. Absence of 

predictive power of depression for disability was also seen in other studies (45,46). 

Perhaps this lack of prediction could be a side effect of the exclusion of those who 

were already disabled at baseline; thus, we may have  excluded some participants 

with both disability and depression, and this might have reduced the number of 

depressed participants, influencing the prediction power 4 years later.    

We also found that physical performance measures (handgrip strength and 

gait speed) were longitudinally associated to mobility and mobility-related ADL. Also, 

these measures showed borderline association at baseline with the disability status 

in 2016. These findings are in line with previous studies (8,24,47,48). 

Limitations and strengths  

This study has some strengths. First, we used waist circumference to 

measure obesity, which is a better predictor of body fat amount in older adults 

compared to body mass index (12). Furthermore, we used the same standardized 

assessment protocols over the four years in four international research sites. 

Additionally, this is the first study to date which examined the relationship between 

obesity and disability status controlling for important confounders such as physical 

performance and depression.  

Despite this, some limitations should be considered. The study sample was 
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relatively small to do site-specific analyses. Also, our outcomes were self-reported, 

which may be influenced by culture or education (49). However, self-reported 

measures are considered valid and cost-effective measures of disability assessment 

in older adult populations (50). Another possible limitation is that our sample is 

composed of the young-old (aged 65-74 years), and in this age group, the small 

number of incident cases of ADL disability may result in lack of statistical power to 

detect an association between abdominal obesity and ADL disability. However, we 

have verified that in bivariate analyses the associations between abdominal obesity 

and mobility and ADL disability yielded high statistical power (97% and 93%, 

respectively).  

Relevant clinical implications 

We observed that abdominal obesity has an important role in the development 

of mobility disability in a short period of time (4 years) in community-dwelling older 

adults from different epidemiological contexts. The presence of abdominal obesity 

remained an important risk factor for disability independent of sex, country, or other 

significant factors, demonstrating that it is urgent to implement health promotion 

policies to reduce obesity in adult populations in order to prevent mobility disability 

in later life. 

Conclusion 

In summary, our results showed that the presence of abdominal obesity has 

a central role in the mobility disability process. Future intervention studies and health 

policies are needed to reduce obesity in order to interrupt the progression from 

functional limitation to disability sooner in older populations.  
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Figure 1 - Status of the IMIAS Study sample (only for Canadian and Latin 

American cities), from 2012 (baseline) to the end of follow-up in 2016.  
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Table 1 - Absolute and relative frequencies in each categories of disability (in 2016) across research site and sex among 
those with complete function in 2012(n=764).  

  Kingston  Saint - Hyacinthe  Manizales  Natal  Total  TOTAL 

  Men  Women Men  Women Men  Women Men  Women Men  Women  

Complete function 
88  

(85.4) 
85  

(74.6) 
104  

(88.9) 
91 

 (83.5) 
77 

 (70.0) 
52 

 (74.3) 
60 

 (66.7) 
35 

 (68.6) 
329 

(78.3) 
263 

(76.5) 592 

Mobility disability  
5  

(4.9) 
13  

(11.4) 
7  

(6.0) 
12 

 (11.0) 
16  

(14.5) 
11 

 (15.7) 
11 

 (12.2) 
9 

 (17.6) 
39  

(9.3) 
45 

(13.1) 87 
Mobility-related ADL 

disability  
7  

(6.8) 
16 

 (14.0) 
5 

 (4.3) 
4  

(3.7) 
8 

 (7.3) 
7  

(10.0) 
9  

(10.0) 
3  

(5.9) 
29 

 (6.9) 
30  

(8.7) 59 

Deaths  
3  

(2.9) 
- 

3 
 (2.9) 

2 
 (1.8) 

9  
(8.2) 

- 
10  

(11.1) 
4 

 (7.8) 
23  

(5.5) 
6 

 (1.7) 29 
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Table 2  - Sex-specific distributions of general characteristics according to disability status at baseline (n=1608).  

MEN 

Variables  Complete function (n=516) Mobility Disability (n=91) ADL Disability (n=158) p-value  

Sociodemographic 
characteristics  

 
   

Age, years; mean (s.d.) 68.92 (2.82) 69.26 (2.80) 69.22 (2.91) 0.35 

Education, years; mean (s.d.) 10.89 (6.34) 6.90 (5.24) 9.28 (6.90) <0.01 

Research Site, (%)     

Kingston, Canada 129 (70.5) 13 (7.1) 41 (22.4) 

<0.01 
Saint-Hyacinthe, Canada 155 (81.6) 14 (7.4) 21 (11.1) 

Manizales, Colombia 117 (57.9) 35 (17.3) 50 (24.8) 

Natal, Brazil 115 (60.5) 29 (15.3) 46 (24.2) 

Income Sufficiency, (%)     

Very well  189 (80.4) 10 (4.3) 36 (15.3) 

<0.01 Suitably 167 (69.3) 32 (13.3) 42 (17.4) 

Not very well 159 (55.8) 49 (17.2) 77 (27.0) 

Clinical characteristics      

Chronic Conditions, (%)     

0-1 320 (76.6) 42 (10.0) 56 (13.4) 

<0.01 2-3  179 (59.5) 39 (13.0) 83 (27.6) 

4 or more 17 (37.0) 10 (21.7) 19 (41.3) 
Presence of Depressive 
Symptoms, (%) 

 
  

 

No  487 (71.2) 74 (10.8) 123 (18.0) 
<0.01 

Yes  28 (35.4) 17 (21.5) 34 (43.0) 

Antropometric Variables      

BMI, kg/m2, mean (s.d.) 26.80 (4.03) 27.00 (4.82) 27.60 (5.02) 0.13 

Weight, kg, mean (s.d.) 76.43 (13.71) 74.67 (16.35) 78.02 (17.37) 0.22 

Height, cm, mean (s.d.) 168.65 (7.83) 165.76 (7.83) 167.70 (8.73) <0.01 
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Abdominal Obesity      

No  393 (70.1) 67 (11.9) 101 (18.0) 
<0.01 

Yes  123 (60.3) 24 (11.8) 57 (27.9) 
Physical performance 
measures    

 

Handrip Strength, kg, mean 
(s.d.)a 38.20 (8.67) 33.84 (9.43) 33.65 (9.47) <0.01 
Gait Speed, dm/s, mean 
(s.d.)b 10.43(2.11) 9.02 (1.84) 8.32 (2.13) <0.01 

WOMEN  

 Complete function (n=415) Mobility Disability (n=171) ADL Disability (n=251) p-value  

Sociodemographic Variables      

Age, years; mean (s.d.) 69.18 (2.76) 69.64 (2.87) 68.77 (2.62) <0.05 

Education, years; mean (s.d.) 10.91 (5.49) 6.33 (4.94) 7.66 (5.67) <0.01 

Research Site, (%)     

Kingston, Canada 142 (67.0) 13 (6.1) 57 (26.9) 

<0.01 
Saint-Hyacinthe, Canada 131 (62.4) 36 (17.1) 43 (20.5) 

Manizales, Colombia 74 (36.5) 62 (30.5) 67 (33.0) 

Natal, Brazil 68 (32.1) 60 (28.3) 84 (39.6) 

Income Sufficiency, (%)     

Very well  157 (70.7) 24 (10.8) 41 (18.5) 

<0.01 Suitably 151 (56.6) 48 (18.0) 68 (25.5) 

Not very well 104 (30.4) 96 (28.1) 142 (41.5) 

Clinical characteristics      

Chronic Conditions, (%)     

0-1 213 (65.7) 56 (17.3) 55 (17.0) 

<0.01 2-3  174 (43.9) 89 (22.5) 133 (33.6) 

4 or more 28 (23.9) 26 (22.2) 63 (53.8) 
Presence of Depressive 
Symptoms, (%)    
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No  370 (58.0) 127 (19.9) 141 (22.1) 
<0.01 

Yes  45 (22.7) 43 (21.7) 110 (55.6) 

Antropometric Variables      

BMI, kg/m2, mean (s.d.) 26.37 (4.49) 29.85 (6.20) 30.10 (6.41) <0.01 

Weight, kg, mean (s.d.) 64.38 (12.22) 66.81 (15.15) 70.94 (16.77) <0.01 

Height, cm, mean (s.d.) 156.92 (6.82) 151.63 (6.75) 153.33 (7.54) <0.01 

Abdominal Obesity      

No  202 (64.7) 49 (15.7) 61 (19.6) 
<0.01 

Yes  213 (40.6) 122 (23.2) 190 (36.2) 
Physical performance 
measures      
Handrip Strength, kg, mean 
(s.d.)c 22.99 (5.16) 20.47 (4.81) 19.62 (5.58) <0.01 
Gait Speed, dm/s, mean 
(s.d.)d 10.44 (2.17) 8.43 (2.09) 7.84 (2.57) <0.01 

a 18 missing values ; b 17 missing values; c 18  missing values;  d 12 missing values;  *p-values from Chi square test for 
categorical variables and by ANOVA test for continuous variables.  
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Table 3 - Baseline prevalence and incidence of mobility and mobility-related ADL disability in 2014 and 2016, stratified by sex.  

MEN  

  2012 Prevalence (95% CI) 
Two year incidence 2012-2014 (95% 

CI)a 
Two year incidence 2014-2016 (95% 

CI)b 

 Mobility Disability  ADL Disability  Mobility Disability  ADL Disability  Mobility Disability  ADL Disability  

Kingston 
16.94  

(12.20-23.04) 
22.83  

(17.35-29.41) 
5.55  

(2.72-11.02) 
4.93  

(2.41-9.83) 
6.31  

(3.09-12.45) 
8.40  

(4.63-14.78) 
Saint-
Hyacinthe 

12.11  
(8.20-17.51) 

10.99  
(7.30-16.22) 

9.09 
 (5.39-14.93) 

4.71 
 (2.40-9.01) 

5.98 
(2.93-11.84) 

3.55  
(1.52-8.03) 

Manizales  
36.63  

(30.30-43.47) 
24.63  

(19.21-30.99) 
16.67  

(11.06-24.35) 
8.50 

 (5.03-13.99) 
18.75  

(12.60-26.97) 
5.67  

(2.90-10.80) 

Natal  
27.89  

(22.00-34.66) 
24.21  

(18.67-30.77) 
14.29  

(8.99-21.95) 
3.47  

(1.49-7.87) 
19.35  

(12.61-28.53) 
8.13  

(4.48-14.32) 

WOMEN 

Kingston 
21.70 

 (16.68-27.72) 
26.64 

 (21.16-32.93) 
11.03  

(6.91-17.17) 
5.10  

(2.60-9.73) 
21.37  

(15.22-29.16) 
15.60  

(10.54-22.49) 
Saint-
Hyacinthe 

30.95 
 (25.09-37.50) 

20.48 
 (15.57-26.44) 

19.05  
(13.15-26.78) 

5.70  
(3.03-10.47) 

10.19  
(5.78-17.32) 

7.05  
(3.98-12.18) 

Manizales  
56.65 

 (49.77-63.28) 
32.84  

(26.77-39.55) 
22.89  

(15.17-33.01) 
8.03  

(4.54-13.81) 
22.47 

(15.04-32.18) 
13.64  

(8.80-20.53) 

Natal  
63.21 

 (56.53-69.41) 
39.62  

(33.28-46.34) 
24.24  

(15.51-35.81) 
12.50  

(7.84-19.34) 
23.73  

(14.69-35.97) 
10.00 

 (5.52-17.44) 

Incidence = new cases/participants at risk;  a Only those who completed the 2014 questionnaire were  included in the calculation 
of incidence in 2014; bOnly those who completed the 2016 questionnaire were  included in the calculation of incidence in 2016. 
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Table 4- Generalized Estimating Equations models estimating the effect of obesity, handgrip strength, gait speed 
and depression on the risk of mobility and mobility-related ADL disability  

  Mobility Disability  Mobility-related ADL disability  

  OR  95% CI  p-value  OR  95% CI  p-value  

Intercept  3.63 - 0.61 0.01 - 0.24 

Abdominal Obesity        

Yes  1.47 1.01-2.15 0.04 1.40 0.90-2.18 0.13 

No  Referent    Referent    

Depressive Sintomatology       

Yes  2.91 1.83-4.65 <0.01 2.45 1.37-4.35 <0.01 

No  Referent    Referent    

Handrip Strength (kg) 0.94 0.91-0.97 <0.01 0.93 0.90-0.97 <0.01 

Gait Speed (dm/s) 0.69 0.62-0.77 <0.01 0.09 0.02-0.33 <0.01 

Time (years) 2.93 2.49-3.44 <0.01 2.30 1.92-2.75 <0.01 

Models adjusted for age, sex, research site, income, education, height and chronic conditions.   
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Table 5- Multinominal regression for associations between baseline abdominal obesity and gait speed, handgrip strength and 
depression with disability in 2016   
 Mobility disability  Mobility-related ADL disability  Death 

  OR  95% CI  p-value  OR  95% CI  p-value  OR  95% CI  p-value  

Abdominal Obesity           

Yes  1.79 1.03-3.09 0.03 1.31 0.69-2.47 0.40 1.12 0.42-2.97 0.81 

No  Referent   Referent   Referent   
Depressive 

Sintomatology          

Yes  1.61 0.76-3.39 0.20 1.00 0.36-2.77 0.99 2.36 0.69-8.06 0.16 

No  Referent   Referent   Referent   

Handgrip Strength (kg) 0.96 0.92-1.01 0.13 0.95 0.91-1.00 0.08 0.97 0.91-1.04 0.48 

Gait Speed (dm/s) 0.88 0.77-1.01 0.09 0.92 0.79-1.08 0.35 0.89 0.71-1.11 0.32 

Analyses adjusted by  disability status at  2012 baseline, research site, age, sex,  income sufficiency , education, height and 
chronic conditions.  
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6. CONCLUSÃO 
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De acordo com os resultados obtidos podemos concluir que:  

Nossas análises confirmaram a validade dos pontos de corte para a fraqueza 

associados a lentidão da marcha, conforme proposto pelo Projeto FNIH. Além 

disso, encontramos concordância entre os pontos de corte definidos internamente 

na amostra do IMIAS com a classificação proposta pelo FNIH.  

Encontramos também que a força de preensão palmar foi melhor preditor da 

massa muscular após 4 anos de seguimento do que a velocidade da marcha em 

idosos comunitários. Além disso, nossos resultados mostraram que a presença de 

obesidade abdominal tem um papel central principalmente no processo 

incapacidade na mobilidade.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A presente tese se propôs a analisar em uma população de idosos 

comunitários de contextos epidemiológicos distintos questões relacionadas ao 

sistema musculoesquelético, incapacidade funcional e obesidade. Trata se de um 

estudo multicêntrico e multidisciplinar desenvolvido em cooperação com o 

Departamento de Fisioterapia da UFRN e Universitè de Montreal/ Canadá, e que 

também contou com a colaboração do Departamento de Nutrição da UFRN para 

parte dos resultados apresentados. 

 Os resultados apontados aqui possuem grande relevância clínica para área 

de gerontologia como também especificamente para a fisioterapia, uma vez que 

nossos achados reforçam o impacto do envelhecimento no sistema muscular, bem 

como demonstram preditores importantes de incapacidade funcional. Dessa forma, 

propomos que a avaliação precoce da força muscular por meio de uma medida 

simples com a força de preensão palmar, bem como a adoção de pontos de corte 

para definir a fraqueza relacionada à mobilidade devem compor a conduta clínica 

do paciente idoso. Além do mais, atenção especial deve ser dada às mudanças na 

composição corporal, especificamente ao aumento da adiposidade na 

circunferência abdominal, no intuito de prevenir um estado de incapacidade 

funcional futuro.  

Esperamos ainda que nossos resultados fomentem ações de saúde, 

principalmente na atenção primária em saúde, especialmente em nível nacional, 

tendo em vista que os piores resultados tanto em questões do desempenho físico 

quanto de incapacidade funcional foram encontrados nos idosos da América Latina, 

especificamente nos idosos residentes em Natal-RN.  

 Por fim, durante o processo de construção dessa tese, tive a oportunidade 

de conhecer e trabalhar com pesquisadores renomados na área da epidemiologia 

do envelhecimento, que foram importantes em inúmeras formas para os resultados 

expostos aqui. Entretanto, particular destaque deve ser endereçado para a  

Professora Doutora Maria Victoria Zunzunegui, tendo em vista que juntamente com 

o meu orientador, o Professor Titular Ricardo Oliveira Guerra, me conduziram em 

todo o processo de doutoramento. Além da vital colaboração dos pesquisadores 

supracitados, pude contar ainda com o auxílio das Professoras Doutoras Clélia de 

Oliveira Lyra e Severina Carla Vieira Cunha Lima do Departamento de Nutrição que 
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nos cederam de bom grado o aparelho de bioimpedância elétrica para a última onda 

de avaliação do IMIAS ocorrida em 2016, na amostra de idosos de Natal.  

 Ressalto ainda que esses quatro anos no curso de Doutorado foram anos de 

intenso aprendizado e amadurecimento científicos, lotados de experiências que 

reforçaram e fortaleceram o desejo de seguir a carreira docente e de pesquisadora.  
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Apêndice A – Questionário de avaliação do IMIAS na Linha de base (2012) 
 

 

Grupo 1 

1. Informações Pessoais 
2. Informações de Contato 
3. Aspectos Demográficos 
4. Declínio Cognitivo (PCL)+ QUALIDADE DE VIDA 
 

Grupo 2 - SES 

5. Escolaridade 
6. Histórico do Trabalho 
7. Renda 
8. Atividades Sociais 
9. Ambiente Físico e Social 
10. Rede de Apoio Familiar e Amigos 
11. Avaliação do Ambiente de Moradia (Life-Space Assessment) 
12. Mensuração da Pressão Arterial 
13. Circunstâncias Iniciais da Vida (primeiros 15 anos) e Adversidades na Infância 
 

Grupo 3 – Condições Médicas 

14. História Reprodutiva 
15. Condições Crônicas 
16. Medicamentos 
17. Depressão (CESD) 
18. Teste de Visão 
19. PCL  
20. Estilo de Vida: Fumo – Álcool – Sono  
21. PCL  Chamada Tardia 
22. Acesso e Utilização dos Serviços de Saúde 
 

Grupo 4 - Mobilidade 

23. Limitações Funcionais – Questionário Nagi  
24. MAT videos 
25. Incapacidade (AVD \ AIVD)  
26. Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FESI) e Histórico de Quedas 
27. Bateria de Desempenho Físico (SPPB)  
28. BEM – Inventário de Papéis Sexuais 
29. Autonomia de Decisão 
30. MAT PA 
 

Grupo 5 - Comportamento 

31. Deficiência na Velhice (Late life disability) 
32. Visitas 
33. Vitimização e Medo da Vitimização 
34. Força de Preensão 
35. Medidas Antropométricas 
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I) INFORMAÇÕES PESSOAIS:  

 

ENTREVISTADOR 

 

Nº de Identificação do Entrevistador.          Data da Entrevista:  

      2 0       

        Ano       MêsDia 

         

Horário de Início da Entrevista: 

    

 

Hora(24)   Min    

PARTICIPANTE 

 

Nº de Identificação do Participante:    

  

Idioma do Questionário:Francês□     Inglês□     Português□   Espanhol□ 

 Localização:     St Hyacinthe□  Kingston□   Natal□   Manizales□ 

 

Administração: 

(A ser preenchido quando a entrevista for concluída) 

 

Entrevista Concluída:     1 □sim 2 □não 

 

Se não, por favor explique o motivo: _______________________________________________ 

 

 

 

A pessoa estava sozinha ou acompanhada?  1□sozinha 2 □acompanhada 

Quem estava presente? 

☐ Cônjuge 

☐ Filha 

☐ Filho 

☐ Outro membro da família 

☐ Outro, não membro da família 
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Tempo de duração da entrevista: 

 Início     

       H(24h)      Min.   

 

 Fim     

       H(24h)      Min.  

II) INFORMAÇÕES DE CONTATO 

 

 

Nº de Identificação do Participante.    

   

 

Informações do Participante: 

Último Nome  

Primeiro Nome  

Endereço Completo  

  

  

Número de Telefone DDD (     ) Número 

     

Informações Pessoais de Algum Contato (que não resida com o participante) 

Relação com o participante  

Último Nome  

Primeiro Nome  

Endereço Completo  

  

  

Número de Telefone DDD (     ) Número 

     

 

III) ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
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1 Data de Nascimento do Participante  

        

Ano  Mês Dia 

2 Idade do Participante 

 

 

 

   
 

3 Sexo do Participante 

Marque a opção apropriada sem perguntar 

1 □ masculino 

 2 □ feminino 

4 Qual seu estado civil? 1□ solteiro (nunca casou) 

2□ casado \ relação estável 

3□ viúvo \ viúva 

4□ separado\ divorciado 

5□ monges \ freira 

5 Você nasceu neste país? 1□ sim 

2□não 

Aonde você nasceu:  

6 Quantos anos você tinha quando imigrou para este 

país? 

   

Anos 

7 Quantos anos você vive em? 

Natal 

 

   

      Anos 

8 Qual (is) idiomas você fala em casa?         

1□ Francês        2□ Inglês        3 □ Português       4 □ Espanhol5□ outros     Especifique: 

__________ 

9 Com quem você 

mora?… 

 

Verifique todos os 

itens 

 

1Sozinho  sim  não 

2 Cônjuge  sim  não 

3 Criança\ crianças  sim  não 

4 Netos  sim  não 

5Parentes, Irmão, Irmã  sim  não 

6 Amigos  sim  não 

7 Outros, especifique:             ______________________________ 

10 Quantas pessoas moram com você?                       
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IV)DECLÍNIO COGNITIVO(PCL) 

 

“Problemas de memória preocupam muitos idosos e seus médicos, mas algumas pessoas 
reclamam desses problemas quando, na verdade, têm boa memória. Temos um teste elaborado 
com uma série de perguntas que ajudam a detectar problemas de memória. Você concordaria em 
respondê-las?” 
 

   SIM  NÃO 

 

“As questões a seguir devem ser respondidas por você sem a ajuda de nenhuma outra pessoa.”  

Qual a data de hoje?  

   AnoMês     Dia 

 Certo    1  Errado    0 

Que horas são?   :   

  H          Min 

 Certo    1  Errado     0 

Que dia da semana é 

hoje? 

  Certo    1  Errado     0 

Qual seu endereço 

completo? 

  Certo    1  Errado     0 

Em que cidade 

estamos? 

  Certo    1  Errado     0 

Qual a sua idade?   Certo    1  Errado     0 

Qual sua data de 

nascimento? 

 

   Ano          Mês     Dia 

 Certo    1  Errado     0 

Qual era o nome de 

solteira da sua mãe? 

  Certo    1  Errado     0 

Escore Total   ________  ________    

 

4 Erros ou mais significa entrevista excluída. 

QUALIDADE DE VIDA 

 

 C.3. Finalmente, por favor, marque um “X” no local adequado para indicar sua avaliação 

sobre a qualidade da sua vida nas duas últimas semanas: 

 

  
Qualidade 

Mais Baixa 

Possível 

 

Qualidade 

Mais Alta 

Possível 
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V) ESCOLARIDADE 

 

1 Quantos anos completosvocê estudou?  

 

2 Você sabe ler e escrever? 1 Não, Eu não sei ler nem escrever 

2 Eu entendo o que leio, mas não sei 

escrever 

3 Sim, Eu entendo o que leio e sei 

escrever 

3 Qual o maior nível de escolaridade que você 

tem? 

 

 

1 Primário incompleto 

2    Primário completo 

3    Secundário incompleto 

4    Secundário completo  

5    Estudos técnicos  

6    Tecnológicos; especifique_______ 

7    Nível superior incompleto 

8    Nível superior completo 

9    Especialista  

10  Mestrado/Doutorado 

11  Sem resposta 
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VI)HISTÓRICO DO TRABALHO 

1 Durante a última 

semana, você... 

 

Leia todas as opções 

até obter uma 

resposta afirmativa. 

1    Trabalhou 

2   Tinha um trabalho mas não 

trabalhou 

3 Trabalhou ajudando em um 

negócio de uma família ou 

em uma família sem receber 

pagamento 

4    Procurou um emprego 

5 Essencialmente fez trabalhos 

domésticos 

6 Esteve aposentado e\ou 

recebendo pensão 

7 Esteve temporariamente 

incapacitado e não pôde 

trabalhar 

9 Esteve permanentemente 

incapacitado e não pôde 

trabalhar 

10  Não trabalhou 

11  Não sabe 

12 Sem resposta 

2 Que ocupação você 

teve a maior parte da 

sua vida? 

Resposta: 

 __________________________________ 

 

1    Não sabe 

2    Sem resposta 

 

 

VII) INCOME AND ECONOMIC HARDSHIP 

1 Você recebe 

rendimentos de... 

0  Trabalho Atual? 

1  Aposentadoria ou pensão? 

2 Ajuda de familiares em outro país? 

3 Ajuda de familiares aqui? 

4 Aluguel ou arrendamento? 

5  Ajuda social do governo? 

6  Outros. Especifique_______________ 

7  Nada 

8  Não Sabe 

9  Sem Resposta 

  Brasil 

2 Qual sua renda mensal 

individual? 

1    Nada 

2    Menor que 1 salário mínimo 

3    Igual a 1 salário mínimo 

4    Entre 2 e 3 salários mínimos 

5    Entre 4 e 5 salários mínimos 
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6    Maior que 5 salários mínimos 

3 Até que ponto sua renda 

mensal satisfaz suas 

necessidades? 

1 Muito bem 

2 Adequadamente 

3 Não muito bem 

4 Insuficiente 

4 Quantas pessoas 

dependem da sua 

renda? 

 

 

VIII) ATIVIDADES SOCIAIS 

 

1  
 Você é membro de alguma associação, participa de algum clube ou de 
alguma organização cultural ou religiosa? 
 

 

1a  

  
1 Sim 2    Não  Especifique qual: 

_____________________________________________ 
 
 

 

  Durante o último ano, com que frequência você participou das seguintes atividades? 

2  
 Foi a um centro comunitário, atividades de recreação, programas da 3ª idade ou 
associação profissional? 

  
1 Quase 

diariamente 
2  Pelo menos uma 

vez por semana 
3 Pelo menos uma 

vez por mês 
4  Pelo menos uma 

vez por ano 
5 
Nunca 

3   Passeou por lojas ou shopping? 

  
1 Quase 

diariamente 
2  Pelo menos uma 

vez por semana 
3  Pelo menos uma 

vez por mês 
4  Pelo menos uma 

vez por ano 
5 
Nunca 

4   Foi à Igreja ou atividades religiosas? 

  
1   Quase 

diariamente 
2  Pelo menos uma 

vez por semana 
3  Pelo menos uma 

vez por mês 
4  Pelo menos uma 

vez por ano 
5 
Nunca 

IX) AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL 

 

1 

 Até que ponto seu bairro ou comunidade tem: Alguns Não Tem Não 

Sabe 

Calçadas Irregulares    

Parques, praças e áreas de passeio de fácil acesso    



149 
 

Parques, praças e áreas de passeio seguros    

Locais para sentar e descansar nas paradas de ônibus, 

praças e parques 

   

Transporte Público perto da sua casa    

Transporte Público para pessoas com deficiência    

Estacionamento Adequado para pessoas com 

deficiência 

   

2 

 Quão Problemática são as seguintes 

situações em seu bairro ou 

comunidade: 

Grande 

Problema 

Pequeno 

Problema 

Não é 

Problema 

Não 

Sabe 

Tensões entre diferenças raciais, étnicas 

ou religiosas 

    

Lixos, vidros quebrados nas ruas, 

estradas, calçadas, praças e jardins 

    

Venda ou uso excessivo de drogas ou 

álcool em público 

    

Gangues     

Iluminação Inadequada     

Crime     

Barulho excessive     

Trânsito Intenso     

Casas e prédios vazios e em má 

conservação 

    

 

 3. Com que frequência em seu bairro ou comunidade: 

  Sempre Às Vezes Raramente Nunca Não 

Sabe 

Você vê seus vizinhos e amigos 

conversando do lado de fora de 

casa, nas calçadas e rua? 

     

Você vê seus vizinhos cuidando um 

dos outros, ajudando no trabalho 

com o jardim ou cuidando das 

crianças, por exemplo? 

     

Você vê seus vizinhos cuidando um 

dos outros, pedindo ajuda quando 

existe algum problema? 

     

Você vê pessoas desconhecidas 

andando pela vizinhança ? 

     



150 
 

Você sente insegurança para andar 

no seu bairro ou comunidade? 

     

X) REDE DE FAMILIARES E AMIGOS 

 

AMIGOS 

 Em geral, quantos amigos você tem? (pessoas com as quais você se sente à vontade,com as quais 
você possa falar sobre qualquer coisa e possa pedir ajuda ) 

  

  SE 00              VÁ PARA FILHOS 

 Quantos amigos você vê pelo menos uma vez por mês?   
 

 Com quantos desses amigos você fala por telefone pelo menos 
uma vez por mês? 

  
 

 Quanto tempo você gasta para ir à casa de um amigo que mora 
mais próximo? 

 
 

     

Horas      minutos 
 

 Com quantos amigos você tem uma relação muito estreita?   
 

 Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Frequente-

mente 

Sempre 

Você se sente amado e 

apreciado por seus amigos? 

     

Seus amigos lhe escutam 

quando você necesita falar de 

seus problemas e 

preocupações? 

     

Você ajuda seus amigos?      

Você se sente importante para 

seus amigos? 

     

Você se sente útil para seus 

amigos? 

     

Diante de tudo isso, você se 

considera satisfeito com a 

relação que tem com seus 

amigos? 

Muito satisfeito Satisfeito  Moderada- 

mente 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Nada 

satisfeito 

 
 

FILHOS  

 Quantos filhos vivos você tem?            |___|___|  SE00              VÁ PARAIRMÃOS(ÃS) 

 Quantos filhos você vê pelo menos uma vez por mês?   
 

 Com quantos filhos você fala por telefone pelo menos uma vez por mês?   
 

 Quanto tempo você gasta para ir à casa do filho que mora mais próximo? 
 
|___|___| |___|___| 
     horas         minutos 
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 Com quantos filhos você tem uma relação muito estreita? |___|___| 

 Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Frecuente-

mente 

Sempre 

Você se sente amado e 

apreciado por seus filhos? 

     

Seus filhos lhe escutam quando 

você necesita falar de seus 

problemas e preocupações? 

     

Você ajuda seus filhos de vez 

em quando? 

     

Você se sente importante para 

seus filhos?  

     

Você se sente útil para seus 

filhos? 

     

Diante de tudo isso, você se 

considera satisfeito com a 

relação que tem com seus 

filhos?  

Muito 

satisfeito 

Satisfeito  Moderada- 

mente 

satisfeito 

 

 Pouco 

satisfeito 

 

Nada 

satisfeito 

 

 
 

SOBRINHOS(AS) 

 Quantos sobrinhos e sobrinhas vivos você tem?            |___|___|SE  00              VÁ PARA NETOS(AS) 

IRMÃOS \ IRMÃS 

 Quantos irmãos e irmãs vivos você tem?            |___|___| SE 00              VÁ PARA SOBRINHOS(AS) 

 Quantos irmãos e irmãs você vê pelo menos uma vez por mês? |___|___| 

 Com quantos irmãos e irmãs você fala por telefone pelo menos uma vez por mês? |___|___| 

 Quanto tempo você demora para ir à casa do irmão ou da irmã que mora mais 
próximo ? 

 
|___|___|      
     horas         minutos 

 Com quantos irmãos e irmãs você tem uma relação muito estreita? |___|___| 
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 Quantos sobrinhos (as) você vê pelo menos uma vez por mês? |___|___| 

 Com quantos sobrinhos (as) você fala por telefone pelo menos uma vez por mês? |___|___| 

 Quanto tempo você gasta para ir à casa do sobrinho(a) que mora mais próximo? 
 
|___|___|      
     horas        minutos 

 Com quantos sobrinhos (as) você tem uma relação muito estreita? |___|___| 

 

NETOS(AS) 

 Quantos netos (as) vivos você tem?            |___|___|  SE 00      VÁ PARA ESPOSO (A) 

 Quantos netos (as) você vê pelo menos uma vez por mês? |___|___| 

 Com quantos netos (as) você fala por telefone pelo menos uma vez por mês? |___|___| 

 Quanto tempo você gasta para ir à casa do neto (a) que mora mais próximo? 
 
|___|___|     
          horas         minutos 

 Com quantos netos (as) você tem uma relação muito estreita? |___|___| 

 

 Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Frequente-

mente 

Sempre 

Você se sente amado e 

apreciado por seus irmãos, 

sobrinos e netos? 

     

Seus irmãos, sobrinos e netos 

lhe escutam quando você 

necessita falar dos seus 

problemas e preocupações? 

     

Você ajuda seus irmãos, 

sobrinos e netos de vez em 

quando? 

     

Você se sente importante para 

seus irmãos, sobrinhos e netos? 

     

Você se sente útil para seus 

irmãos, sobrinhos e netos? 

     

Diante de tudo isso, você se 

sente satisfeito com a relação 

que tem com seus irmãos, 

sobrinhos e netos? 

Muito 

satisfeito 

Satisfeito  Moderada- 

mente 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

 

Nada 

satisfeito 

 

 ESPOSO (A) 

SE O PARTICIPANTE NÃO TEM ESPOSO (A) VÁ PARA CONFIDENTES E ENTES QUERIDOS 

 

 Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Frequente-

mente 

Sempre 
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Você se sente amado e 

apreciado por seu esposo (a)? 

     

Seu esposo(a) lhe escuta 

quando você necessita falar de 

seus problemas e 

preocupações? 

     

Você ajuda seu esposo (a) de 

vez em quando? 

     

Você se sente importante para 

seu esposo (a)? 

     

Você se sente útil para seu 

esposo (a)? 

     

Diante de tudo isso, você se 

considera satisfeito com a 

relação que tem com seu esposo 

(a)? 

Muito 

satisfeito 

Satisfeito  Moderada- 

mente 

satisfeito 

   Pouco 

satisfecho 

 

Nada 

satisfeito 

 

 CONFIDENTES E ENTES QUERIDOS  

 
Existe uma pessoa especial com quem você compartilha pensamentos e sentimentos, 
alguém em quem você confia muito? 

 1   SIM 2   NÃO 

  Qual é a sua relação com essa pessoa? 

    1   Esposo (a) 
 07   Outro homem da 
família 

    2   Filha  08   Amiga 

    3   Filho  09   Amigo 

    4   Irmã  10   Profissional 

    5   Irmão  11   Outro 

    6  Outra mulher da família  

  Com que frequência você vê essa pessoa? 

    1   Todo dia  

    2   Toda semana  

    3   Todo mês  

    4   Várias vezes ao ano  

    5   Uma vez ao ano  

 
 Você sofreu a perda de uma ou mais pessoas muito próximas a você durante os dois 
últimos anos? 

 1   SIM 2   NÃO 

  Essa(s) pessoa(s) era(m): 

    Sim      Não  

    1     2    Pai/mãer  

    1     2    Esposo (a)  

    1     2    Filho (a)  

    1     2    Irmão \ Irmã  

    1     2 Sobrinho (a)  

    1     2    Outro membro da família  

    1     2    Amigo  



154 
 

    1     2    Profissional  

    1     2    Outro  
XI)AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE MORADIA (LIFE-SPACE ASSESSMENT) 

Essas perguntas referem-se somente as suas atividades no último mês. 

Ambientes/Cômodos analisados Frequência Independência 

Durante as quatro últimas semanas você 
esteve... 

Com que frequência você o fez? Você usou auxílio ou 
equipamentos? 
Você precisou da ajuda de outra 
pessoa? 

... em outros 
compartimentos da casa 
além do que você dorme? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 

(    ) Menos de 1 vez por semana 
(    ) 1 a 3 vezes por semana 
(    ) 4 a 6 vezes por semana 
(    )  Diariamente 

(    ) Ajuda de alguém 
(    ) Somente equipamentos 
(    ) Nem ajuda nem 
equipamentos 

... em um área externa da 
sua casa como na 
varanda, na área de lazer 
do seu prédio (se for o 
caso), na garagem ou no 
seu jardim ou quintal? 

 
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 

 
(    ) Menos de 1 vez por semana 
(    ) 1 a 3 vezes por semana 
(    ) 4 a 6 vezes por semana 
(    )  Diariamente 

 
(    ) Ajuda de alguém 
(    ) Somente equipamentos 
(    ) Nem ajuda nem 
equipamentos 

 
... em lugares da sua 
vizinhança além do seu 
jardim ou seu prédio? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 

(    ) Menos de 1 vez por semana 
(    ) 1 a 3 vezes por semana 
(    ) 4 a 6 vezes por semana 
(    )  Diariamente 

(    ) Ajuda de alguém 
(    ) Somente equipamentos 
(    ) Nem ajuda nem 
equipamentos 

... em locais fora da 
vizinhanças mas dentro da 
sua cidade? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 

(    ) Menos de 1 vez por semana 
(    ) 1 a 3 vezes por semana 
(    ) 4 a 6 vezes por semana 
(    )  Diariamente 

(    ) Ajuda de alguém 
(    ) Somente equipamentos 
(    ) Nem ajuda nem 
equipamentos 

 
... em lugares fora da sua 
cidade? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 

(    ) Menos de 1 vez por semana 
(    ) 1 a 3 vezes por semana 
(    ) 4 a 6 vezes por semana 
(    )  Diariamente 

(    ) Ajuda de alguém 
(    ) Somente equipamentos 
(    ) Nem ajuda nem 
equipamentos 

 

XII) PRESSÃO ARTERIAL 

 

☐ Braço direito 
 

☐ Braço esquerdo (apenas se não for possível no braço direito) 
 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

A pressão arterial não pôde ser mensurada pela seguinte razão:  

XIII)CIRCUNSTÂNCIAS INICIAIS DA VIDA E ADVERSIDADES NA INFÂNCIA 

“Agora eu gostaria que você respondesse algumas perguntas sobre os 15 primeiros anos da sua 

vida.” 
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01. 

Como era a situação econômica da sua 
família na maior parte do tempo nos 
primeiros 15 anos da sua vida? 
 
Leia as opções até que você obtenha 
uma resposta afirmativa. 

01. (    ) Boa 
02. (    ) Na média 
03. (    ) Pobre 
04. (    ) Não sabe 
05. (    ) Sem resposta 

02. 
Qual era a profissão do seu pai na maior 
parte da sua infância (os primeiros 15 
anos da sua vida)? 

 
Resposta: 
_______________________________ 
 
01. (    ) Não trabalhava 
02. (    ) Não sabe 
03. (    ) Sem resposta 
 

03. 
Qual era a profissão da sua mãe na 
maior parte da sua infância (os primeiros 
15 anos da sua vida)? 

 
Resposta: 
_______________________________ 
 
01. (    ) Não trabalhava 
02. (    ) Não sabe 
03. (    ) Sem resposta 

04. 
Você diria que a sua saúde nos 
primeiros 15 anos da sua vida foi 
excelente, boa ou ruim? 

 
01. (    ) Excelente 
02. (    ) Boa 
03. (    ) Ruim 
04. (    ) Não sabe 
05. (    ) Sem resposta 

05. 

Você lembra de ter tido alguma das 
doenças listadas abaixo nos primeiros 
15 anos da sua vida? 

Sim Não Não sabe Sem resposta 

a) Nefrite (doença renal)     

b) Hepatite (doença no fígado)     

c) Sarampo     

d) Tuberculose     

e) Febre reumática     

f) Asma     

g) Bronquite crônica     

Você teve alguma outra: 
____________________________ 
_______________________________
_________________________ 
 
Registre até 3 outras doenças que 
foram relevantes para o (a) 
participante. 

 
Especifique: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

06. 

Nos primeiros 15 anos da sua vida você 
ficou confinado em uma cama por um 
mês ou mais por algum problema de 
saúde? 

01. (    ) Sim  

02. (    ) Não 

03. (    ) Não sabe 

04. (    ) Sem resposta 

07. 

Nos primeiros 15 anos da sua vida, você 
pode afirmar que houve um período em 
que não se alimentou bem e que sentia 
fome? 

01. (    ) Sim  

02. (    ) Não 

03. (    ) Não sabe 

04. (    ) Sem resposta 
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“Agora eu gostaria que você respondesse algumas perguntas sobre difiuldades que você e sua 

família possam ter tido durante sua infância (nos seus primeiros 15 anos de vida).” 

01. 
Seu pai ou sua mãe não tinha emprego por 
muito tempo quando eles queriam 
trabalhar? 

01. (    ) Sim  

02. (    ) Não 

03. (    ) Não sabe 

04. (    ) Sem resposta 

02. 
Seu pai ou sua mãe bebeu ou usou droga 
com muita freqüência a ponto de causar 
problemas para a família? 

01. (    ) Sim  

02. (    ) Não 

03. (    ) Não sabe 

04. (    ) Sem resposta 

03. Seus pais se divorciaram? 

01. (    ) Sim  

02. (    ) Não 

03. (    ) Não sabe 

04. (    ) Sem resposta 

04. 

Seu pai, sua mãe ou ambos morreram 
durante sua infância? 
 
Em caso de resposta positiva, especifique 
quem faleceu. 
 

01. (    ) Sim 
(    ) Pai 
(    ) Mãe 
(    ) Ambos 
02. (    ) Não 
03. (    ) Não sabe 
04. (    ) Sem resposta 

05. 
Você já presenciou violência física entre as 
pessoas próximas a você (entre seus pais 
ou entre seus pais e irmãos)? 

01. (    ) Sim  

02. (    ) Não 

03. (    ) Não sabe 

04. (    ) Sem resposta 

06. 
Você já foi violentado (a) fisicamente por 
alguém próximo a você? 

01. (    ) Sim  

02. (    ) Não 

03. (    ) Não sabe 

04. (    ) Sem resposta 

 

 

XIV) HISTÓRIA REPRODUTIVA (APENAS PARA MULHERES) 

 

As perguntas seguintes são sobre sua história reprodutiva. 

 

1 Com quantos anos você menstruou pela última 

vez? 

1   Idade  

2Não Sabe 

3   Sem Resposta 
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2 Com quantos anos você menstruou pela primeira 

vez? 

1   Idade   

2   Não Sabe 

3   Sem Resposta 

 

3 Você engravidou alguma vez? 1    Sim 

2    Não 

3    Não Sabe 

4    Sem Resposta  

Se NÃO, vá para a questão 9 

4 Quantas vezes você engravidou? 

 

Certifique-se de ter contado todas as suas 
gravidezes incluindo os que nasceram, os abortos 
espontâneos, os natimortos, gravidez tubária e 
abortos induzidos. 

 

 Vezes 

   Não Sabe 

   Sem Resposta 

5 Quantas vezes você deu à luz? 
 
Por favor inclua os que nasceram vivos e os 

natimortos 

 

 Vezes 

   Não Sabe 

   Sem Resposta 

6 Quantos de seus partos resultaram em um 
nascimento? 
 
Conte o número de partos, não de nascimentos. 

Gêmeos e nascimentos múltiplos contam como um 

único parto. 

 Vezes 

   Não Sabe 

   Sem Resposta 

7 

Com que idade você deu à luz ao seu primeiro 
filho? 

1   Idade   

2   Não Sabe 

3   Sem Resposta 

8 

Com que idade você deu à luz ao seu último filho? 

1   Idade   

2   Não Sabe 

3   Sem Resposta 

9 Você fez histerectomia, ou seja cirurgia para retirar 

o útero e\ou ovário(s)? 

Leia as categorias para o participante. 

 

1a   Sim, útero e ovários 

1b   Sim, apenas útero 

1c   Sim, mas não sei o que foi 

retirado 

2    Não, eu tive uma 

menopausa natural 

3    Não sabe 
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4    Sem Resposta   

Se NÃO vá para 11 

10 Quantos anos você tinha quando fez 

histerectomia? 

1   Idade    

2  Não Sabe 

3  Sem Resposta 

11 Você já fez ou está fazendo terapia de reposição 

hormonal (na forma de pílula, adesivo ou creme)? 

1    Sim, reposição de estrógeno 

1    Sim, reposição de estrógeno 

e progesterona 

2    Não 

3    Não Sabe 

4    Sem Resposta 

Se NÃO = fim 

12 Com que idade você começou a fazer terapia de 

reposição hormonal? 

1   Idade    

2  Não Sabe 

3  Sem Resposta 

13 Com que idade você parou de fazer terapia de 

reposição hormonal? 

1  Eu ainda tomo hormônios 

2   Idade    

3    Não Sabe 

4    Sem Resposta 

14 Por quanto tempo você fez terapia de reposição 

hormonal? (Subtraia o tempo em que você parou e 

recomeçou, se aplicável) 

1  

Anos        Mêses 

2  Não Sabe 

3  Sem Resposta 

 

 

XV) CONDIÇÕES CRÔNICAS 

 

“Eu gostaria que você respondesse algumas questões sobre sua saúde” 

1  

Você diria que sua saúde está excelente, muito boa, 

boa, razoável ou ruim? 

1  Excelente 

2  Muito Boa 

3  Boa 

4  Razoável 

5 Ruim 

6  Não Sabe 
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7  Sem Resposta 

2 Nos últimos 12 meses, você perdeu 5kg ou mais sem 

querer? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

3 Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

pressão alta ou hipertensão? 

 

1  Sim(vá para Q. 3a) 

2  Não 

3 Não Sabe 

4  Sem Resposta 

3.a Você toma remédio para pressão alta ou hipertensão? 1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta  

3.b Qual(is) remédio(s) você toma para hipertensão?  

 

4 Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

diabetes, ou seja, nível elevado de açúcar no sangue? 

1 Sim 

2  Não 

3 Não Sabe 

4  Sem Resposta 

5 Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

cancer ou tumor maligno (exceto pequenos cânceres de 

pele)? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta  

6 Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

doença pulmonar crônica, tais como: bronquite crônica, 

enfisema ou asma? 

 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta  

7 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve um 
ataque do coração, doenças coronárias, angina ou outros 
problemas cardíacos? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta  

8 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve 
embolia cerebral, derrame, ataque ou trombose?  

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

Vá 

para 

Q. 4 
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4  Sem Resposta  

9 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem artrite, 
reumatismo ou alguma inflamação crônica nas 
articulações? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta  

 

XVI) Medicamentos 

Agora, nosso interesse é em relação aos remédios que você utilizou durante as duas últimas 

semanas, incluindo os remédios receitados pelo médico como: comprimidos, pomadas 

dermatológicas, colírios, inaladores e injeções. Também queremos saber dos medicamentos que 

você utilizou durante as duas últimas semanas que não foram receitados pelo médico como: 

suplementos, vitaminas, remédios para dor (analgésicos), laxantes ou remédio para o intestino, 

remédio para gripe, resfriados e tosse, antiácidos ou remédio para o estômago, pomadas ou 

cremes. 

1. Durante as duas últimas semanas, o participante utilizou algum medicamento com ou 
sem receita médica?  

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não Sabe 

☐ Não Responde 
Se Sim :Por favor, gostaria que você me trouxesse todos os remédios que você utiliza para que 

eu possa anotar o nome deles. 

 

 

2. Lista dos medicamentos receitados pelo médico: (Por favor, copie o nome do remédio tal 
como está escrito na caixa, frasco ou bula) 
 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

 

3. Lista dos medicamentos não receitados pelo médico: (Por favor, copie o nome do remédio 
tal como está escrito na caixa, frasco ou bula) 
1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 
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Fim do Módulo 

 

XVII) DEPRESSÃO- CESD 

Eu vou ler uma relação de situações de como você pode ter se sentido ou se comportado na 

semana passada. Para cada uma dessas situações, perguntarei com que frequência você sentiu 

ou se comportou de tal maneira: 1) raramente ou nenhuma vez (menos de um dia na semana 

passada), 2) Algumas vezes ou por pouco tempo (1 a 2 dias na semana passada), 3) 

Ocasionalmente ou em tempo moderado ( 3 a 4 dias na semana passada), 4) Muito ou o tempo 

todo (5 a 7 dias na semana).  

 

Leia cada pergunta em sua totalidade, incluindo cada categoria de resposta. 

 Durante a semana 
passada... 
Leia cada pergunta por 
completo, incluindo 
cada opção de 
resposta. 

Raramente 
ou nenhuma 
vez (menos 
de um dia) 

Algumas 
vezes ou por 
pouco tempo 
(1 a 2 dias) 

Ocasionalmente 
ou em tempo 
moderado ( 3 a 4 
dias) 

Muito ou o 
tempo todo 
(5 a 7 dias) 

 
 
01. 

 
Me senti incomodado 
(a) por coisas que não 
me incomodam. 
 

    

02. 

 
Não senti vontade de 
comer. Estava sem 
apetite. 
 

    

03. 

 
Senti como se eu não 
pudesse sair da tristeza 
mesmo com a ajuda de 
familiares e amigos. 
 

    

04. 

 
Senti que eu era tão 
bom/boa quanto as 
outras pessoas. 
 

    

05. 

 
Tive dificuldade de 
concentração. 
 

    

 
06. 

 
Me senti deprimido (a). 
 

    

 
07. 

 
Senti que tudo o que eu 
fazia era um esforço. 
 

    

08. 

 
Me senti esperançoso 
(a) quanto ao futuro. 
 

    

09. Senti que minha vida é 
um fracasso. 
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10. 
 
Senti medo. 
 

    

11. 
 
Meu sono foi agitado. 
 

    

12. 
 
Eu estava feliz. 
 

    

13. 

 
Eu conversei menos 
que o normal. 
 

    

14. 
 
Me senti sozinho (a). 
 

    

15. 

 
As pessoas foram 
hostis. 
 

    

16. 
 
Eu gostava da vida. 
 

    

17. 
 
Eu tive crises de choro. 
 

    

18. 
 
Me senti triste. 
 

    

19. 

 
Senti que as pessoas 
não gostavam de mim. 
 

    

20. 

 
Eu não conseguia ir a 
lugar algum. 
 

    

 

X) SAÚDE DOS OLHOS E DA VISÃO 

 

“Eu gostaria que você respondesse algumas perguntas sobre seus olhos.” 

 

1 Você usa óculos e\ou lentes de contato para ver de 

longe? 

1  Sim 

2  Não 

3 Não Sabe 

4  Não Responde 

Se Sim vá para 2 

2 Você diria que sua capacidade para ver as coisas de 

longe é: muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim, 

usando seus óculos ou lentes corretivas? 

1 Muito Bom 

2 Bom 

3  Regular 
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4 Ruim 

5  Muito Ruim 

6  Não Sabe 

7  Não Responde 

3 Você usa óculos e\ou lentes de contato para ver de 

perto? 

1  Sim 

2  Não 

3 Não Sabe 

4  Não Responde 

Se Sim, vá para 4 

4 Você diria que sua capacidade para ver as coisas de 

perto é: muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim, 

usando seus óculos ou lentes corretivas? 

1  Muito Bom 

2  Bom 

3  Regular 

4  Ruim 

5  Muito Ruim 

6  Não Sabe 

7  Não Responde 

5 Nos últimos 12 meses você recebeu tratamento médico 

de um oftalmologista ou outro especialista para tratar dos 

seus olhos ou da sua visão? 

 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Não Responde  
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Por favor, diga-me qual direção o E está apontando, começando da linha superior, linha por linha. 

XVIV) DECLÍNIO COGNITIVO(PCL) 

“Agora, eu vou lhe mostrar algumas figuras e você vai me dizer o que são.” 

Mostre ao participante cada figura e marque se ele respondeu certo ou errado. 

Vaca  Certo   1  Errado     0 

Navio  Certo   1  Errado     0 

Colher  Certo   1  Errado     0 

Avião  Certo   1  Errado     0 

Garrafa  Certo   1  Errado     0 

Caminhão  Certo   1  Errado     0 

Escore Total  ________  ________    

“Por favor, repita os objetos que você viu e tente memorizá-los porque eu vou pedir que você os 

repita mais tarde. Repita-os, por favor.”  

Vaca  Certo   1  Errado     0 

Navio  Certo   1  Errado     0 

Colher  Certo   1  Errado     0 

Avião  Certo   1  Errado     0 
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Garrafa  Certo   1  Errado     0 

Caminhão  Certo   1  Errado     0 

Escore Total  ________           ________    

“Vou contar a você uma história 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): 

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   1  Errado    0 

O incêndio na casa  Certo   1  Errado    0 

O bombeiro entrou  Certo   1  Errado    0 

Crianças foram resgatadas  Certo   1  Errado    0 

Alguns cortes e arranhões  Certo   1  Errado    0 

Ficaram bem  Certo   1  Errado    0 

Escore Total  ________  ________    

      

XVII) ESTILO DE VIDA: FUMO – ÁLCOOL – SONO  

FUMO 

 FUMO 
 
     A.Atualmente, você fuma? 

  1 NÃO, Eu nunca fumei 2   SIM, ocasionalmente 

  3    SIM, regularmente 4 NÃO, mas eu já fumei 

 B. Por quantos anos você fumou?   |___|___|___| 

 C. Quantos cigarros, charutos, cachimbos você fumava por dia?                                                         
|___|___|___|                       

 D. Há quanto tempo você fuma?    |___|___|___| 

 E. Quantos cigarros , charutos cachimbos, por dia você fuma?         |___|___|___| 

A. Há quantos anos você parou de fumar? |___|___|___| 

DROGAS : 

Você já fumou maconha? 

1. SIM 
2. NÃO 

Você fuma maconha? 

1. SIM 
2. NÃO 

ÁLCOOL  
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Com que frequência você costuma ingerir bebida alcoólica? 

o Eu nunca ingeri bebida alcoólica 
o Eu não bebo, mas já bebi no passado 
o Eu bebo raramente 
o Menos de 1 vez por semana 
o De 1 a 2 dias na semana 
o De 3 a 4 dias na semana 
o De 5 a 6 dias na semana 
o Todo dia 

 

No dia que você bebe álcool, quantas doses você consome, geralmente?  

o 1 ou 2 doses por dia 
o 3 ou 4 doses por dia 
o 5 a 8 doses por dia 
o 9 ou mais doses por dia 

 

Com que frequência você consome 5 doses ou mais de álcool em uma ocasião? 

o Nunca 
o Menos de uma vez por mês 
o Uma vez por mês 
o Uma vez por semana 
o Mais de uma vez por semana 

 

1 Você já sentiu que deveria diminuir o 

consume de bebida alcoólica? 

1      Sim 

2      Não 

3      Sem Resposta 

 

2 As pessoas já lhe incomodaram por 

criticar a quantidade ou o seu modo de 

beber? 

1      Sim 

2      Não 

3      Sem Resposta 

 

3 Você já sentiu mal ou culpado (a) por 

beber? 

1      Sim 

2      Não 

3      Sem Resposta 

 

4 Você já precisou beber para seacalmar 

de manhã ao acordar? 

1      Sim 

2      Não 

3      Sem Resposta 

 

XVIV) DECLÍNIO COGNITIVO (PCL) 

Cinco minutes após mostrar as figures (durante esse tempo você pode mensurar a pressão 

arterial) 



167 
 

“Você pode me dizer quais as figurar que lhe mostrei há alguns minutos?” 

Vaca  Certo   1  Errado     0 

Navio  Certo   1  Errado     0 

Colher  Certo   1  Errado     0 

Avião  Certo   1  Errado     0 

Garrafa  Certo   1  Errado     0 

Caminhão  Certo   1  Errado     0 

Escore Total  ________           ________    

XVIII) ACCESSO E UTILISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

1.A última vez que você precisou de 

assistência médica, você conseguiu? 

1      Sim  ( vá para 3) 

2      Não (vá para 2) 

2. Quais razões descrevem melhor o fato de 

você NÃO ter recebido assistência médica? 

1Não havia transporte 

2Não podia pagar o transporte 

3Você pensou que seria mal tratada 

4Você não podia se afastar do trabalho ou 

tinha outro compromisso 

5Você não sabia para onde ir 

62  Você não podia pagar a consulta 

7     Outro ___________________ 

3. Você tem um médico regular ou hospital 

(ou clínica) para assistência médica?  

1      Sim   

2      Não (vá para 5) 

4. Razões easons for not having a doctor?   1     No one available in the area 

2     Medical doctors in the area are not taking 

new patients  

3     Have not tried to contact one  

4     Had a medical doctor who left/retired 

5     Other 

5.Quantas vezes você foi ao medico no ultimo 

ano? 

 

 vezes 
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XXI) LIMITAÇÕES FUNCIONAI – QUESTIONÁRIO NAGI  

 

1  

Você tem dificuldades em subir uma simples escada 

de 10 degraus sem descansar? 

1  Nenhuma(vá Q.2) 

2  Um pouco 

3  Mais ou menos 

4  Muita 

5  Incapaz de fazer 

1a  

Você utiliza algum equipamento que o/a auxilie a subir 

escadas? 

1  Sim (vá para Q. 1b) 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta  

1b  

Que tipo de equipamento você utiliza? 

 

 

 

 

2  

Você tem dificuldades para andar 400m? 

1  Nenhuma 

2  Um pouco 

3  Mais ou menos 

4  Muita 

5  Incapaz de fazer 

2a  

Você utiliza algum equipamento que o/a auxilie a 

andar 400m? 

1  Sim (vá para Q. 2b) 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta  

2b  

Que tipo de equipamento você utiliza? 

 

 

 

 

 

XXII) MAT VIDEOS 

INSTRUÇÕES E DEMONSTRAÇÕES 
 

 

XXIII)INCAPACIDADE (AVD/AIVD) 

 

Vá para 

Q. 1a 

Vá para 

Q. 2a 

Vá para 

Q. 2 

Vá para 

Q. 3 
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Há uma lista de atividades da vida diária. Por favor, diga se você tem alguma dificuldade em realizá-

las, seja por problemas físicos ou de saúde. 

“Exclua as dificuldades que vocêespera quedurem menosdetrês meses” 

 

12a Você tem alguma dificuldade para andar 

pela sua casa ou quarto? 

1  Nenhuma (vá para Q.13) 

2  Um pouco 

3  Mais ou menos 

4  Muita 

5  Incapaz de fazer 

12b Você usa algum equipamento ou dispositivo 

de auxílio para caminhar no seu quarto? 

1  Sim 

2  Não 

3 Não Sabe 

4  Sem Resposta 

12c Que tipo de equipamento você usa? 

 

 

 

1  Grade  

2  Andador 

3  Bengala 

4  Muletas 

5  Sapatos Ortopédicos 

6  Órteses 

7  Próteses 

8  Oxigênio ou Respirador 

9 Móveis ou parede 

10  Cadeira de rodas ou carro 

11  Outros_________________ 

12  Não Sabe 

13  Sem Resposta 

12d Alguém lhe ajuda a andar pela sua casa ou 

quarto? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

13a Você tem alguma dificuldade para se vestir 

(incluindo calçar os sapatos e meias)? 

1  Nenhuma (vá para Q.14) 

2  Um pouco 

3  Mais ou menos 

4  Muita 

Vá para 

12d  

Leia todas as resposta 

e marquee a que o 

participante afirma 

que usa 

Vá para próxima 

questão 

Vá para próxima 

questão 
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5  Incapaz de fazer 

13b Alguém lhe ajuda a se vestir? 1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

14a Você tem alguma dificuldade de tomar 

banho (incluindo entrar e sair do banheiro)? 

1  Nenhum (vá para Q.15) 

2  Um pouco 

3  Mais ou menos 

4  Muita 

5  Incapaz de fazer 

14b Você usa algum dispositivo de auxílio para 

tomar banho (incluindo, barra de apio, 

cadeira, banquinho)? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

14c Alguém lhe ajuda a tomar banho? 1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

15a Você tem alguma dificuldade de se 

alimentar (incluindo cortar os alimentos, 

segurar os talheres, encher o copo, etc.)? 

1  Nenhuma (vá para Q.16) 

2  Um pouco 

3  Mais ou menos 

4  Muita 

5  Incapaz de fazer 

15b Alguém lhe ajuda a se alimentar? 1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

16a Você tem alguma dificuldade para se deitar, 

sentar ou levantar da cama ou da cadeira? 

1  Nenhuma (vá para Q.17) 

2  Um pouco 

3  Mais ou menos 

4  Muita 

5  Incapaz de fazer 

Vá para próxima 

questão 

Vá para próxima 

questão 

 

Vá para próxima 

questão 
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16b Você usa algum equipamento de auxílio 

para se deitar, sentar ou levantar da cama 

ou da cadeira ? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

16c Alguém lhe ajuda a se deitar, sentar ou 

levanter da cama ou da cadeira? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

17a Você tem alguma dificuldade de utilizar o 

vaso sanitário (incluindo sentar-se ou 

levanter-se do vaso sanitário)? 

1  Nenhuma (vá para Q.18) 

2  Um pouco 

3  Mais ou menos 

4  Muita 

5  Incapaz de fazer 

17b Você usa algum equipamento de auxílio 

para utilizar o vaso sanitário? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

17c Alguém lhe ajuda a utilizar o vaso sanitário? 1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

 

XXIV)ESCALA INTERNACIONAL DE EFICÁCIA DE QUEDA (FESI) E HISTÓRICO DE QUEDAS 

“Agora gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre quão preocupado você está com a 
possibilidade de cair. Por favor, responda pensando em como você geralmente faz a atividade. Se 
você geralmente não a faz (Ex: se alguém faz compras por você), por favor, responda de forma que 
mostre se você estaria preocupado (a) com a queda SE você fizesse a atividade em questão.” 
 

Leia cada categoria de resposta para o (a) participante. 

  
Sem 

preocupação 
alguma 

 

Ligeiramente 
preocupado 

(a) 

Preocupado 
(a) 

Muito 
preocupado 

(a) 

01. Limpar a casa (Ex: varrer, 
aspirar e tirar o pó) 

    

02. Vestir-se ou despir-se 
 

    

03. Preparar refeições simples     

Vá para próxima 

questão 
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04. Tomar banho 
 

    

05. Ir às compras 
 

    

06. Sentar ou levantar de uma 
cadeira 

    

07. Subir ou descer escadas     

08. Andar pela vizinhança 
 

    

09. Alcançar algo acima da sua 
cabeça ou no chão 

    

10. Ir atender ao telefone antes 
que ele pare de tocar 

    

11. Andar em uma superfície 
escorregadia (molhada ou 
congelada, por exemplo) 

    

12. Visitar um amigo ou 
parente 

    

13. Andar em meio a multidão     

14. Andar em superfície 
irregular (pedregulhos ou 
pavimentos não-uniformes) 

    

15. Subir ou descer uma 
ladeira 

    

16. Sair para um evento social 
(serviço religioso, encontro 
familiar ou reunião no clube) 
 

    

 

18. Você caiu nos últimos 12 meses? 
Cair inclui no chão ou de algum outro nível como de uma 
cadeira, por exemplo. 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

 
19. Quantas vezes você caiu nos últimos 12 meses? 
 

 

__________ Vezes 

 
20. Qual fratura ou problema mais sério você tem/teve 
devido às quedas? 

1  Nunca se machucou 

2  Contusões 

3  Cortes 

4  Desconfortos 

5  Fraturou a perna 

6  Fraturou o pulso 

7  Fraturou as costas ou 

vértebras 

8  Fraturou o quadril 

9  Lesão na cabeça 



173 
 

Outro(especifique): 

_____________________ 

 
21. Devido a algumas dessas quedas você se machucou 
gravemente a ponto de precisar de tratamento médico? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

 
 
22. Você foi hospitalizado por causa da queda? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

 
23. Como conseqüência da queda ficou impossibilitado de : 

1  Andar pela casa 

2  Fazer tarefas 

domésticas corriqueiras 

3 Fazer caminhadas 

habituais fora de casa 

 
 
24. Pense na sua última queda. Onde você estava quando 
caiu? 

1 Em casa 

2  Na rua 

3  Em lugar público 

4  Outro (especifique): 

___________________ 

 
25. Você precisou da ajuda de alguém para se levantar? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não Sabe 

4  Sem Resposta 

 
26. Por quanto tempo você ficou no chão? Horas e minutos. 

 

Horas     Minutos 

 

XV) BATERIA DE DESEMPENHO FÍSICO – SPPB 

 

A. Um pé ao lado do outro  

 

Mamtém  10 seg.   1 ponto  

Não mantém 10 seg.  0 ponto  
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Não tentou   0 ponto  

Se 0 ponto termine a prova de equilíbrio 

 

Tempo em segundos que manteve a posição 

se for< 10: ____. ____ seg.  

 

B. Posição Semi-Tandem  

Mantém 10 seg.   1 ponto  

Não mantém 10 seg.  0 ponto  

Nãotentou   0 ponto 

Se 0 ponto termine a prova de equilíbrio 

 

Tempo em segundos que manteve a  

posição se for < 10:  ____. ____seg  

 

C. Posição Tandem  

Mantém 10 seg.    2 pontos 

Mantém de 3 a 9.99 seg   1 ponto 

Mantém< 3 seg.    0 ponto 

Não tentou       0 ponto (especifique a razão acima) 

Tempo em segundos que manteve a posição se for < 10: ____. ____seg  

D. Pontuação total da prova de equilibrio  _____________(some os pontos) 

Comentários: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2. PROVA DE VELOCIDADE DA MARCHA 

Distância para a prova:  Quatro metros  Três metros  

A. Tempo da primeira prova (seg.) 

1. Tempo para caminhar 3 ou 4 metros ______. ______seg. 

2. Se o participante não tentoua prova ou não a completou, marqueo porquê: 

 

Tentoumas não conseguiu    1 

Não conseguiu caminhar sem ajuda     2 

Não tentou, o entrevistador se sentiu inseguro 3 

Não tentou, o participante se sentiu inseguro  4 

O participante não conseguiu entender as instruções           5 

Se o participante não tentou a prova ou falhou, marque o  

porquê: 

Tentou mas não conseguiu    1 

Não conseguiu manter a posição sem ajuda 2 

Não tentou, o entrevistador se sentiu inseguro  3 

Não tentou, oparticipante se sentiu inseguro 4 

O participante não entende as instruções              5 

Outros (especificar) _________________               6
 

Se negou               7 
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Outros (especificar) _________________  6 

Se negou      7 

 

3. Auxílio para caminhar na primeira prova:     
 

NenhumaBengalaOutra  

Comentários: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

B. Tempo da segunda prova (seg.) 

 

1. Tempo para caminhar 3 ou 4 metros ______. ______seg. 

 

2. Se o participante não tentou a prova ou não a completou, marque o  porquê: 

 

Tentou mas não conseguiu                            1 

Não conseguiu caminhar sem ajuda     2 

Não tentou, o entrevistador se sentiu inseguro                     3 

Não tentou, o participante se sentiu inseguro                         4 

O participante não conseguiu entender as instruções           5 

Outros (especificar) _________________                         6 

Se negou                              7 

 

 

4. Auxílio para caminhar na segunda prova: 
 

Nenhuma      Bengala     Outra  

  

Comentários: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Anote o menor tempo _______._______ seg. 

[Se houve apenas uma tentativa, anote o tempo] _______.______ seg. 

 

Se o participante não foi capaz de caminhar: ❒ 0 puntos 

 

Para 4 metros:      Para 3 metros: 

> 8,70 seg:    1 ponto   > 6,52 seg:   1 ponto 

6,21 a 8,70 seg:   2 pontos    4,66 a 6,52 seg:   2 pontos 

4,82 a 6,20 seg:   3 pontos    3,62 a 4,65 seg:   3 pontos 

< 4,82 seg:    4 pontos   < a 3,62 seg:   4 pontos 

3. PROVA DE LEVANTAR-SE DA CADEIRA 
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Levantar-se uma vez 

 

A. Seguro para se levantar sem ajuda SIM  NÃO   

 

B. Resultados: 

 

Não utilizouos braços   →  Ir para as cinco repetições 

 

Utilizouos braços    fim da prova →; pontuação 0 ponto 

 

Não completou a prova  fim da prova →; pontuação de 0 ponto 

 

C. Se não tentou a prova ou não a completou, marque o porquê: 

 

Tentou mas não conseguiu                            1 

Não conseguiu caminhar sem ajuda     2 

Não tentou, o entrevistador se sentiu inseguro                     3 

Não tentou, o participante se sentiu inseguro                         4 

O participante não conseguiu entender as instruções           5 

Outros (especificar) _________________                         6 

Se negou                              7 

 

Levantar-se 5 vezes de forma repetida 

 

A. Seguro para se levantar 5 vezes  sem ajuda SIM  NÃO  

 

B. Se completou a prova registre o tempo: 

 Tempo para se levantar 5 vezes __ __. __ __ seg. 

 

C. Se não tentou a prova ou não a completou, marque o porquê: 

 

Tentou mas não conseguiu                            1 

Não conseguiu caminhar sem ajuda     2 

Não tentou, o entrevistador se sentiu inseguro                     3 

Não tentou, o participante se sentiu inseguro                         4 

O participante não conseguiu entender as instruções           5 

Outros (especificar) _________________                         6 

Se negou                              7 

 

PONTUAÇÃO PARALEVANTAR-SE DA CADEIRA 

Incapaz de completar 5 ou  completa em>60 seg:   0 ponto 

16.70 seg. ou mais:        1 ponto 

13.70 a 16.69 seg.:        2 pontos 

11.20 a 13.69 seg.:        3 pontos 

11.19 seg. ou menos:      4 pontos 
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Pontuação SPPB 

Pontuação das provas 

Equilibrio de pé   _____ pontos 

Velocidade da marcha    _____ pontos 

Levantar-se dacadeira        _____ pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL    _____ pontos  (some os anteriores) 
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XXVI)DEFICIÊNCIAS ADQUIRIDAS NA VELHICE (LATE LIFE DISABILTY) 

 

Nesta seção, 

vou lhe 

perguntar 

sobre 

atividades da 

sua vida diária. 

Cada pergunta 

tem duas 

partes. 

Primeiro,  vou 

lhe 

perguntarcom 

que 

frequenciafaz 

certas 

atividades. 

Depois, o 

quanto você se 

sente limitado 

para fazer 

estas 

atividades. 

Com que frequência você faz…? O quanto você se sente limitado ao 

fazer…? 

M
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1. Manter 

contato com 

pessoas através 

de cartas, 

telefone ou e-

mail. 

            

2. Visitar amigos 

e familiares em 

suas casas 

            

3. Cuidar ou 

ajudar as 

pessoas nos 

cuidados 

pessoais ou na 

locomoção 

            

4. Fazer 

trabalhos e 

atividades em 

casa como 

lavar, limpar a 

casa e  

pequenos 

reparos 

            

5. Fazer 

trabalhos 

voluntários 
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6. Fazer 

atividades de 

recreação como 

esportes e 

exercícios 

 

            

7. Cuidar das 

finanças de 

casa. 

Adiministrar o 

dinheiro, pagar 

as contas. 

            

8. Cuidar da 

própria saúde. 

Inclui os 

medicamentos, 

alimentação e 

rotina ao 

médico. 

            

9. Viajar para 

fora da cidade 

por pelo menos 

uma noite. 

            

10. Participar de 

um programa de 

atividade física 

regular. 

            

11. Convidar 

pessoas para ir 

a sua casa para 

comer, beber ou 

conversar. 

            

12. Sair para 

lugares públicos 

como praças, 

restaurantes, 

cinema. 

            

13. Realizar 

suas 

necesidades 

pessoais como 

vestir, tomar 

banho e ir ao 

banheiro. 

            

14. Realizar 

atividades 

sociais como ir 

a centros 
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comunitarios ou 

igreja. 

15. Cuidar de 

responsabilidad

es como 

comprar 

comida, ir à 

farmacia, ir ao 

banco. 

            

16. Preparar 

refeições. Inclui 

o planejamento, 

cozinhar, servir, 

limpar. 

            

XXXI)BEM – INVENTÁRIO DE PAPÉIS SEXUAIS  

 Nunca/ 

Quase 

Nunca 

Verdadeiro  

2 3 4 5 6 

Quase 

Sempre 

Verdadeiro 

EDUCADO 
1 2 3 4 5 6 7 

COMPREENSIVO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

LÍDER 

 

1 2 3 4 5 6 7 

AGE COMO LÍDER 
1 2 3 4 5 6 7 

DOMINANTE 
1 2 3 4 5 6 7 

GENTIL 
1 2 3 4 5 6 7 

ENTUSIASMADO 
1 2 3 4 5 6 7 

CARINHOSO 
1 2 3 4 5 6 7 

PERSONALIDADE 

FORTE 
1 2 3 4 5 6 7 

DEFENDE AS 

PRÓPRIAS CRENÇAS 
1 2 3 4 5 6 7 

SENSÍVEL ÀS 

NECESSIDADES DOS 

OUTROS 

1 2 3 4 5 6 7 
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TOMA DECISÕES 

FACILMENTE 
1 2 3 4 5 6 7 

XXXII) AUTONOMIA DE DECISÃO: 

1 Quantas vezes você casou ou morou com 

um (a) companheiro (a)? 

1  Vezes 

2  Não Sabe 

3  Sem Resposta 

“Agora eu vou lhe fazer algumas perguntas de ordem financeira.” 

4 

Você tem algum dinheiro próprio que você pode decidir 
sozinho (a) como utilizá-lo? 

1    Sim 

2    Não 

3    Não Sabe 

4    Sem Resposta 

5 

Você tem alguma conta em banco ou em alguma outra 
instituição financeira em seu nome ou junto com outra 
pessoa? 

1    Sim 

2    Não 

3    Não Sabe 

4    Sem Resposta 

6 

Você mesmo (a) movimenta a conta, ou seja, assina 
cheques, saca e deposita dinheiro? 

1    Sim 

2    Não 

3    Não Sabe 

4    Sem Resposta 

 

“Agora eu gostaria de saber sua opinião sobre alguns aspectos da vida em família. Por favor, 

me diga se você concorda ou discorda das seguintes declarações.” 

8 
 
As decisões importantes de uma família devem ser tomadas 
somente pelos homens da casa. 
 

1   Concorda 

2      Discorda 

3      Depende 

9 
 
Se a esposa trabalha fora de casa, então o marido deve ajudá-la 
com as tarefas do lar. 
 

1      Concorda 

2      Discorda 

3      Depende 

10 

 
Uma mulher casada pode trabalhar fora de casa se ela quiser. 
 

1      Concorda 

2      Discorda 

3      Depende 

11 
 
A esposa tem o direito de expressar sua opinião mesmo quando 
ela discordar do que o marido disser. 
 

1      Concorda 

2      Discorda 

3      Depende 
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XXXII) MAT PA 

INSTRUÇÕES E DEMONSTRAÇÕES 
 
XXXIV) VITIMIZAÇÃO E MEDO DE VITIMIZAÇÃO 

1) Nos últimos 12 meses você foi insultado (a) ou 
ameaçado (a) por algum estranho? 
 
Em caso afirmativo, ir para 1a. 

SIM            NÃO 

1a)  Devido a este episódio você precisou de ajuda médica 
(você foi a uma emergência ou precisou ser visto por 
um médico ou enfermeiro)? 

SIM            NÃO 

2) Nos últimos 12 meses você foi roubado (a) por um 
estranho? 
 
Em caso afirmativo, ir para 2a. 

SIM            NÃO 

2a)  Devido a este episódio você precisou de ajuda médica 
(você foi a uma emergência ou precisou ser visto por 
um medicou ou enfermeiro)? 

SIM            NÃO 

3) Nos últimos 12 meses você foi atacado (a) por um 
estranho? 
 
Em caso afirmativo, ir para 3a. 

SIM            NÃO 

3a)  Devido a este episódio você precisou de ajuda médica 
(você foi a uma emergência ou precisou ser visto por 
um medicou ou enfermeiro)? 

SIM            NÃO 
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Fim do Módulo 

Você costuma? Você tem medo da 

violência ou da 

criminalidade ao realizar 

essa atividade? 

Você realiza suas 

atividades de forma 

limitada ou menos 

freqüente, em 

determinados horários 

(por exemplo depois que 

escurece), devido ao 

medo da violência? 

 

Andar fora de casa Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Fazer compras Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Ir ao banco Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Usar caixa eletrônico Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Visitar parentes ou 

amigos 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Ir para lugares 

lotados (com grande 

multidão) 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Fazer longas 

caminhadas.  

 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Usar transportes 

públicos. 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Ir a uma consulta 

médica. 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 
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XXVI) VIOLÊNCIA DE PARCEIRO ÍNTIMO 

DURANTE OS 6 ÚLTIMOS MESES … 

1 Com que frequência seu companheiro (a)… 

  
Nunca Raramente Às vezes Frequentemente 

Muito 
Frequentemente 

Machuca você 
fisicamente? 

     

Insulta você ou não deixa 
você falar? 

     

Ameaça você com injúria?      

Grita ou amaldiçoa você?      

 

2 Com que frequência alguém da sua família… 

  
Nunca Raramente Às vezes Frequentemente 

Muito 
Frequentemente 

Machuca você 
fisicamente? 

     

Insulta você ou não 
deixa você falar? 

     

Ameaça você com 
injúria? 

     

Grita ou amaldiçoa 
você? 

     

 

3 Você já teve algum parceiro que… 

  Sempre Às vezes Nunca 

Machucou você fisicamente?    

Insultou você ou não deixou você 
falar? 

   

Ameaçou você com injúria?    

Gritou ou amaldiçoou você?    

 

4 Algum membro da sua família já… 

  Sempre Às vezes Nunca 

Machucou você fisicamente?    

Insultou você ou não deixou você falar?    

Ameaçou você com injúria?    

Gritou ou amaldiçoou você?    

 

XXVIV)FORÇA DE PREENSÃO 

A força de preensão nã foi medida porque:   
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A) Dor aguda na mão ou no punho   

B) Artrite na mão dominante    

C) Tendinite na mão dominante    

D) Outro motivo, especifique ___________________________ 

Medidas: 

1)__________Kg 2)_________Kg 

 

3)_________Kg 

 

XXX) MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

1) Peso : _____.___ Kg 

2) Altura : _____.___ cm 

3)Circunferência da Cintura: ____.___ cm 

 

Peso não foi medido porque: 

A) A pessoa não pôde subir na balança   

B) Outro motivo, especifique___________________________ 

Altura não foi medida porque: 

Explique o motivo: ___________________________ 

 

Apêndice B – Termo de Consentimento Livre Esclarecido usado na linha de base  

 

ID Participante: ______ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TÍTULO DA PEQUISA: Declínio da mobilidade na velhice: análise das diferenças 
entre os sexos sob a perspectiva epidemiológica do Curso da Vida e Carga 
alostática.  

INVESTIGADORES: Ana Carolina Patrício de Albuquerque Sousa    

Prof  Orientador Ricardo Oliveira Guerra 

   

NOME DO PARTICIPANTE: 

_______________________________________________________________ 

Este termo de consentimento livre e esclarecido poderá conter palavras que você 
não entende. Peça explicação de qualquer palavra ou informação que você não 
tenha entendido claramente. 
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OBJETIVO DO ESTUDO 

Você está sendo convidado a participar de um estudo de caráter longitudinal, isto 

é, um estudo que terá um acompanhamento de cinco anos. O objetivo desse estudo é 

contribuir com o aporte de conhecimentos sobre o desenvolvimento da incapacidade em 

idosos através da compreensão dos mecanismos que levam homens e mulheres idosos à 

perda da mobilidade. Esse conhecimento ajudará a desenvolver programas de prevenção 

de perda de mobilidade em populações idosas. 

 

DESENHO DO ESTUDO 

A população estudada será composta por homens e mulheres, na faixa etária 
dos 65 – 74 anos, residentes em comunidade na cidade do Natal /RN. 

 

PROCEDIMENTOS 

Se você concordar em participar do estudo, será submetido a uma avaliação 
utilizando alguns questionários. Primeiramente, responderá ao questionário 
contendo informações sobre a história da sua vida, estado de saúde, capacidade 
de memória e incapacidade funcional.  

Posteriormente, serão fornecidas orientações para a coleta da saliva e 
sangue a ser realizada nos dias seguintes. Como o estudo terá um 
acompanhamento de cinco anos, você também será convidado a participar de 
algumas atividades na forma de palestras e oficinas temáticas. 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

Este estudo não irá lhe expor a nenhum risco além daqueles presentes em sua 

rotina diária. Esses possíveis riscos serão evitados com o treinamento do entrevistador que 

estará preparado para lhe prestar auxílio quando você sentar, levantar e caminhar. O 

entrevistador também estará atento para eliminar obstáculos como: tapetes, terrenos 

irregulares e escorregadios, etc. que possam lhe oferecer algum risco de queda.   

A coleta de sangue, único item invasivo desta pesquisa, será feita por um técnico 

de enfermagem – profissional habilitado para tal prática. Para evitar potenciais riscos, a 

coleta será feita com luvas de procedimento e todo material descartável. Após a coleta, 

você será orientado a fazer compressa de gelo no local de incisão para evitar edema 

(inchaço).  

Além disso, você poderá se recusar a responder qualquer pergunta que lhe causar 

algum tipo de constrangimento, ou se negar a realizar algum teste que lhe causar 

desconforto, pois o entrevistador estará treinado e bem preparado para lidar com tais 

situações.  

Os resultados obtidos colaborarão com o conhecimento científico e aprimorarão a 

avaliação e abordagem terapêutica dos profissionais da saúde. A sua participação nesta 

pesquisa deverá ser voluntária, não havendo nenhuma forma de gratificação pela sua 

participação.  

CUSTOS 
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Todo material utilizado e todos os serviços profissionais exigidos como parte 
deste estudo serão gratuitos. O participante não pagará por nenhum serviço ou 
material utilizado. 

CONFIDENCIALIDADE 

Sua identidade será preservada em todas as situações que envolvam 
discussão, apresentação e/ou publicação dos resultados da pesquisa. Somente 
suas iniciais identificarão as informações coletadas sobre você. Os registros que 
identificam você e este termo de consentimento poderão ser inspecionados pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRN, além do Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes. Os resultados obtidos serão 
propriedade exclusiva dos pesquisadores, podendo ser divulgados, preservando a 
identidade e a privacidade dos participantes. 

PARTICIPAÇÃO/RETIRADA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO 

Sua participação é voluntária. Você é livre para aceitar participar deste 
estudo ou poderá retirar-se a qualquer momento. 

QUEM CONTACTAR EM CASO DE DÚVIDA? 

Se você tiver alguma dúvida sobre este estudo ou algum problema 
relacionado à pesquisa, deverá entrar em contato com a investigadora do estudo, 
Ana Carolina Patrício de A. Sousa. Endereço: Rua da Saudade, nº 1713 – 
Condomínio Residence\ Bloco A, Apto. 238 – Lagoa Nova; telefone (84) 87550028; 
e-mail: acapas@ig.com.br   

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes no endereço Av. Nilo 

Peçanha nº 620, Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59012-300, telefone:3342-5003. 

 *Não assine nem date este formulário a menos que você tenha tido a oportunidade de 

esclarecer suas dúvidas e tenha recebido respostas satisfatórias a todas as suas 

perguntas. 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Li e entendi as informações acima. Perguntei e discuti os detalhes do estudo com 
uma pessoa da equipe de pesquisa. Concordo em participar deste estudo baseado 
nas informações fornecidas. Entendo que receberei uma cópia assinada e datada 
deste termo de consentimento. 

 

Participante da pesquisa: 

Nome:_______________________________________________________           

Data:____/____/____ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

mailto:acapas@ig.com.br
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Assinatura e\ou digital: 

 

 

 

 

Pesquisador (a) responsável pela obtenção do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE): 

Nome: ______________________________________________________ 

Data: ____/____/____ 

____________________________________________________________ 

Assinatura 

Pesquisador responsável: 

Nome: Professor Doutor Ricardo Oliveira Guerra 

Endereço: Centro de Ciências da Saúde – Departamento de Fisioterapia 

Av. Senador Salgado Filho, 300, Campus Universitário, CEP: 59078-970, Natal-RN, 2ª 

andar. 

Telefone: 3342-2002. 

E-mail: roguerra@ufrnet.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes:  

Av. Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis, CEP: 59012-300, Natal-RN, telefone: 3342-5003. 

Apêndice C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido usado para coleta da 

BIA 

ID Participante: ______ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TÍTULO DA PEQUISA: Declínio da mobilidade na velhice: análise das diferenças 
entre os sexos sob a perspectiva epidemiológica do Curso da Vida e Carga 
alostática.  

INVESTIGADORES: Ana Carolina Patrício de Albuquerque Sousa  

   Juliana Fernandes de Souza Barbosa  

Prof  Orientador Ricardo Oliveira Guerra 

  NOME DO PARTICIPANTE: 

_______________________________________________________________ 
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Este termo de consentimento livre e esclarecido poderá conter palavras que você 
não entende. Peça explicação de qualquer palavra ou informação que você não 
tenha entendido claramente. 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Você está sendo convidado a participar de um estudo de caráter longitudinal, 

isto é, um estudo que terá um acompanhamento de cinco anos. O objetivo desse 

estudo é contribuir com o aporte de conhecimentos sobre o desenvolvimento da 

incapacidade em idosos através da compreensão dos mecanismos que levam 

homens e mulheres idosos à perda da mobilidade. Além disso, o objetivo desse 

estudo incluirá uma análise da composição corporal para avaliação da massa 

muscular. Esse conhecimento ajudará a desenvolver programas de prevenção de 

perda de mobilidade em populações idosas. 

DESENHO DO ESTUDO 

A população estudada será composta por homens e mulheres, na faixa etária 
dos 65 – 74 anos, residentes em comunidade na cidade do Natal /RN. 

PROCEDIMENTOS 

Se você concordar em participar do estudo, será submetido a uma avaliação 
utilizando alguns questionários. Primeiramente, responderá ao questionário 
contendo informações sobre a história da sua vida, estado de saúde, capacidade 
de memória e incapacidade funcional.  

Posteriormente, serão fornecidas orientações para a coleta da saliva e 
sangue a ser realizada nos dias seguintes. Como o estudo terá um 
acompanhamento de cinco anos, você também será convidado a participar de 
algumas atividades na forma de palestras e oficinas temáticas. 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

Este estudo não irá lhe expor a nenhum risco além daqueles presentes em 

sua rotina diária. Esses possíveis riscos serão evitados com o treinamento do 

entrevistador que estará preparado para lhe prestar auxílio quando você sentar, 

levantar e caminhar. O entrevistador também estará atento para eliminar obstáculos 

como: tapetes, terrenos irregulares e escorregadios, etc. que possam lhe oferecer 

algum risco de queda.   

A coleta de sangue, único item invasivo desta pesquisa, será feita por um 

técnico de enfermagem – profissional habilitado para tal prática. Para evitar 

potenciais riscos, a coleta será feita com luvas de procedimento e todo material 

descartável. Após a coleta, você será orientado a fazer compressa de gelo no local 

de incisão para evitar edema (inchaço).  

Além disso, você poderá se recusar a responder qualquer pergunta que lhe 

causar algum tipo de constrangimento, ou se negar a realizar algum teste que lhe 

causar desconforto, pois o entrevistador estará treinado e bem preparado para lidar 

com tais situações.  

Os resultados obtidos colaborarão com o conhecimento científico e 

aprimorarão a avaliação e abordagem terapêutica dos profissionais da saúde. A 
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sua participação nesta pesquisa deverá ser voluntária, não havendo nenhuma 

forma de gratificação pela sua participação.  

CUSTOS 

Todo material utilizado e todos os serviços profissionais exigidos como parte 
deste estudo serão gratuitos. O participante não pagará por nenhum serviço ou 
material utilizado. 

CONFIDENCIALIDADE 

Sua identidade será preservada em todas as situações que envolvam 
discussão, apresentação e/ou publicação dos resultados da pesquisa. Somente 
suas iniciais identificarão as informações coletadas sobre você. Os registros que 
identificam você e este termo de consentimento poderão ser inspecionados pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRN, além do Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes. Os resultados obtidos serão 
propriedade exclusiva dos pesquisadores, podendo ser divulgados, preservando a 
identidade e a privacidade dos participantes. 

PARTICIPAÇÃO/RETIRADA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO 

Sua participação é voluntária. Você é livre para aceitar participar deste 
estudo ou poderá retirar-se a qualquer momento. 

QUEM CONTACTAR EM CASO DE DÚVIDA? 

Se você tiver alguma dúvida sobre este estudo ou algum problema 
relacionado à pesquisa, deverá entrar em contato com a investigadora do estudo, 
Ana Carolina Patrício de A. Sousa. Endereço: Rua da Saudade, nº 1713 – 
Condomínio Residence\ Bloco A, Apto. 238 – Lagoa Nova; telefone (84) 87550028; 
e-mail: acapas@ig.com.br  ou Juliana Fernandes de Souza Barbosa. Endereço: 
Rua Paracati, 2070, Apto 101– Planalto. Telefone (84) 98832-9740 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes no endereço 

Av. Nilo Peçanha nº 620, Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59012-300, telefone:3342-

5003. 

*Não assine nem date este formulário a menos que você tenha tido a 

oportunidade de esclarecer suas dúvidas e tenha recebido respostas satisfatórias 

a todas as suas perguntas. 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Li e entendi as informações acima. Perguntei e discuti os detalhes do estudo com 
uma pessoa da equipe de pesquisa. Concordo em participar deste estudo baseado 
nas informações fornecidas. Entendo que receberei uma cópia assinada e datada 
deste termo de consentimento. 

Participante da pesquisa: 

Nome:_______________________________________________________           

Data:____/____/____ 

____________________________________________________________ 

mailto:acapas@ig.com.br
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Assinatura e\ou digital: 

 

 

 

 

Pesquisador (a) responsável pela obtenção do termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE): 

Nome: ______________________________________________________ 

Data: ____/____/____ 

____________________________________________________________ 

Assinatura 

Pesquisador responsável: 

Nome: Professor Doutor Ricardo Oliveira Guerra 

Endereço: Centro de Ciências da Saúde – Departamento de Fisioterapia 

Av. Senador Salgado Filho, 300, Campus Universitário, CEP: 59078-970, Natal-RN, 

2ª andar. 

Telefone: 3342-2002. 

E-mail: roguerra@ufrnet.br 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes:  

Av. Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis, CEP: 59012-300, Natal-RN, telefone: 3342-

5003. 
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Anexo A – Parecer do Comitê de Ética  
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