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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: No idoso, a diminuição da massa e da força muscular pode se refletir 

na função dos músculos respiratórios o que, por sua vez, pode comprometer o 

desempenho na capacidade funcional, refletindo diretamente na qualidade de vida 

(QV). OBJETIVO: Verificar se existe associação entre força muscular periférica, força 

muscular respiratória, capacidade funcional e qualidade de vida em idosos 

institucionalizados. MÉTODOS: Estudo transversal com idosos, realizado na 

Fundação Espírita João de Freitas, em Juiz de Fora. Foram realizadas medidas 

antropométricas, espirometria, avaliação da capacidade funcional (CF) através do 

Índice de Katz, avaliação da QV através do SF-12, manovacuometria sendo medidas 

pressões inspiratória máxima (Pimax) e expiratória máxima (Pemax), e força muscular 

periférica (hand grip) pela dinamometria. A análise dos dados foi realizada através do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Foi realizada estatística descritiva, 

verificação de distribuição de normalidade dos dados através do teste de Shapiro – 

Wilk, os testes t de Student ou de Wilcoxon para comparação, teste Qui-Quadrado 

para associações entre variáveis qualitativas e testes de correlação de Spearman para 

variáveis quantitativas. Foi considerado o nível de significância de 5% (α<0,05). 

RESULTADOS: Participaram 20 idosos (4 homens e 16 mulheres). Em porcentagem 

do predito – mediana (mínimo/máximo) -, hand grip em mão dominante foi 86 (16/119) 

e em não dominante 83 (0/121); Pimax 41,5 (0/172) e Pemax 85,5 (27/152). Idosos com 

valores maiores ou iguais a 86% do previsto apresentaram maior Pimax (p: 0,02).  

Houve correlação entre hand grip de mão dominante e não dominante (R: 0,63; p: 

0,003). Dezenove idosos apresentaram independência funcional. Houve correlação 

de Pimax com escore total (R: 0,59; p: 0,02) e aspecto mental (R: 0,6; p: 0,02) do SF-

12. CONCLUSÃO: Na população estudada, não foi observada associação entre a 

força muscular periférica e respiratória, porém a força muscular inspiratória mostrou-

se relacionada com a qualidade de vida através do aspecto mental. 

 

Palavras-chave: Idoso, força muscular, capacidade funcional, qualidade de vida. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: In elder people, the lost of muscle strength and mass may reflect in 

the respiratory muscles functioning, which, might implicate directly in quality of life 

(QoL). OBJECTIVE: The present paper aims to examine if there is any correlation 

between peripheral muscles strength, respiratory muscles strength, functional capacity 

and quality of life among institutionalized elderly. METHODS: A cross sectional study 

was held with a group of elder people who live at the Fundação Espírita João de 

Freitas, located in the city of Juiz de Fora, Minas Gerais. A series of anthropometric 

measurements were conducted, spirometry, functional capacity assessment (FCA) 

through Katz’s index, QoL evaluation through the SF-12, manovacuometry, being 

assessed maximal inspiratory (MIP) and expiratory (MEP) pressure, peripheral muscle 

strength (hand grip) through dynamometry. The data analysis was performed through 

the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). We developed a descriptive 

analysis, Shapiro-Wilk test was applyed in order to verify the normality distribution; T 

Student or Wilcoxon’s tests, for comparison, Chi square test and Spearman test for 

correlations of qualitative and quantitative data, respectively. The significance level 

considered was 5% (α<0,05). RESULTS: This study had the participation of 20  elderly 

(4 men and 16 women). In percentage of predicted values - median (minimal/maximal) 

-, hand grip in dominant hand was 86 (16/119) and in non-dominant hand 83 (0/121); 

MIP 41,5 (0/172) and MEP 85,5 (27/152). Elderly with hand grip results higher than 

86% of the expected value performed better at MIP (p:0,02). There was a correlation 

between dominant and non-dominant hand grip (R: 0.63; p: 0,003). 19 elderly 

presented functional independency. There was correlation of MIP and total score (R: 

0,59; p: 0,02) and mental aspect (R: 0,6; p: 0,02) on SF-12. CONCLUSION: At the 

studied population, there was no association between peripheral and respiratory 

muscle strength, however inspiratory muscle strength (MIP) is directly connected with 

QoL through mental aspect. 

 

Palavras-chave: Elderly, muscle strenght, functional capacity, quality of life. 
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INTRODUÇÃO  
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o idoso pode ser 

definido como aquele que possui 60 anos ou mais para os países em 

desenvolvimento, embora, fisiologicamente, não haja uma demarcação exata para 

este acontecimento. Do ponto de vista biológico, o envelhecimento se associa a uma 

grande variedade de alterações, tanto moleculares quanto celulares que, por sua vez, 

podem aumentar o risco de desenvolvimento de diversas doenças, assim como a 

redução da capacidade funcional. Contudo, vale lembrar, que envelhecer não 

significa, necessariamente, adoecer, principalmente se o idoso adotar uma vida com 

hábitos saudáveis (OMS, 2015; FLECK et al., 2014). 

O declínio funcional no idoso, quando presente, pode comprometer a sua 

capacidade de realização de atividades de vida diária (AVDs). Estas atividades dizem 

respeito a tarefas de autocuidado como banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, ser 

continente e alimentar-se. Incluem-se também tarefas de mobilidade e atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs), que englobam aquelas que permitem a vida em 

comunidade, compreendendo a limpeza da casa, as compras, o preparo da comida, 

o uso do telefone e a administração de finanças (GIACOMIN et al., 2008). Além disso, 

no idoso, a diminuição da massa e da força muscular pode se refletir na função dos 

músculos respiratórios o que, por sua vez, pode comprometer o desempenho nas 

AVD’s, assim como a capacidade funcional (PEGORARI, RUAS e PATRIZZI, 2013; 

VASCONCELLOS et al., 2007), o que pode influenciar diretamente na qualidade de 

vida (QV). 

Nesse sentido, por notar-se o crescimento da população idosa no Brasil e grande 

escassez de estudos que correlacionem as condições musculares, em especial a 

respiratória, com capacidade funcional e qualidade de vida em idosos, justifica-se um 

estudo que origine mais conhecimento acerca do assunto. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

FORÇA MUSCULAR DO IDOSO 

 

A progressão da idade afeta os sistemas orgânicos, incluindo o 

musculoesquelético, responsável por importantes funções corporais, como postura, 

capacidade de executar movimentos e locomoção. Uma alteração significativa 

manifestada entre os idosos é a redução da força muscular, que ocorre em conjunto 

com uma perda de massa magra, particularmente massa muscular, caracterizando 

um fenômeno denominado sarcopenia (NETO et al., 2012). A perda da força muscular 

em idosos afeta o equilíbrio, a postura e o desempenho funcional, aumentando o risco 

de quedas e problemas respiratórios, diminuindo a velocidade da marcha e 

dificultando atividades da rotina diária (CANDELORO e CAROMANO, 2007). A força 

de preensão manual (hand grip) é um relevante indicador da força muscular total, 

sendo considerada a medida mais indicada para este tipo de avaliação, podendo ser 

mensurada por dinamômetro, um equipamento mecânico portátil de fácil execução, 

inclusive por idosos, uma vez que não exige grande esforço físico (SILVA et al., 2015). 

Black e Hyatt (1969) demonstraram que a idade é um preditor negativo também 

da força muscular respiratória tanto em homens quanto em mulheres. Segundo Neder 

et al. (1999) a força dos músculos respiratórios pode ser diretamente medida usando 

as pressões estáticas inspiratória e expiratória máximas (Pimax e Pemax, 

respectivamente). Nem sempre a musculatura respiratória está suficientemente apta 

a desempenhar seu papel fisiológico na performance pulmonar, e isto pode ocorrer 

em situações de fadiga ou fraqueza muscular. Por fraqueza muscular respiratória, 

comumente encontrada nos idosos, consequente ao declínio funcional respiratório, 

entende-se que é a incapacidade dos músculos em gerar força suficiente para 

produzir uma contração muscular efetiva. Este fato não impede que o idoso mantenha 

sua ventilação, mas influencia um importante mecanismo de proteção das vias 

respiratórias: a tosse. A efetividade desta está associada à entrada de um volume 

satisfatório de ar nos pulmões e a sua expulsão de forma rápida e violenta. A indicação 

da avaliação da força muscular respiratória faz-se necessária quando ocorre baixo 

volume pulmonar, hipoventilação ou limitação ao exercício (MONTEIRO, 2003). 
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CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

A capacidade funcional (CF) é definida como a habilidade física e mental para 

manter uma vida independente e autônoma, a plena realização de uma tarefa ou ação 

pelo indivíduo. O desempenho, segundo definição da OMS (2007), é o que o indivíduo 

faz em seu ambiente cotidiano. Portanto, a perda dessa capacidade, gera dificuldades 

ou impossibilidade no desempenho de determinadas atividades ou tarefas cotidianas 

(MARCHON, CORDEIRO e NAKANO, 2010). 

O declínio da CF aumenta naturalmente com a idade e também está associado 

a uma complexa rede de determinação em que participam tanto fatores clínicos como 

aqueles ligados à capacidade para desempenhar atividades e participar socialmente, 

tudo isso mediado pelo contexto ambiental e pessoal. As comorbidades participam 

dessa rede causal, mas sua presença não está necessariamente relacionada com a 

perda da autonomia. A CF surge então como um paradigma em saúde, sendo 

relevante como indicativo de QV. Assim, o envelhecimento bem-sucedido passa a ser 

o resultado da interação de fatores multidimensionais, que incluem questões 

relacionadas à saúde física e mental, independência na vida diária, aspectos 

econômicos e psicossociais. Nesse contexto, é preciso procurar por melhores 

estratégias de planejamento e avaliação de ações, com vistas à melhoria da QV 

(MARCHON, CORDEIRO e NAKANO, 2010). 

A avaliação da capacidade funcional pode ser definida como uma tentativa 

sistematizada de medir, de forma objetiva, os níveis nos quais uma pessoa é capaz 

de desempenhar determinadas atividades ou funções em diferentes áreas, utilizando-

se de habilidades diversas para o desempenho das tarefas da vida cotidiana, para a 

realização de interações sociais, em suas atividades de lazer e em outros 

comportamentos requeridos em seu dia-a-dia. De modo geral, representa uma 

maneira de medir se uma pessoa é ou não capaz de, independentemente, 

desempenhar as atividades necessárias para cuidar de si mesma e de seu entorno e, 

caso não seja, verificar se essa necessidade de ajuda é parcial (em maior ou menor 

grau) ou total (WILKINS, LAW e LETS, 2001). 
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QUALIDADE DE VIDA 

 

A qualidade de vida (QV) “é a percepção do indivíduo acerca de sua posição na 

vida, de acordo com o contexto cultural e o sistema de valores com os quais convive 

e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (OMS, 1995). 

O uso dos questionários de QV podem elucidar questões que os pacientes não 

expõem, reconhecendo aspectos de vida que devem ser trabalhados com maior 

ênfase. Além de, na prática clínica, permitir identificar os aspectos mais influenciados 

por determinada condição de saúde (AQUINO, 2009).  

Para avaliar a QV existem alguns instrumentos como: Escala de Qualidade de 

Vida utilizada na Europa (Euroqol), Escala de Qualidade do Bem-estar (QWBS), Índice 

de Qualidade de Vida Ferrans & Powers, Perfil do Impacto da Doença (SIP), 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 

(WHOQOL), Perfil de Saúde de Nottingham (NHP); Formulário Abreviado da 

Avaliação de Saúde 36 (SF-36) (OLIVEIRA e ORSINI, 2008) e o Medical Outcomes 

Study 12-Item Short-Form Health Survey (SF-12). 

 Neto et al. (2012), Lacourt e Marini (2006) e Aragão, Dantas e Dantas (2002) 

avaliaram a QV em idosos correlacionando-a com a força muscular e demonstraram 

que o prejuízo da função muscular afeta sensivelmente a qualidade de vida do idoso, 

tornando mais difícil ou impossibilitando a execução de atividades de vida diária. A 

perda de funcionalidade e a consequente dependência podem acarretar também 

problemas psicológicos e emocionais, comprometendo como um todo a qualidade de 

vida do idoso. Estudos diretamente ligados à força muscular respiratória associada a 

QV ainda são escassos.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral – Verificar a associação entre força muscular periférica, força 

muscular respiratória, capacidade funcional e qualidade de vida em idosos 

institucionalizados. 

Objetivos específicos - Caracterizar, em idosos institucionalizados: 

▪ Força muscular respiratória; 

▪ Força muscular periférica; 

▪ Capacidade funcional para a realização das AVD’s; 

▪ Verificar a Qualidade de Vida. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente estudo foi submetido a Plataforma Brasil e aprovado pelo parecer 

1.610.088 de 27 de junho de 2016 – ANEXO 2. 

Trata-se de um estudo transversal, com coleta de dados realizada entre março 

e abril de 2017. A pesquisa foi realizada na Fundação Espírita João de Freitas, uma 

instituição de longa permanência localizada no bairro São Mateus, em Juiz de Fora, 

onde residem, atualmente, 55 idosos. A instituição possui três tipos de moradias: 

apartamentos, casas e a enfermaria e os questionários e testes foram aplicados no 

local onde cada um reside. 

Após os idosos tomarem conhecimento de todas as etapas da pesquisa, os que 

aceitaram participar da mesma, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) – APENDICE 1 – tratando-se, portanto, de amostra de 

conveniência. 

Foi considerado critério de inclusão, capacidade cognitiva compatível com a 

execução de todas as etapas da pesquisa, avaliada através da pontuação do teste de 

rastreio cognitivo Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (MELO e BARBOSA, 2015) 

– ANEXO 3 – devendo a pontuação ser igual ou maior que 13 para analfabetos, 18 

para baixa e média escolaridade e 26 para alta escolaridade (BERTOLUCCI et al, 

1994). Todos os idosos da instituição foram abordados para o conhecimento do 

estudo e possível participação. 

 Inicialmente foram realizadas medidas antropométricas, sendo medidos peso, 

utilizando-se balança digital portátil (Britânia Cadence® Modelo BAL150 China) e 

altura, utilizando-se trena antropométrica 2m (Cescorf® Porto Alegre, RS, Brasil). 

Posteriormente foi calculado o índice de massa corporal (IMC). 

 Foram realizados incentivos sonoros para os testes de forças muscular 

respiratória e muscular periférica e para a espirometria. 

 Para caracterizar a função ventilatória foi realizada espirometria, de acordo com 

Diretrizes para Teste de Função Pulmonar (PEREIRA, 2007) utilizando-se o 

espirômetro portátil modelo MIR Spirobank USB® (Roma, Itália) (FIGURA 1). Os 

idosos foram avaliados na posição sentada, sendo mensurados os seguintes 
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parâmetros: capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1), relação VEF1/CVF, pico de fluxo expiratório (PFE) e fluxo expiratório 

forçado médio (FEF25-75%), utilizando como referência, as equações propostas por 

Knudson (1976). 

 
Figura 1: 1) Espirômetro portátil modelo MIR Spirobank USB®, 2) Filtro, 3) Bocal descartável. 
Fonte: Os autores 

 
 
 

Para avaliar a CF dos idosos, foi utilizado o Índice de Katz – ANEXO 4 -, que 

analisa as atividades básicas de vida diária (banho, vestir-se, ir ao banheiro, 

transferência, continência e alimentação), classificando-os em dependentes e 

independentes (DUARTE et al, 2015). Seu Index é dividido em 8 categorias, sendo a 

primeira independente em todas as atividades e a última dependente para todas as 

atividades. Dentre os instrumentos desenvolvidos para avaliação da CF, o Índice de 

Independência nas Atividades de Vida Diária desenvolvido por Sidney Katz é, ainda 

hoje, um dos instrumentos mais utilizados nos estudos gerontológicos nacionais e 

internacionais, embora tenha sido publicado pela primeira vez em 1963 (KATZ et al.).  

A qualidade de vida foi analisada através do SF-12 (ANEXO 1), um questionário 

composto por 12 itens cujas respostas são divididas em dois componentes, sendo um 

físico (physical component score – PCS) e outro mental (mental component score – 

MCS). O PCS considera a percepção do indivíduo sobre sua capacidade funcional, 

aspectos físicos, dor e estado geral de saúde. Já o MCS considera aspectos 

relacionados à vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e de saúde mental. 

Os dois componentes variam de 0 a 100 e maiores valores indicam melhor Qualidade 

de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) (CAMELO, GIATTI e BARRETO, 2016). O SF-

12 foi validado no Brasil em 2005 por Camelier através de um estudo com portadores 

de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), podendo ser também aplicados em 
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indivíduos saudáveis. Apesar de o SF-36 ser mais utilizado em pesquisas no Brasil, 

sua aplicação é dificultada por ser um questionário relativamente extenso, ao contrário 

do SF-12 que foi considerado mais vantajoso para o presente estudo por levar cerca 

de 2 minutos em sua aplicação (10 a menos que o SF-36) (RIBEIRO, 2011). 

A força muscular respiratória foi avaliada através das medidas de pressão 

inspiratória máxima (Pimax) e pressão expiratória máxima (Pemax), sendo utilizado um 

manovacuômetro aneróide da marca GERAR® com intervalo operacional de ± 150 

cmH2O, conectado a um circuito plástico que termina em bocal (FIGURA 2). Os idosos 

permaneceram em postura sentada recostada, com os pés apoiados no chão e 

usando um clipe nasal para evitar escape aéreo pelas narinas. Para a medida da Pimax 

foram solicitadas três incursões respiratórias no volume corrente e, após uma 

expiração completa, um esforço inspiratório máximo, sendo considerada, de três 

tentativas, a pressão mais negativa que foi atingida e mantida por pelo menos um 

segundo. Em seguida, para medida da Pemax, foram realizadas novamente três 

incursões e, a partir de uma inspiração máxima, foi solicitada a realização de um 

esforço expiratório máximo, sendo considerada, também de três medidas, a maior 

pressão positiva atingida e mantida por pelo menos um segundo (BLACK e HYATT, 

1969). Durante as medidas, um dos pesquisadores manteve as mãos posicionadas 

sobre as bochechas dos idosos para evitar interferência desta musculatura nos 

esforços inspiratório e expiratório (NEDER et al., 1999). Foram utilizados os valores 

de referência descritos por Neder et al. (1999).  

 

 
Figura 2: Manovacuômetro aneroide marca GERAR®. 
Fonte: Os autores 
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A força muscular periférica (hand grip) foi mensurada em ambas as mãos através 

da avaliação de preensão palmar, sendo utilizado um dinamômetro JAMAR® que 

apresenta uma alça fixa e outra móvel que pode ser ajustada em 5 posições diferentes 

de acordo com o tamanho da mão do idoso (FIGURA 3). A unidade utilizada é 

Quilograma-Força (Kgf). O teste foi realizado com o idoso na posição sentada, pés 

apoiados no chão, membro superior em flexão de 90º de cotovelo, braço ao lado do 

tronco e polegar voltado para cima. Foram executados para cada membro três 

esforços, sendo considerado o maior valor encontrado (FIGUEIREDO et al., 2007). 

Foram utilizados como valores de referência os limites por faixa etária descritos por 

Budziareck, Duarte e Silva (2008). 

 
Figura 3: Dinamômetro JAMAR®. 
Fonte: Os autores 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para a análise dos dados utilizou-se o software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 15.0. Inicialmente foi realizada estatística descritiva e, 

a partir da verificação de distribuição de normalidade dos dados, através do teste de 

Shapiro – Wilk, foram utilizados os testes t de Student ou de Wilcoxon para 

comparação, teste Qui-Quadrado para testar associações entre variáveis qualitativas 

e o teste de correlação de Spearman para variáveis quantitativas. Foi considerado o 

nível de significância de 5% (α<0,05). 
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RESULTADOS 
 

 De 25 idosos que aceitaram inicialmente participar do estudo, 22 atingiram a 

pontuação mínima no MEEM. Destes, um não pode dar continuidade devido a 

complicações clínicas e outro solicitou para não mais participar, no início da coleta de 

dados. Sendo assim, 20 idosos (4 homens e 16 mulheres) aceitaram participar, tendo 

todos realizado o teste de força muscular periférica assim como respondido os 

questionários SF-12 e Katz; 19 realizaram a avaliação antropométrica e espirometria, 

enquanto 16 aceitaram realizar a avaliação da força muscular respiratória.  

 A seguir, as tabelas 1 e 2 apresentam respectivamente, os dados 

antropométricos e os resultados da espirometria dos participantes. 

 

Tabela 1: Dados antropométricos 

 N Média Desvio padrão 

Idade (anos) 20 81,9 5,86 

Peso (kg) 19 67,84 14,97 

Altura (m) 19 1,55 0,82 

IMC 19 28,53 7,26 

Legenda: Kg: quilogramas; m: metro; IMC: índice de massa corporal. 
Juiz de Fora, 2017. 

 

Tabela 2: Espirometria 

 N Mediana Mínimo Máximo 

CVF (%) 19 76 48 145 

VEF1 (%) 19 89 47 147 

VEF1/CVF 19 79,4 57 92,2 

PFE (%) 19 68 30 104 

Legenda: CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; PEF: 

pico de fluxo expiratório; %: porcentagem do predito. 

Juiz de Fora, 2017. 

 



22 
 

 A tabela 3 apresenta, em porcentagem do previsto, os resultados das 

avaliações de força muscular periférica (hand grip) e respiratória. Uma análise 

comparativa dos valores de força muscular respiratória entre dois grupos de idosos 

de acordo com as condições da musculatura periférica (considerando como ponto de 

corte a mediana de valores encontrados para força em mão dominante) mostrou que, 

naqueles que apresentaram valores maiores ou iguais a 86% do previsto, a Pimax foi 

maior (p=0,02) – Gráfico 1. 

 

Tabela 3: Força muscular periférica e Força muscular respiratória 

 N Mediana Mínimo Máximo 

Hand grip mão 

dominante (kgf) 

20 18 3 28 

Hand grip mão 

dominante (%) 

20 86 16 119 

Hand grip mão 

NÃO dominante 

(kgf) 

20 14 0 24 

Hand grip mão 

NÃO dominante 

(%) 

20 83 0 121 

Pemax (%) 16 85,5 27,0 152,0 

Pimax (%) 16 41,5 00 172,0 

Legenda: kgf: Quilograma-força; Pemax: pressão expiratória máxima; Pimax: pressão inspiratória 

máxima; (%): porcentagem do predito. 

Juiz de Fora, 2017. 
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Gráfico 1: Comparação entre os valores de Pimax levando em consideração um ponto de corte em 
86% para hand grip. 
Legenda: Pimax: pressão inspiratória máxima; *: p=0,02. 

 

Foi encontrada correlação moderada entre os valores de hand grip de mão 

dominante e não dominante (R: 0,63; p: 0,003), como apresentado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Correlação entre valores de hand grip em mão dominante e não dominante. 
Legenda: %: porcentagem do previsto. 
 

 

A qualidade de vida foi mensurada através do SF-12 e os resultados são 

apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4: Pontuações no SF-12 

 N Mediana Mínimo Máximo 

PCS 20 44,38 23,07 58,72 

MCS 20 51,65 19,88 70,81 

TOTAL 20 45,91 29,88 54,95 

Legenda: SF-12: Estudo de resultados médicos através de um questionário de saúde de 12 questões 

(versão reduzida); PCS: Nota do componente físico; MCS: Nota do componente mental. 

Juiz de Fora, 2017. 

 

A capacidade funcional foi verificada pelo Índice de Katz e os resultados 

demonstraram que 95% dos idosos estudados apresentam independência funcional 

(Index A), tendo sido apenas uma idosa classificada como dependente (Index G). 

 Foi encontrada correlação dos valores de Pimax com escore total (R:0,59; p:0,02) 

- Gráfico 3 – e com MCS (R:0,6; p:0,02) – Gráfico 4 – do SF-12. 
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Gráfico 3: Correlação entre os valores do domínio escore total do SF-12 e de Pimax (%). 
Legenda: SF-12: 12 – Item Short – Form Health Survey; Pimax: pressão inspiratória máxima. 

 

 

Gráfico 4: Correlação entre os valores do domínio MCS do SF-12 e de Pimax (%). 
Legenda: SF-12: 12 – Item Short – Form Health Survey; Pimax: pressão inspiratória máxima. 
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DISCUSSÃO 
 

 O presente estudo buscou verificar a presença de associação entre força 

muscular periférica, força muscular respiratória, capacidade funcional e qualidade de 

vida em idosos institucionalizados. 

 Na avaliação da capacidade funcional através do Índice de Katz, apenas uma 

idosa foi considerada dependente, apresentando Index G (dependente para todas as 

atividades), classificação que é condizente com sua situação atual de residente na 

enfermaria da instituição. Por outro lado, o resultado dessa avaliação para os demais 

participantes foi altamente positivo, tendo os outros 19 idosos sido classificados como 

independentes em suas atividades de vida diária. Este resultado pode ser explicado 

por um dos critérios adotados na instituição estudada para aceitar novos idosos como 

moradores: eles devem ter capacidade de realizar suas atividades básicas de 

autocuidado assim como de limpeza de suas casas, onde residem sozinhos ou com 

mais um idoso do mesmo sexo. Quando os idosos perdem a capacidade de realizar 

suas atividades de forma independente, são transferidos para a enfermaria da 

instituição. Sendo assim, em função dos resultados encontrados – apenas um idoso 

considerado dependente -, não foi possível buscar correlações entre a capacidade 

funcional e os demais aspectos estudados. 

Os resultados relacionados à capacidade funcional contrastam com a maioria 

dos estudos encontrados. Araújo e Ceolim (2007) avaliaram o grau de independência 

em idosos residentes em três instituições, utilizando o Índice de Katz, e encontraram 

na amostra 63% de idosos dependentes, sendo que em cinco meses essa 

porcentagem passou a ser 82%. Smanioto e Haddad (2011) também aplicaram o 

Índice de Katz para avaliar o perfil e a capacidade funcional de 204 idosos 

institucionalizados e obtiveram o resultado de 67% de idosos dependentes. Já Barros 

et al. (2016), realizaram uma revisão de literatura com 11 artigos que demonstraram 

aptidão funcional baixa em idosos institucionalizados, sugerindo a necessidade de 

desenvolvimento de intervenções terapêuticas nesses locais.  

Ainda no que diz respeito à avaliação da capacidade funcional em idosos, 

Marchon, Cordeiro e Nakano (2010) utilizaram o Índice de Katz e o Short Physical 

Performance Battery (SPPB), encontrando maior sensibilidade nos resultados do 

SPPB, uma vez que pelos resultados do Katz a maioria dos idosos, até mesmo 
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aqueles que apresentavam muitas limitações, eram considerados independentes, 

enquanto que através do SPPB, muitos apresentavam dependência ou baixo 

desempenho físico. Estes autores relatam que mesmo instrumentos como o Katz 

sendo válidos e confiáveis, por avaliarem indiretamente e se basearem na auto 

percepção do idoso, podem apresentar essa análise sub ou superestimada, causando 

vieses. O SPPB, por sua vez, é um teste de desempenho que avalia a capacidade 

física enfatizando os membros inferiores, como o equilíbrio, a marcha, a força e o 

planejamento motor da movimentação, podendo ser um teste direto que oferece 

informações objetivas e mensuráveis. Gomes et al. (2014) também chamam a atenção 

para a supervalorização do nível de funcionalidade detectada pelo questionário Katz, 

quando comparado à aplicação do Teste de Caminhada de 6 minutos quando 

aplicados a idosos institucionalizados. 

 Não foi encontrada correlação entre força muscular periférica e respiratória. Por 

outro lado, Bahat et al. (2014), encontraram, em estudo com idosos do sexo masculino 

também institucionalizados, correlação entre estes aspectos sugerindo que, a redução 

das mesmas, quando ocorre, é originada da mesma fonte – a sarcopenia.  A 

associação entre essas alterações também foi abordada por Gorzoni e Russo (2002) 

que atribuem aos elevados índices de inatividade e imobilização de idosos 

institucionalizados o que, por sua vez, interfere na capacidade de exercício que já se 

apresenta reduzida. Sendo assim, para esses autores, os decréscimos nos músculos 

esqueléticos, que ocorrem devido ao envelhecimento, também podem afetar a função 

muscular respiratória. 

  Parentoni et al. (2013), em estudo com idosas da comunidade, categorizadas 

de acordo com o nível de fragilidade, encontraram no subgrupo considerado frágil, 

correlação entre força de preensão manual e Pimax, tendo os autores concluído que, 

principalmente idosas frágeis têm perdas significativas de força muscular respiratória 

e de preensão manual. Embora o presente estudo não tenha avaliado o aspecto 

fragilidade, foi observado que idosos com menores valores de hand grip em mão 

dominante, também apresentavam menores valores de Pimax.  

 Em relação à qualidade de vida, foi encontrada correlação entre escores total 

(Gráfico 3) e MCS (Gráfico 4) do SF-12 com valores de Pimax. Em estudo que 

comparou força muscular inspiratória e qualidade de vida entre idosas sedentárias da 

comunidade, praticantes de hidroginástica da comunidade e institucionalizadas, 
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Cader et al. (2006) encontraram no primeiro e no último grupo, valores de Pimax 

significativamente menores do que no grupo de praticantes de hidroginástica, assim 

como melhor qualidade de vida em idosas não sedentárias e não institucionalizadas. 

As medianas de Pimax encontradas no presente estudo (Tabela 3) e no de Cader et al. 

(2006), de forma semelhante, são inferiores a 50% do previsto para as características 

da população, o que pode ser atribuído à ausência de prática de atividades físicas nas 

duas populações. Scherer et al. (2000) e Lisboa et al. (1995) também descreveram 

associação entre a força muscular respiratória e a qualidade de vida em idosos e 

demonstraram que fortalecer a musculatura inspiratória em indivíduos que possuem 

limitação do fluxo aéreo pode diminuir a dispneia, assim como melhorar os fatores 

psicológicos, o que pode explicar as associações encontradas no presente estudo em 

relação ao domínio MCS. 

 Por outro lado, Gomes et al. (2014), em estudo que avaliou força muscular 

respiratória, qualidade de vida, grau de dependência e capacidade funcional em 

idosos institucionalizados, não encontraram correlações entre essas variáveis. Os 

autores atribuem esses resultados ao caráter transversal do estudo e sugerem um 

estudo longitudinal, para que os fatores que influenciam na qualidade de vida e na 

capacidade funcional dos idosos sejam melhor identificados.  

Por fim, Farenzena et al. (2007) demonstraram que idosos que realizam 

atividades de lazer apresentam melhor QV nos domínios físico e mental, sendo a 

capacidade funcional uma variável importante inserida na qualidade de vida. Na 

instituição onde foi realizado o presente estudo, os idosos são submetidos 

regularmente a atendimento fisioterapêutico fornecido através de atividades 

acadêmicas de três cursos de Fisioterapia da região. No entanto, durante a coleta de 

dados, pode-se observar através de relatos informais dos idosos que, apesar da 

instituição estudada dispor de espaço físico adequado – área ao ar livre, além de salas 

de informática, de cinema e de convivência – atividades de lazer têm sido muito pouco 

oferecidas, o que pode ter contribuído para a baixa pontuação encontrada no SF-12. 
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CONCLUSÃO 
 

  Na população estudada, não foi observada associação entre a força muscular 

periférica e respiratória, porém a força muscular inspiratória mostrou-se relacionada 

com o aspecto mental da qualidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a coleta de dados, surgiram algumas dificuldades, como o 

questionamento dos idosos em relação à quantidade de testes e questionários 

aplicados, além da não aceitação de alguns em realizar alguns testes físicos, 

principalmente a manovacuometria. Mesmo alguns idosos não tendo realizado o teste 

de força muscular respiratória, foi decidido que estes não seriam excluídos do estudo, 

uma vez que os demais testes e questionários já haviam sido aplicados e puderam 

ser utilizados para análise dos resultados.   

Os dados obtidos, embora incompletos, apontam para aspectos importantes 

que podem ser levados em consideração no planejamento do tratamento 

fisioterapêutico oferecido aos idosos em questão. Sendo assim, pretende-se, a partir 

dos resultados, traçar estratégias que, através de orientações, possam ser 

incorporadas ao atendimento realizado.  

Por fim, sugerem-se novos estudos que, através de testes mais objetivos e, 

portanto, mais sensíveis, possam contribuir para uma melhor compreensão das reais 

necessidades dessa população.   
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