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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE,2009), a população idosa vem crescendo muito nos últimos anos.
Alterações como redução de força muscular e diminuição de massa muscular, são medidas podem ser
indicativos de desnutrição, a qual apresenta elevada prevalência nessa faixa etária. A Força de
Preensão palmar (FPP) pode estimar a força muscular total, podendo ser correlacionada com maior
risco de mortalidade e, quantificá-la é de extrema importância no processo de envelhecimento
(HOGREL, 2015). A desnutrição é relacionada à perda de força, diminuição de massa muscular e
risco aumentado de mortalidade (HOGREL, 2015). Um método simples utilizado para o
acompanhamento do Estado Nutricional (EN) e, portanto, do risco para desnutrição é a dinamometria
manual, conhecido como Teste de Força de Preensão Palmar (FPP) utilizado para estimar a função do
músculo esquelético. (CURB et al.,1999). Diante do que foi exposto, o objetivo deste trabalho foi
avaliar o estado nutricional de idosos por meio da circunferência da panturrilha e a FPP.
MATERIAL E MÉTODOS: A amostra foi constituída por idosos de ambos os sexos, residentes em
uma instituição de longa permanência no município de Caxias do Sul. A força de preensão palmar foi
realizada com o auxílio de um dinamômetro hidráulico manual e a metodologia de aferição foi
baseada nas instruções descritas no manual do fabricante. A circunferência de panturrilha (CP) foi
aferida no maior volume da perna esquerda com o idoso sentado em uma cadeira com a perna
flexionada a 90º, sendo realizada com o auxílio de fita métrica inelástica. Para a classificação do
Estado Nutricional (EN) dos idosos se utilizou a FPP e a medida da circunferência da panturrilha.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram avaliados 28 idosos, com idade variando entre 70 e 90
anos. Nos homens a FPP média foi 17,5 kg/força, e nas mulheres a FPP média foi 7,7 kg/força. Sendo
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que os valores de referência da FPP são: homens com idades entre 70 e 74 anos ≥ 42,1 kg/força, mão
esquerda, ≥ 44,5 kg/força mão direita. Homens ≥75 anos, ≥34,7 kg/força mão esquerda, ≥31,0
kg/força mão direita. Mulheres com idades entre 70 e 74 anos ≥ 25,8 kg/força mão esquerda, ≥ 27,8
kg/força para a mão direita, mulheres ≥75 anos ou mais ≥18,1 kg/força mão esquerda e ≥19,9
kg/força mão direita (BOHANNON et al.,2006). Os resultados verificados são preocupantes, visto
que os valores de FPP encontram-se bem abaixo dos valores de referência, predizendo que os idosos
estão com suas habilidades funcionais comprometidas. (BOHANNON et al., 2006, DIAS et al.,
2010). Em relação a avalição da CP, 3 pessoas do sexo feminino e 6 pessoas do sexo masculino,
apresentaram medidas inferiores ao ponto de corte, que é 34 cm para homens e 33 cm para mulheres
(PAGOTTO et al., 2018). CONCLUSÃO: Houve associação entre a força de preensão manual e o
estado nutricional, os homens idosos apresentam maior força de preensão palmar em comparação às
mulheres. A avaliação da circunferência da panturrilha é útil na prática clínica, identificando a
diminuição de massa muscular, perdas corporais e sarcopenia. Dessa forma, reforça-se que a FPP,
apresenta-se como uma forma viável para detectar a diminuição da musculatura esquelética com o
envelhecimento e o surgimento de manifestações clínicas e prejuízo funcional o que confere aos
idosos uma maior probabilidade de quedas, fraturas, incapacidades, fragilidades, e do estado
nutricional.
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