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RESUMO 

Introdução: A avaliação isocinética é o método padrão-ouro para avaliar a função muscular 

periférica. Sua maior vantagem está no controle da velocidade do movimento, possibilitando 

uma medição detalhada ao longo de toda amplitude de movimento. Os valores de normalidade 

para a dinamometria isocinética são escassos e restritos ao joelho. Tendo em vista que a função 

muscular dos membros inferiores e superiores apresentam alterações em proporções diferentes 

em relação à idade e sexo, é necessário avaliar os percentis de normalidade da função muscular 

tanto da função muscular isocinética de joelho quanto de cotovelo. Objetivos: Avaliar os 

percentis de normalidade da função muscular isocinética do joelho e cotovelo e elaborar 

equações de referência em adultos saudáveis entre 20 e 80 anos. Secundariamente, avaliar a 

influência do nível de atividade física na função muscular isocinética desses adultos, bem como 

os atributos cardiometabólicos, clínicos e fisiológicos determinantes da função muscular em 

adultos assintomáticos. Materiais e métodos: Foram avaliados 1334 indivíduos adultos entre 

20-80 anos selecionados do estudo Epidemiológico do Movimento Humano (EPIMOV). A 

priori, foi realizada uma avaliação clínica, seguida da obtenção das medidas antropométricas. 

A composição corporal foi obtida por meio de bioimpedância elétrica e o nível de atividade 

física habitual foi avaliado através de acelerometria triaxial. A função muscular tanto de joelho 

quanto de cotovelo foi avaliada por meio de dinamometria isocinética. Por meio de modelos de 

regressão múltipla lineares do tipo stepwise, foram elaboradas equações de predição da função 

muscular isocinética de cotovelo e joelho. Os percentis de normalidade da função muscular 

foram descritos segundo o sexo abaixo de 20-39 anos, 40-59 anos e com 60 anos ou mais. 

Resultados: A amostra foi composta sobretudo por mulheres de meia-idade, com sobrepeso e 

alta prevalência de inatividade física. Após análise de regressão linear múltipla do tipo stepwise 

ajustada por variáveis demográficas e antropométricas, a atividade física modera a intensa 

(AFMI) e os fatores de risco para doenças cardiovasculares foram considerados preditores 

significativos da função muscular de joelho e cotovelo. Apesar dos modelos explicarem de 49,6 

a 70,9% da variabilidade total da função muscular de joelho e cotovelo, a AFMI e os fatores de 

risco para doença cardiovascular pouco contribuíram para o coeficiente de determinação (R2 = 

0,003 a 0,006). Sendo assim, as variáveis demográficas e antropométricas foram preditores mais 

importantes em comparação à AFMI e os fatores de risco cardiovasculares nos modelos 

construídos, explicando de 52,5-70,9% e 49-70,7% da variabilidade da função muscular de 

joelho e cotovelo, respectivamente. Conclusão: Apesar de se correlacionar com a função 

muscular tanto de joelho quanto de cotovelo, o nível de atividade física habitual pouco explica 

a variabilidade da função muscular, a qual é amplamente determinada por variáveis 

antropométricas e sociodemográficas em adultos sem doenças crônicas sintomáticas. As tabelas 

de percentis e as equações desenvolvidas irão contribuir para melhor capacidade interpretativa 

da avaliação da função muscular avaliada por meio do dinamômetro isocinético, e, 

consequentemente, favorecer ainda mais sua aplicabilidade clínica. 

Palavras-chave: Força Muscular; Atividade Motora; Dinamômetro de Força Muscular; 

Adulto; Avaliação em Saúde. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Isokinetic dynamometry is the gold standard method for assessing peripheral 

muscle function, which main advantage is the possibility of control the movement speed 

allowing a detailed measurement across the entire range of motion. Reference values for 

isokinetic dynamometry are scarce and restricted to the knee joint. Since muscle function of 

lower and upper limbs changes in different proportions regarding sex and age, it is necessary to 

evaluate the normality of the isokinetic muscle function for both elbow and knee. Objectives: 

To evaluate the percentiles of normality of the isokinetic muscle function of the knee and elbow 

joints and to develop equations to predict muscle function in healthy adults between 20 and 80 

years old. Secondarily, to evaluate whether physical activity level determines the isokinetic 

muscle function, as well as risk factors for cardiovascular disease, in asymptomatic adults. 

Methods: 1334 adult subjects aged 20-80 years selected from the Epidemiological Study on 

Human Movement (EPIMOV Study) were evaluated. At first, a clinical evaluation was carried 

out, followed by anthropometric measurements. Body composition was assessed using 

electrical bioimpedance and the physical activity level was obtained through a triaxial 

accelerometer. Muscle function of knee and elbow was assessed using an isokinetic 

dynamometer. The equations to predict isokinetic muscle function were developed through 

linear stepwise multiple regression analysis. The percentiles of normal muscle function were 

described according to sex and age (20-39 years, 40-59 years and > 60 years). Results: The 

sample was composed mainly of middle-aged, overweight women with a high prevalence of 

physical inactivity and risk factors for cardiovascular disease. After stepwise multiple linear 

regression analysis adjusted for demographic and anthropometric variables, moderate to 

vigorous physical activity (MVPA) and risk factors for cardiovascular disease were considered 

significant predictors of isokinetic knee and elbow muscle function. Although the models 

account for 49.6 to 70.9% of the total variability in isokinetic knee and elbow muscle function, 

MVPA and risk factors for cardiovascular disease presented a little influence on the 

determination coefficient (R2 = 0.003 to 0.006). Thus, demographic and anthropometric 

variables were more important predictors of isokinetic muscle function in comparison with 

MVPA and risk factors for cardiovascular disease, explaining 52.5-70.9% and 49-70.7% of the 

variability of knee and elbow muscle function, respectively. Conclusion: Despite being 

correlated with muscle function of knee and elbow, the physical activity level does not explain 

the variability of muscle function, which is largely determined by anthropometric and 

sociodemographic variables in asymptomatic adults. The percentile tables and developed 

equations will contribute to a better interpretive capacity of the muscle function assessment 

through isokinetic dynamometer and hence favor its clinical applicability.  

Keywords: Muscle Strength; Motor Activity; Muscle Strength Dynamometer; Adult; Health 

Evaluation. 
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1. Introdução 

 

A avaliação isocinética é o método padrão-ouro para avaliação da função muscular 

periférica. Sua maior vantagem está no controle da velocidade do movimento, possibilitando a 

avaliação detalhada da função muscular ao longo de toda amplitude de movimento. Além disso, 

o dinamômetro isocinético é capaz de minimizar compensações de músculos adjacentes aos 

músculos avaliados, o que torna o exame mais confiável, reprodutível e acurado em relação a 

outros testes isométricos e isoinerciais. O uso da dinamometria isocinética tem se difundido, 

tendo em vista sua utilidade desde o ambiente desportivo até a reabilitação. 

Para boa interpretação dos dados obtidos por meio de dinamometria isocinética, são 

necessários valores de referência previamente estabelecidos. A escolha dos valores de 

referência é crucial nesse processo. Frequentemente, são necessários valores de normalidade 

que, de fato, representem a população que está sendo avaliada, com base em características 

demográficas, antropométricas, clínicas e fisiológicas. No Brasil, os valores de normalidade 

para a dinamometria isocinética são escassos e restritos ao joelho (NEDER et al., 1999). 

Neder et al. (NEDER et al., 1999) desenvolveram valores de referência para a 

avaliação isocinética do joelho. Embora o estudo seja bem conduzido e com amostragem 

randomizada (n = 120), foram propostos valores de referência somente para os extensores e 

flexores do joelho (NEDER et al., 1999). Tendo em vista que a função muscular dos membros 

inferiores e superiores apresenta alterações em proporções diferentes em relação à idade e sexo, 

a avaliação dos membros superiores poderia acrescentar o valor interpretativo do teste. Ainda, 

no estudo de Neder et al. (NEDER et al., 1999), o nível de atividade física habitual foi 

investigado por meio de questionários, os quais apresentam imprecisão ligadas ao autorrelato 

(AINSWORTH et al., 2015; CURRY; THOMPSON, 2015). 
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1.1.  Revisão de literatura 

 

Nas últimas décadas, a avaliação isocinética vem se difundindo (SALDÍAS et al., 

2013), sobretudo por ser considerada um método padrão-ouro para avaliar a função muscular 

periférica de forma confiável e reprodutível tanto no ambiente desportivo quanto na área da 

reabilitação de pacientes com doenças crônicas (AQUINO et al., 2007). As principais vantagens 

do uso da dinamometria isocinética são o controle da velocidade na amplitude total do 

movimento, a minimização da ação de grupos musculares adjacentes aos avaliados ou treinados, 

o fornecimento de maior número de modos de avaliação em relação a outros equipamentos, 

bem como maior número de capacidades físicas medidas, a possibilidade de aplicar carga em 

vários ângulos ao longo da amplitude de movimento, entre outras. Isso torna o exame mais 

acurado em relação aos testes isométricos e isoinerciais (CARVALHO et al., 2003) e, assim, 

possibilita uma avaliação da função muscular completa do movimento (AQUINO et al., 2007). 

Seu protocolo de avaliação para os diversos grupos musculares pode variar de acordo com a 

especificidade da população e do tipo de teste a ser aplicado, porém, alguns fatores podem 

influenciar os resultados, como o aquecimento da musculatura, familiarização com o 

movimento, a estabilização do sujeito e da musculatura no aparelho, amplitude do movimento, 

intervalo entre as séries, ordem de execução e incentivo verbal, entre outros. Por isso, a 

padronização do teste, do protocolo e dos valores de referência é fundamental para a diminuir 

e até mesmo anular possíveis erros dos resultados, devendo ser descritos detalhadamente. 

Para a avaliação ou reabilitação utilizando esse aparelho, são comumente utilizadas 

velocidades angulares que variam entre 30º/s e 300º/s e essas variações de velocidades são 

consideradas lentas ou rápidas. Para se analisar o pico de torque (o qual representa o valor mais 

elevado produzido pelo músculo, isto é, indica a maior capacidade de produção de força, similar 

a uma repetição máxima (1RM) em condições isoinerciais) utiliza-se a velocidade lenta (i.e., 

quanto menor a velocidade angular maior é o torque), geralmente é utilizada a de 60º/s e o seu 

número de repetições varia de 3 a 5. Na avaliação de potência, por sua vez, a velocidade 

utilizada é a rápida (i.e., menor sobrecarga, maior velocidade de execução do movimento) e 

estão entre 180º/s e 300º/s, o número de repetições pode variar entre 20 e 30 repetições. Neste 

caso, também pode ser avaliada a inclinação da curva durante as execuções, o que caracteriza a 

perda de torque e obtenção do índice de fadiga. O teste isométrico (significa dimensões iguais 

e se caracteriza por existir a contração muscular, porém sem movimento) também pode ser 

realizado como indicativo de parâmetros de força muscular. 
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Conforme mencionado anteriormente, Neder et al. (NEDER et al., 1999) 

desenvolveram valores de referência para a avaliação isocinética do quadríceps para a 

população brasileira. Contudo, este estudo avaliou valores de referência somente para os 

extensores e flexores do joelho. Cabe acrescentar que a função muscular dos membros 

inferiores e superiores apresenta alterações em proporções diferentes em relação à idade e sexo. 

A avaliação dos membros superiores poderia acrescentar o valor interpretativo do teste. Ainda, 

assim como o estudo de Neder et al. (NEDER et al., 1999), o nível de atividade física (da vida 

diária) habitual foi investigado por meio de questionários. 

Similar à função muscular, o nível de atividade física é de grande importância 

investigativa por reduzir o risco de várias doenças e proporcionar muitos benefícios à saúde, 

principalmente levando em consideração que a inatividade física é um dos maiores fatores de 

risco de doenças cardiovasculares. A maioria dos estudos de caráter epidemiológico avalia o 

nível de atividade física por meio de autorrelato. No entanto, é difícil captar todo o tipo de 

atividade física por meio desse instrumento (frequência, duração, intensidade, tipo, gasto 

energético), tornando seu grau de precisão baixo (AINSWORTH et al., 2015; CURRY; 

THOMPSON, 2015; FREEDSON; MELANSON; SIRARD, 1998). 

Comumente, o autorrelato pode subestimar tanto a atividade física quanto o 

comportamento sedentário, principalmente devido à falta de familiaridade do participante com 

as terminologias relacionadas à atividade física, dificuldade de mensurar quanto de atividade 

foi realizada de acordo com cada intensidade e também de recordar tais informações (CURRY; 

THOMPSON, 2015). Sendo assim, para avaliação mais fidedigna, é necessário obter o nível de 

atividade física objetivamente por meio de sensores de movimento, tais como os acelerômetros 

triaxiais e pedômetros (AINSWORTH et al., 2015). 

Um dos instrumentos padrão ouro para esse tipo de coleta é o acelerômetro triaxial, 

um dispositivo que registra a contagem de qualquer movimento corporal nos três eixos 

(anteroposterior, médio-lateral e vertical) (AINSWORTH et al., 2015; MIGUELES et al., 

2017). Pode se considerar que esta contagem representa sobretudo a intensidade da atividade 

física, quanto maior o número de contagens por minuto, mais intensa terá sido a atividade física. 

É possível obter informação acerca da frequência e duração no dia-a-dia. 

A importância da avaliação da função muscular, assim como do nível de atividade 

física, caminha em paralelo com a investigação dos fatores que favorecem uma boa qualidade 

de vida e está associada em grande parte à força muscular, pois nela ocorre a autonomia na 

realização de inúmeras atividades cotidianas e independência funcional. A força muscular 

máxima, por ter característica de contrações curtas e intensas e por serem mais velozes e fortes, 
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é requerida durante o trabalho de alta intensidade, como a de potência, pois o desenvolvimento 

de força explosiva é um importante mecanismo na prevenção de quedas e na realização de 

tarefas pesadas. 

Estudos evidenciam que a força muscular atinge seu pico por volta dos 30 anos e 

se mantêm preservada até os 50 anos, quando se inicia um declínio (em torno de 8 a 15% a cada 

década) com uma aceleração acentuada após os 60 anos, levando o indivíduo a déficits na 

realização das atividades de vida diária (AVDs). Outros estudos envolvendo o aparelho 

isocinético acompanharam nove indivíduos do sexo masculino com idade entre 79 e 82 anos 

durante onze anos e foi averiguada redução de 35% para contração isométrica e 25% para 

contração isocinética nos extensores dos joelhos, assim como redução de força dos flexores dos 

cotovelos. A relação entre força e velocidade (potência) pode ter maior relevância em AVDs 

(i.e., independência e capacidade funcional) se comparada com força muscular absoluta. 

Sendo assim, o prejuízo da função muscular afeta diretamente a qualidade de vida, 

diminuindo as habilidades em tarefas cotidianas simples, tais como caminhar ou levantar pesos, 

e, consequentemente, dificulta a realização de atividades cotidianas e domésticas pesadas. Além 

disso, o decréscimo torna os indivíduos mais suscetíveis ao surgimento de afecções do sistema 

osteomuscular e do sistema circulatório e psicoemocionais, como baixa na autoestima e 

depressão. Tal decréscimo da função muscular, e, consequentemente, a diminuição da 

funcionalidade, pode tornar-se um ciclo vicioso, visto que a diminuição da função muscular 

induz a redução do nível de atividade física, que, por sua vez, causa decréscimo ainda maior na 

função muscular. Portanto, o interesse em avaliar a atividade física na população baseia- se na 

necessidade de estabelecer o estado corrente da atividade física, determinando há cumprimento 

das recomendações indispensáveis a um ótimo estado de saúde. 
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1.2.  Justificativa 

Apesar da inegável contribuição do estudo de Neder et al. (1999), somente a função 

muscular do joelho é descrita. Cabe acrescentar que não são disponibilizados os percentis de 

normalidade. Haja visto que o declínio de força e função musculares varia de acordo com os 

grupos musculares, além de relacionar-se com aspectos fisiológicos e comportamentais 

inerentes ao envelhecimento, dados sobre a função muscular dos membros superiores são 

apresentam importância clínica e necessitam de descrição cuidadosa. 

Diante do exposto, o presente estudo é justificado pelos seguintes motivos: (1) os 

valores de referência para brasileiros são escassos e restritos ao joelho. A informação sobre a 

normalidade da função muscular dos membros superiores pode aumentar a utilidade clínica da 

avaliação isocinética; (2) são necessários estudos com amostra mais robusta de indivíduos 

assintomáticos, capaz de possibilitar a descrição dos percentis de normalidade para a avaliação 

isocinética. Embora avaliada previamente, (3) a influência do nível de atividade física na vida 

diária relacionada com função muscular isocinética foi investigada apenas por meio de 

questionários e autorrelatos. Dada imprecisão do uso de medidas subjetivas de avaliação do 

nível de atividade física, esta investigação deveria ser realizada com medida objetiva obtida por 

meio de acelerômetros triaxiais. Adicionalmente, (4) dentre indivíduos assintomáticos com 

comorbidades cardiometabólicas, os atributos clínicos, fisiológicos, demográficos e 

antropométricos determinantes da função muscular isocinética foram pouco explorados até o 

momento. A identificação destes atributos poderia incrementar as estratégias preventivas em 

relação à alteração da função muscular relacionada a idade e o sexo. É importante destacar que, 

considerando o cenário atual de prevalência expressiva de doenças crônicas não-transmissíveis, 

o ajuste das análises de acordo com os fatores de risco para doença cardiovascular contribui 

fortemente para a generabilização dos dados. 
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1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo primário 

Avaliar os percentis de normalidade da função muscular isocinética do joelho e 

cotovelo e elaborar equações de referência para adultos livres de doenças cardiorrespiratórias, 

musculoesqueléticas, neurológicas ou metabólicas crônicas ou assintomáticos entre 20 e 80 

anos. 

 

1.3.3. Objetivos secundários 

Avaliar a influência do nível de atividade física, objetivamente mensurado por 

acelerômetros triaxiais, na função muscular isocinética desses adultos. 

Avaliar os atributos cardiometabólicos, clínicos e fisiológicos determinantes da 

função muscular em adultos livres de doenças cardiorrespiratórias, musculoesqueléticas, 

neurológicas ou metabólicas crônicas ou assintomáticos. 
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2. Materiais e métodos 

2.1 Participantes 

Avaliamos 1334 indivíduos adultos entre 20 e 80 anos, homens (n = 534) e mulheres 

(n = 800). Os participantes foram selecionados do Estudo Epidemiológico do Movimento 

Humano (Estudo EPIMOV)(DE SOUSA et al., 2019; SPERANDIO et al., 2016). Foram 

incluídos adultos livres de doenças cardiorrespiratórias e locomotoras crônicas sintomáticas e 

sem alterações na função pulmonar após exame de espirometria. 

Os critérios de exclusão do estudo foram: uso regular de dispositivos auxiliares da 

marcha, dificuldades para realização de exercícios físicos decorrentes de problemas 

osteoarticulares, infecções respiratórias recentes, angina instável ou angina estável nas últimas 

quatro semanas, infarto do miocárdio recente, angioplastia ou cirurgia cardíaca nos últimos três 

meses, bradicardia ou taquicardia, ou outros problemas identificados no eletrocardiograma, ou 

julgamento da equipe de que o participante provavelmente não seria capaz de realizar esforços 

físicos com segurança ou recusa do participante. Excluímos também participantes que 

autorrelataram alterações cognitivas e da saúde mental. 

As seguintes variáveis demográficas foram avaliadas: idade, sexo, raça, local de 

nascimento, escolaridade e nível socioeconômico. Após a seleção, os indivíduos foram 

informados dos procedimentos, possíveis desconfortos e riscos envolvidos no estudo e, em 

seguida, todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO 1). O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de São Paulo (CEP 186.796) (ANEXO 2). 

 

2.2 Avaliação clínica 

No início da avaliação clínica, os participantes responderam ao Questionário de 

Prontidão para Atividade Física (THOMAS; READING; SHEPHARD, 1992) (ANEXO 3). Se 

o participante respondesse sim a uma ou mais questões, era encaminhado para avaliação por 

um médico. 

A estratificação do risco para eventos cardiovasculares durante o exercício foi 

realizada segundo as recomendações do American College of Sports Medicine 

(ACSM)(AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2014). Além disso, foi realizada 

uma entrevista com base nos seguintes fatores de risco cardiovascular: idade, história familiar 

de doenças cardiovasculares, tabagismo (atual ou anterior/nunca), hipertensão, dislipidemia ou 

hipercolesterolemia, diabetes ou hiperglicemia, e inatividade física. 
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2.2.1. Avaliação antropométrica e bioimpedância elétrica 

A massa corporal (kg) e a estatura (m) foram mensurados e o índice de massa 

corporal (IMC) calculado (massa corporal/estatura²) (NHANES, 2012). A composição corporal 

foi determinada por impedância bioelétrica (310e BIODYNAMICS, Detroit, EUA), realizada 

à temperatura ambiente. Resistência e reatância foram determinadas com o voluntário em 

decúbito dorsal, com os braços e as pernas abduzidos a 30o e 45o respectivamente, seguindo o 

procedimento descrito previamente (KYLE et al., 2001). Após a limpeza da região com algodão 

embebido em álcool, dois eletrodos foram posicionados na mão direita e dois eletrodos foram 

posicionados no pé direito. A massa magra corporal (MMC), percentual de massa magra 

corporal (%MMC), índice de massa magra corporal (IMMC), percentagem de gordura corporal 

e gordura corporal em quilogramas foram calculadas utilizando a equação de regressão de grupo 

específico desenvolvida por Kyle et al. (2001) para indivíduos saudáveis. Os voluntários 

receberam as instruções de, na véspera da avaliação, ingerir ao menos dois litros de líquidos, 

não se alimentar ou beber nada até quatro horas antes do teste, urinar até 30 minutos antes do 

teste, não utilizar diuréticos por pelo menos sete dias antes do teste, não praticar exercício físico 

ou utilizar a sauna até 12 horas antes do teste e não ingerir bebidas alcoólicas pelo menos 48 

horas antes do teste (KYLE et al., 2004a, 2004b). 

 

2.2.2. Teste de exercício cardiopulmonar 

Realizamos o teste de exercício cardiopulmonar em esteira rolante (ATL, 

Imbramed, Brazil). Com a temperatura padrão de 22 ºC, recomendamos aos participantes que 

utilizassem roupas leves e confortáveis para a execução do esforço. Após 3 minutos de repouso, 

os sujeitos foram submetidos a um teste máximo usando um protocolo de rampa, com aumentos 

individualizados em velocidade e inclinação até a exaustão, seguida de um período de 3 minutos 

de recuperação a velocidade de aproximadamente 3km/h sem inclinação. As respostas 

ventilatórias, cardiovasculares e metabólicas foram monitoradas durante o TECP usando um 

analisador de gases (Quark PFT, Cosmed). Os participantes foram devidamente instruídos a 

não realizar nenhuma atividade física vigorosa no dia anterior ao teste e evitar o uso de cafeína 

e outros estimulantes, assim como alimentos pesados, no dia da avaliação. Dentre as variáveis 

obtidas e analisadas, selecionamos o VO2 pico (ml/min/Kg) como índice de aptidão 

cardiorrespiratória, considerado o valor obtido nos últimos 15 segundos de teste. 
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2.2.3. Dinamometria isocinética 

A função muscular foi avaliada com um dinamômetro isocinético (Biodex, Lumex 

Inc., Ronkonkoma, NY, EUA). O posicionamento dos participantes foi padronizado como se 

segue: posição sentada com o tronco totalmente apoiado, com tiras fixando o membro inferior 

e o superior avaliados. O eixo mecânico de rotação do equipamento alinhado ao eixo de rotação 

da articulação do lado dominante do avaliado. A influência da gravidade foi devidamente 

corrigida pelo aparelho durante todos os testes. As medidas de calibração do dinamômetro 

permaneceram inalteradas durante o estudo. O pico de torque (PT) em Nm foi avaliado por dois 

testes, começando com cinco movimentos a 60o/s e após um período de repouso de 120 

segundos, os participantes realizaram 30 repetições a 300o/s para registrar o trabalho total (TT), 

em kJ e logo após realizaram um teste de força isométrica (FI), registrada em Nm, por três testes 

contra resistência fixa em 60° de amplitude de movimento. O maior valor foi selecionado para 

análise em todos os testes supracitados. Estes testes foram aplicados para obtenção da função 

muscular isocinética de flexores e extensores de joelho e de cotovelo. Os participantes foram 

incentivados veementemente durante os testes para que realizassem o seu melhor. 

 

2.2.4. Acelerometria triaxial 

O nível de AF e o CS foram avaliados com uso de acelerômetro triaxial (GT3X 

ActiGraph, MTI, Pensacola, Flórida, EUA) previamente validado (TROIANO et al., 2008). Os 

participantes foram orientados a usar o dispositivo durante sete dias sobre o seu quadril 

dominante por meio de cinto de elástico. Um dia é considerado válido se os participantes 

utilizarem o aparelho por pelo menos 12 horas (TUDOR-LOCKE, CAMHI e TROIANO, 

2012). Todos foram instruídos a removê-lo para as atividades relacionadas com a água, como 

tomar banho ou nadar, e no sono da noite. Foram analisados somente os dados dos participantes 

que usaram o acelerômetro por, pelo menos, quatro dias válidos por, no mínimo, 12 horas 

consecutivas por dia (MIGUELES et al.,2017). 

Avaliamos a quantidade e a intensidade dos níveis semanais de AF, conforme o 

descrito a seguir: leve (≤ 3,00 METs ou entre 100 e 1951 cpm), moderada (3,00 a 5,99 METs 

ou entre 1952 e 5724 cpm), intensa (6,00 a 8,99 METs ou entre 5725 e 9298 cpm), muito intensa 

(≥ 9,00 METs ou > 9499 cpm) (MIGUELES et al.,2017). O nível mínimo de AF em termos de 

quantidade e intensidade foi considerado como 30 minutos diários de AFMI por pelo menos 

cinco dias por semana. Os indivíduos que não atingiram esse nível de AF foram considerados 

fisicamente inativos (ACSM, 2011).  

 



10 
 

 

2.3. Análise estatística 

Os dados foram analisados por meio do uso do software SPSS, versão 23 (SPSS 

Inc., USA). A priori, foi realizada a análise descritiva dos dados, os quais foram descritos em 

média e desvio padrão ou porcentagem, para variáveis contínuas e categóricas respectivamente. 

As correlações entre as variáveis de interesse foram obtidas por meio dos coeficientes de 

Pearson ou Spearman, segundo a distribuição normal ou não-normal respectivamente. Em 

seguida, desenvolvemos modelos de regressão múltipla lineares do tipo stepwise para elaboração 

das equações de referência nos participantes saudáveis, bem como para identificação dos fatores 

determinantes da função muscular. Os percentis de normalidade da função muscular isocinética 

de joelho e cotovelo foram descritos por meio dos valores inferiores e superiores do intervalo 

de confiança de 95% de cada uma das variáveis. Os dados foram apresentados segundo o sexo 

entre 20-39 anos, 40-59 anos e com 60 anos ou mais, tanto para a função muscular de cotovelo 

quanto de joelho. O tamanho amostral foi estimado com base no número de variáveis de 

interesse para inclusão nos modelos de predição da função muscular isocinética tanto de joelho 

quanto de cotovelo (i.e., fatores de risco para doenças cardiovasculares, AFMI e variáveis 

demográficas e antropométricas), totalizando, no mínimo, 150 participantes. A probabilidade 

de erro alfa foi estipulada em 5% para todos os testes. 
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3. Resultados 

Ao todo, 1334 participantes do estudo EPIMOV foram considerados elegíveis e 

incluídos no presente estudo. A amostra foi composta sobretudo por mulheres de meia-idade, 

sobrepeso e com alta prevalência de inatividade física. Quando comparados homens e mulheres, 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas para todas as variáveis avaliadas, 

exceto idade e tabagismo (Tabela 1). 

Os níveis de atividade e aptidão física estão descritos na tabela 2. Conforme 

esperado, observamos maior gasto energético nos homens em comparação às mulheres. Os 

homens apresentaram maior nível de atividade física tanto em minutos por semana quanto em 

porcentagem do total para todas as intensidades (leve, moderada, moderada a intensa, intensa e 

muito intensa). Em relação ao comportamento sedentário, não foram encontradas diferenças 

entre homens e mulheres. Os resultados mostraram que os indivíduos sãotolerantes ao exercício 

(pico de VO2 ≥ 83% do predito), porém homens e mulheres apresentaram, respectivamente, boa 

e regular aptidão cardiorrespiratória. 

Na tabela 3, estão disponíveis os dados descritivos da função muscular de joelho e 

cotovelo avaliada por meio de dinamometria isocinética. 

Foram observadas correlações significativas entre a função muscular avaliada por 

meio de dinamometria isocinética e o nível de atividade física obtido diretamente através de 

acelerometria triaxial, sobretudo para a função muscular do joelho em comparação com a do 

cotovelo. Em relação à função muscular de joelho, somente o tempo sedentário não apresentou 

correlação com a função muscular isocinética. No que se refere à função muscular do cotovelo, 

encontramos correlações significativas com a AFMI tanto para a extensão quanto para a flexão 

do cotovelo. A atividade física intensa correlacionou-se com a extensão do cotovelo, porém não 

com a flexão. Apenas o trabalho total da extensão do cotovelo apresentou correlações com 

atividade física leve e tempo sedentário (Tabela 4). 

Após análise de regressão linear múltipla do tipo stepwise, a AFMI foi incluída 

somente nos modelos do pico de torque isométrico de extensão do joelho e de flexão do joelho. 

Os fatores de risco para doenças cardiovasculares foram considerados preditores significativos 

do trabalho total de extensão do joelho, bem como da função muscular do cotovelo (pico de 

torque isométrico e pico de torque tanto da extensão quanto da flexão do cotovelo). Apesar dos 

modelos explicarem de 49,6 a 70,9% da variabilidade total da função muscular de joelho e 

cotovelo, a AFMI e os fatores de risco para doença cardiovascular pouco contribuíram para o 

coeficiente de determinação (R2 = 0,003 a 0,006). Sendo assim, as variáveis demográficas e 
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antropométricas foram preditores mais importantes em comparação à AFMI e os fatores de risco 

cardiovasculares nos modelos construídos (Tabela 5). Na Tabela 6, observamos os resultados 

dos modelos de regressão múltipla para predição da função muscular isocinética do joelho com 

base em dados demográficos e antropométricos nos participantes saudáveis, que explicaram de 

52,5 a 70,9% da variabilidade total da função muscular de joelho. De maneira similar, os 

modelos para predição da função muscular de cotovelo explicaram de 49 a 70,7% da 

variabilidade total dos desfechos (Tabela 7). As tabelas 8 a 13 apresentam os percentis de 

normalidade da função muscular isocinética de joelho e cotovelo de acordo com o sexo e a idade 

(20-39 anos, 40-59 anos e acima de 60 anos) (APÊNDICE). 

 

Tabela 1. Características gerais da amostra estudada (n = 1334). 

Característica 

Homens 

(n = 534) 

Mulheres 

(n = 800) 

Total 

(n = 1334) 

Idade (anos) 42 ± 14 44 ± 16 42 ± 16 

Massa corporal (kg)* 81,4 ± 15,4 73,1 ± 17,4 76,2 ± 17,2 

Estatura (m)* 1,73 ± 0,07 1,58 ± 0,07 1,64 ± 0,10 

Índice de massa corporal (kg/m2)* 27,0 ± 4,6 28,9 ± 6,6 28,2 ± 6,0 

Massa magra corporal (kg)* 61,8 ± 9,4 47,0 ± 8,5 52,6 ± 11,4 

Massa magra corporal (%)* 76,2 ± 7,2 65,0 ± 9,0 69,3 ± 10,0 

Gordura (kg)* 19,6 ± 8,7 26,2 ± 11,0 23,7 ± 10,7 

Gordura (%)* 23,5 ± 6,3 34,4 ± 7,1 30,3 ± 8,6 

Hipertensão arterial (%)* 49 (9,1) 178 (22,3) 227 (17,0) 

Diabetes melito (%)* 28 (5,3) 91 (11,4) 119 (8,99) 

Dislipidemia (%)* 84 (15,7) 243 (30,4) 332 (24,5) 

Obesidade (%)* 108 (19,2) 325 (40,6) 433 (32,5) 

Tabagismo (%) 55 (10,4) 107 (13,4) 162 (12,1) 

Inatividade física (%)*# 82 (15,3) 216 (27,0) 319 (22,3) 

Os dados foram expressos em média ± desvio padrão ou frequência (porcentagem). 

*p ≤ 0,05: Homens vs. Mulheres 

#Avaliada por meio de acelerômetros triaxiais 
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Tabela 2. Nível de atividade e aptidão física dos participantes (n = 1334). 

Característica 
Homens 

(n = 534) 

Mulheres 

(n = 800) 

Total 

(n = 1334) 

Kcals/semana* 3025 ± 245 2475 ± 1481 2684 ± 1536 

Kcals/dia* 520 ± 245 419 ± 235 457 ± 244 

Kcals/h* 32,2 ± 14,3 26,0 ± 13,7 28,3 ± 14,2 

MET * 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 

Tempo sedentário (min/semana) 3718 ± 913 3755 ± 969 3741 ± 948 

Atividade física leve (min/semana)* 1112 ± 334 1199 ± 407 1166 ± 383 

Atividade física moderada (min/semana)* 268 ± 128 243 ± 123 253 ± 126 

Atividade física intensa (min/semana)* 21,0 ± 37,7 12,3 ± 21,7 15,6 ± 29,1 

Atividade física muito intensa (min/semana)* 3,7 ± 12,6 1,8 ± 6,5 2,6 ± 9,3 

Tempo sedentário (%) 72,5 ± 6,0 72,1 ± 6,0 72,2 ± 6,0 

Atividade física leve (%)* 21,7 ± 5,2 22,9 ± 5,1 22,4 ± 5,2 

Atividade física moderada (%)* 5,1 ±2,2 4,5 ± 2,2 4,8 ± 2,2 

Atividade física intensa (%)* 0,4 ± 0,7 0,3 ± 0,5 0,3 ± 0,6 

Atividade física muito intensa (%)* 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,2 0,1 ± 0,2 

Total de atividade física moderada a intensa 

(min/semana)* 
293 ± 143 257 ± 130 271 ± 136 

Total de atividade física moderada a intensa 

(min/dia)* 
49,6 ± 21,2 42,7 ± 19,5 45,3 ± 20,5 

Total de atividade física moderada a intensa 

(%)* 
5,7 ± 2,4 4,9 ± 2,3 5,2 ± 2,4 

  Pico de VO2 (mlk/min)* 3155±745 1869±457 2357±854 

  Pico de VO2 (mlk/min/kg)* 39,9±10,6 26,5±8,2 31,6±8,9 

*p ≤ 0,05: homens vs. mulheres 

MET = equivalentes metabólicos (1 MET = 3,5 mL/min/kg de VO2) 
VO2 = captação pulmonar de oxigênio 
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Tabela 3. Função muscular isocinética dos participantes (n = 1334). 

Função muscular avaliada por 

dinamometria isocinética 

Homens 

(n = 534) 

Mulheres 

(n = 800) 

Total 

(n = 1334) 

Extensão do joelho    

Pico de torque 60º/s (Nm) 184,7 ± 70,5 110,9 ± 36,0 138,9 ± 63,0 

Trabalho total 300º/s (j) 2192 ± 675 1308 ± 366 1643 ± 684 

Pico de torque isométrico (Nm) 210,2 ± 61,5 135,6 ± 63,9 163,9 ± 72,6 

Flexão do joelho    

Pico de torque 60º/s (Nm) 87,8 ± 30,7 49,1 ± 17,8 63,8 ± 30,1 

Trabalho total 300º/s (j) 1287 ± 561 694 ± 370 919 ± 535 

Flexão do cotovelo    

Pico de torque 60º/s (Nm) 42,7 ± 16,2 27,5 ± 13,8 33,2 ± 16,5 

Trabalho total 300º/s (j) 1022 ± 411 755 ± 907 856 ± 769 

Pico de torque isométrico (Nm) 54,0 ± 33,9 36,1 ± 27,7 42,9 ± 31,4 

Extensão do cotovelo    

Pico de torque 60º/s (Nm) 49,0 ± 38,0 34,5 ± 18,0 40,0 ± 28,2 

Trabalho total 300º/s (j) 1062 ± 705 592 ± 449 770 ± 604 

Os dados foram expressos em média ± desvio padrão. 
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Tabela 4. Correlações bivariadas entre a função muscular isocinética e as variáveis estudadas (n = 1334). 

Extensão do joelho  Flexão do joelho Extensão do cotovelo Flexão do cotovelo 

 
Pico de 

torque 60º/s 

(Nm) 

Trabalho 

total 300º/s 

(j) 

Pico de 

torque 

isométrico 

(Nm) 

Pico de 

torque 60º/s 

(Nm) 

Trabalho 

total 300º/s 

(j) 

Pico de 

torque 60º/s 

(Nm) 

Trabalho 

total 

300º/s (j) 

Pico de 

torque 

isométrico 

(Nm) 

Pico de 

torque 

60º/s 

(Nm) 

Trabalho 

total 

300º/s (j) 

Tempo 

sedentário 

(min/semana) 

0,01 0,00 -0,01 000 0,00 -0,05 -0,06* -0,03 -0,05 0,04 

Atividade física 

leve 

(min/semana) 

-0,14** -0,13** -0,11** -0,15** -0,09** -0,02 -0,07* -0,01 -0,02 0,04 

Atividade física 

moderada 

(min/semana) 

0,05 0,06 0,07** 0,72* 0,09** 0,06 0,02 0,07* 0,04 0,09** 

Atividade física 

intensa 

(min/semana) 

0,12** 0,12** 0,16** 0,17** 0,15** 0,07* 0,07* 0,07* 0,06 0,03 

Atividade física 

muito intensa 

(min/semana) 

0,12** 0,12** 0,10** 0,16** 0,15** 0,05 0,04 0,07* 0,06 0,03 

Total de 

atividade física 

moderada a 

intensa 

(min/dia) 

0,12** 0,13** 0,14** 0,16** 0,17** 0,08** 0,07* 0,09** 0,08* 0,87** 

Valores superiores representam os coeficientes da correlação de Pearson. 

*p ≤0,05; **p ≤0,01. 
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Tabela 5. Resultados das análises de regressão múltipla do tipo stepwise com a influência da atividade física moderada a intensa 

(AFMI) e dos fatores de risco para doenças cardiovasculares na função muscular isocinética (n = 1334). 

Função muscular avaliada por 

dinamometria isocinética 

AFMI ou fator de risco 

cardiovascular 
determinante 

 

B (EP) 

 

R2 

 

R2 
Outros preditores 

significativos 

Extensão do joelho      

Pico de torque 60º/s (Nm) - - 0,697 - Estatura; idade; sexo; massa 
corporal 

Trabalho total 300º/s (j) - - 0,654 - Estatura; idade; sexo; massa 
corporal 

Pico de torque isométrico (Nm) AFMI (min/dia)# 0,176 (0,058) 0,683 0,004 Estatura; sexo; idade; massa 
corporal 

Flexão do joelho      

Pico de torque 60º/s (Nm) AFMI (min/dia)# 0,076 (0,032) 0,624 0,003 Estatura; idade; sexo; massa 
corporal 

Trabalho total 300º/s (j) Diabetes melito -103,755 (50,992) 0,523 0,003 Sexo; idade; estatura 

Flexão do cotovelo      

Pico de torque 60º/s (Nm) Dislipidemia 1,874 (0,893) 0,709 0,003 Sexo; massa corporal; idade; 
estatura 

Trabalho total 300º/s (j) - - 0,565 - Sexo; massa corporal; idade 

Pico de torque isométrico (Nm) Inatividade física# -2,413 (1,134) 0,651 0,003 Sexo; massa corporal; idade; 
estatura 

Extensão do cotovelo      

Pico de torque 60º/s (Nm) Obesidade -4,024 (1,469) 0,657 0,006 Sexo; massa corporal; idade 
Trabalho total 300º/s (j) - - 0,496 - Sexo; massa corporal; idade 

Todos os modelos foram ajustados por idade (anos), massa corporal (kg), estatura (m), sexo (homens = 1; mulheres = 0), atividade física moderada a intensa 

diária (AFMI), hipertensão arterial (sim = 1; não = 0), diabetes melito (sim = 1; não = 0), dislipidemia (sim = 1; não = 0), obesidade (índice de massa 

corporal (IMC) ≥ 30 kg/m² = 1; IMC < 30 kg/m² = 0), tabagismo (sim = 1; não = 0) e inatividade física (sim = 1; não = 0). 

#Avaliada por acelerômetros triaxiais 

-Ausência de AFMI e fatores de risco cardiovascular determinantes 
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Tabela 6. Modelos de regressão múltipla para predição da função muscular isocinética do joelho com base em dados 

demográficos e antropométricos dos participantes saudáveis (n = 1334) 

Função 

muscular 

avaliada por 

dinamometria 

isocinética 

 
Constante 

Idade 

(anos) 

Massa 

corporal 

(kg) 

Estatura 

(m) 

 
Sexo# 

 
R2 

 
R2 

Ajustado 

 
EPE 

Limite de 

confiança 

inferior 

95% 

Extensão do 

joelho 

         

Pico de torque 

60º/s (nm) 

-127,3 -1,3 0,5 162,1 44,1 0,7 0,7 31,3 51,4 

Trabalho total 

300º/s (j) 

-180,4 -18,0 5,5 1174,6 640,1 0,6 0,6 417,6 686,9 

Pico de torque 

isométrico 

(nm) 

-206,7 -1,0 0,5 222,0 43,4 0,7 0,7 34,6 56,9 

Flexão do joelho          

Pico de torque 

60º/s (nm) 

-65,5 -0,6 0,1 81,1 26,2 0,6 0,6 19,5 32,0 

Trabalho total 

300º/s (j) 

226,8 -13,5 0,4 626,2 485,3 0,5 0,5 373,4 614,2 

#Fator sexo: homens = 1; 

mulheres = 0 EPE = erro-

padrão da estimativa 

Limite de confiança inferior = 1,645 x EPE 
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Tabela 7. Modelos de regressão múltipla para predição da função muscular isocinética do cotovelo com base em dados 

demográficos e antropométricos nos participantes saudáveis (n = 1334) 

Função muscular avaliada 

por dinamomteria 

isocinética 

 
Constante 

Idade 

(anos) 

Massa 

corporal 

(kg) 

Estatura 

(m) 

 
Sexo* 

 
R2 

R2 

Ajustado 

 
EPE 

Limite de 

confiança 

inferior 

95% 

Flexão do cotovelo          

Pico de torque 60º/s (nm) -10,6 -0,1 0,2 17,1 18,5 0,7 0,7 7,9 12,9 

Trabalho total 300º/s (j) 211,5 -4,2 5,2 99,1 359,3 0,6 0,6 207,9 341,9 

Pico de torque isométrico 

(nm) 

-24,5 -0,2 0,2 29,7 21,3 0,6 0,6 11,0 18,0 

Extensão do cotovelo          

Pico de torque 60º/s (nm) -11,5 -0,2 0,2 21,3 20,9 0,6 0,6 10,3 16,9 

Trabalho total 300º/s (j) 499,6 -5,7 5,2 -58,8 553,4 0,5 0,5 328,3 540,0 

#Fator sexo: homens = 1; mulheres = 0 EPE = erro-padrão da estimativa 

Limite de confiança inferior = 1,645 x EPE 
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Extensão do joelho Equação 

Pico de torque 60º/s (nm) -127,3 + (-1,3 x idade) + (0,5 x massa corporal) + (162,1 x 

estatura) + (44,1 x sexo) 

Trabalho total 300º/s (j) -180,4 + (-18,0 x idade) + (5,5 x massa corporal) + (1174,6 

x estatura) + (640,1 x sexo) 

Pico de torque isométrico 

(nm) 

-206,7 + (-1,0 x idade) + (0,5 x massa corporal) + (222,0 x 

estatura) + (43,4 x sexo) 

Flexão do joelho Equação 

Pico de torque 60º/s (nm) -65,5 + (-0,6 x idade) + (0,1 x massa corporal) + (81,1 x 

estatura) + (26,2 x sexo) 

Trabalho total 300º/s (j) 226,8 +(-13,5 x idade) + (0,4 x massa corporal) + (626,2 x 

estatura) + (485,3 x sexo) 

Flexão do cotovelo Equação 

Pico de torque 60º/s (nm) -10,6 + (-0,1 x idade) + (0,2 x massa corporal) + (17,1 x 

estatura) + (18,5 x sexo) 

Trabalho total 300º/s (j) 211,5 + (-4,2 x idade) + (5,2 x massa corporal) + (99,1 x 

estatura) + (259,3 x sexo) 

Pico de torque isométrico 

(nm) 

-24,5 + (-0,2 x idade) + (0,2 x massa corporal) +(29,7 x 

estatura) + (21,3 x sexo) 

Extensão do cotovelo Equação 

Pico de torque 60º/s (nm) -11,5 + (-0,2 x idade) + (0,2 x massa corporal) + (21,3 x 

estatura) + (20,9 x sexo) 

Trabalho total 300º/s (j) 499,6 + (-5,7 x idade) + (5,2 x massa corporal) + (-58,8 x 

estatura) + (553,4 x sexo) 
Idade em anos, massa corporal em kg, estatura em metros. 

Sexo: homens = 1, mulheres = 0. 
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4. Discussão 

 

No presente estudo, avaliamos os percentis de normalidade da função muscular de 

joelho e cotovelo obtida por meio de dinamometria isocinética em adultos assintomáticos de 

acordo com sexo, idade e risco cardiovascular. Sob nosso conhecimento, não há nenhum estudo 

semelhante na literatura com amostra de adultos assintomáticos, sobretudo que tenham levado 

em consideração a influência do nível de atividade física diretamente avaliado. Além de fornecer 

valores de referência para a função muscular isocinética tanto do joelho quanto do cotovelo, 

nossos resultados mostram que os principais determinantes da função muscular são as variáveis 

antropométricas e demográficas, mesmo após ajustes para fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e nível de atividade física avaliado por meio de acelerometria triaxial.  

Nossa amostra foi composta, principalmente, por mulheres de meia-idade e com 

sobrepeso, similar ao observado na população brasileira (55,4% de prevalência de sobrepeso). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), 50,3% da população 

santista possui idade entre 25 e 59 anos, sendo 45,6% homens e 54,4% mulheres. Entretanto, 

observamos alta prevalência de inatividade física (23,9%), porém inferior ao observado na 

população brasileira (44,8%) de acordo com os dados da Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL)(BRASIL, 2019). 

Contudo, é preciso destacar que nossos dados foram obtidos por meio de acelerometria triaxial, 

enquanto os valores observados na população brasileira foram obtidos via inquérito por telefone. 

Sendo assim, esta diferença provavelmente está relacionada ao autorrelato, que tende a obter 

dados menos precisos tanto em relação à atividade física quanto ao comportamento sedentário 

quando comparado com a avaliação feita por meio de acelerometria triaxial (CURRY; 

THOMPSON, 2015). Por isso, a literatura recente tem sugerido a combinação do autorrelato 

com avaliação direta por meio de pedômetros ou acelerômetros (AINSWORTH et al., 2015). 

Observamos alta prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares nas 

mulheres em comparação aos homens. Em relação à hipertensão, nossos valores são inferiores 

aos observados na população brasileira, sendo respectivamente 17,3% e 24,5% (BRASIL, 

2019). Em contrapartida, observamos prevalência de diabetes ligeiramente maior para a amostra 

total, homens e mulheres (9,1; 5,3 e 11,4%) quando comparado ao VIGITEL (7,4; 7,1 e 7,8%) 

(BRASIL, 2019). Em relação à obesidade, nossos valores foram similares para os homens 

(19,2%), porém expressivamente maiores nas mulheres (40,6%) em comparação aos dados da 

população brasileira (20,3%) (BRASIL, 2019). A prevalência de tabagismo (12,3%) também 

foi superior ao obtido na população brasileira (9,8%), porém inferior para homens e superior 
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para mulheres respectivamente 10,4% em relação a 12,3% e 13,4% em relação a 7,7% (BRASIL, 

2019). Cabe mencionar que a prevalência do tabagismo vem diminuindo nos últimos anos, 

sendo, respectivamente, 18,5%, 14,7% e 10,4% em 2008, 2013 e 2015 (OPAS, 2019). Além 

disso, o Brasil figura entre os países com prevalência de 10 a 19,9% no Atlas do Tabaco 

(DROPE et al., 2018). 

Observamos maior gasto energético significativo nos homens em comparação às 

mulheres, bem como maior nível de atividade física em todas as intensidades e menor tempo 

sedentário. Estudos prévios mostram que o gasto energético é superior em homens quando 

comparado às mulheres, sobretudo se não houver ajuste pela massa magra corporal (ISACCO; 

MILES-CHAN, 2018; KANADE; GOKHALE; RAO, 2001). Conforme esperado, quanto maior 

nível de atividade física, maior gasto energético (AMARO-GAHETE et al., 2019; 

SAEIDIFARD et al., 2018; VILLABLANCA et al., 2015). Isso pode ser atribuído também ao 

observado por Salles-Costa et al. (2003), que sugerem maior prática de atividades físicas de lazer 

por homens. Além disso, os homens costumam realizar com mais frequência futebol, corrida, 

tênis, lutas e musculação, enquanto as mulheres realizam caminhada, ginástica, dança e 

hidroginástica (SALLES-COSTA et al., 2003). 

Intimamente relacionado ao sexo e nível de atividade física (BOUCHARD; BLAIR; 

KATZMARZYK, 2015; DESPRÉS, 2016), a aptidão cardiorrespiratória foi maior nos homens 

em comparação às mulheres. Embora tanto homens quanto mulheres sejam tolerantes ao 

exercício (HANSEN; SUE; WASSERMAN, 1984; WASSERMAN et al., 2011). Os homens 

apresentaram maior aptidão cardiorrespiratória, o que pode ser atribuído ao nível de atividade 

observado (DE CARVALHO SOUZA VIEIRA et al., 2018). 

Diferentemente de Vainshelboim et al. (2019), não observamos associação entre o 

tempo sedentário e a função muscular, exceto para trabalho total da extensão de cotovelo. Isso 

pode estar relacionado com as medidas realizadas, já que nosso estudo utilizou acelerometria 

triaxial e dinamometria isocinética enquanto os autores utilizaram autorrelato e teste de uma 

repetição máxima (VAINSHELBOIM et al., 2019). 

Estudo prévio sugere que quanto mais atividade física, menos distúrbios 

musculoesqueléticos (MORKEN; MAGERØY; MOEN, 2007). Todavia, após ajustes pelos 

principais confundidores, atividade física não se associou com distúrbios musculoesqueléticos 

em joelhos e cotovelos (MORKEN; MAGERØY; MOEN, 2007). 

A partir de avaliação da função muscular isocinética similar à nossa, Pereira et al. 

(2019) propuseram uma equação de predição do pico de torque isocinético de extensão do joelho 

para mulheres idosas baseada em idade, peso corporal e estatura, obtivendo R² = 0,30 (PEREIRA 
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et al., 2019). Nossos resultados se assemelham aos modelos preditivos propostos por Neder et al. 

(2019) para a função muscular do joelho (NEDER et al., 1999) Em contrapartida, nossos 

modelos explicaram de 49,6 a 70,9% da variação da função muscular tanto de joelho quanto de 

cotovelo. Cabe acrescentar que nossos modelos de predição baseados em medidas 

antropométricas e demográficas amplamente determinaram a função muscular, corroborando 

achados prévios de fortes correlações entre função muscular, idade, sexo, estatura e massa 

corporal. Sob nosso conhecimento, a literatura é carente de modelos de predição da função 

muscular do cotovelo. 

Embora a AFMI tenha sido incluída nos modelos do pico de torque isométrico de 

extensão do joelho e pico de torque de flexão do joelho, nossos resultados foram similares aos 

encontrados por Pereira et al. (PEREIRA et al., 2019). Sendo assim, a inclusão da atividade 

física avaliada objetivamente por meio de acelerometria triaxial no modelo de predição não teve 

impacto expressivo na capacidade de predição (ΔR² = 0,003 a 0,006), corroborando achados 

prévios (MORKEN; MAGERØY; MOEN, 2007; NEDER et al., 1999; PEREIRA et al., 2019). 

Similar aos nossos resultados, Saito et al. (2012) avaliaram 4249 japoneses de meia- 

idade e observaram correlações negativas entre a função muscular e o tabagismo. Contudo, após 

o ajuste da análise por peso, estatura e idade, tal associação não permaneceu clara, sendo 

atenuada ou perdendo significância estatística. Em contrapartida, a obesidade tende a aumentar 

a força e a potência muscular diante da necessidade de suportar o peso, porém, quando ajustado 

para a massa corporal, a influência da obesidade na performance muscular é reduzida e está 

atrelada a determinados grupos musculares(TALLIS, 2018). Apesar de os autores utilizarem 

avaliações diferentes das empregadas no presente estudo, os achados similares reforçam a 

importância das variáveis sociodemográficas e antropométricas. 

Ainda em concordância com nossos estudos, Lee et al. (2018), por sua vez, avaliaram 

8208 participantes e encontraram associação entre função muscular e diabetes do tipo 2 (LEE et 

al, 2018). Todavia, os autores avaliaram a força de preensão manual e, em relação ao diabetes, 

utilizaram variáveis relativas à resistência a insulina. Em revisão narrativa, Nomura et al. (2018) 

discutem os efeitos e associações da diabetes com a massa e força muscular de membros 

inferiores, ressaltando o papel da neuropatia diabética em acelerar a disfunção motora. Contudo, 

Akpinar et al. (2014) não observaram associação entre a presença e a duração da diabetes com 

a força muscular, bem como com a massa muscular, sugerindo que, na ausência de 

descompensação, a diabetes não acelera a perda de força e massa muscular (AKPINAR et al., 

2014). Similar à amostra de Akpinar et al. (2014), os nossos participantes apresentam importante 

prevalência de fatores de risco para doença cardiovascular, mas sem descompensações ou 
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alterações que comprometam a capacidade de realizar os testes do protocolo proposto. 

Adicionalmente, pacientes com diabetes apresentam redução da força muscular, mas apenas a 

força da musculatura proximal está associada à gravidade da neuropatia diabética. Portanto, não 

observamos potencial dessas variáveis em melhorar os coeficientes de determinação. Sendo 

assim, nossas equações, incluindo somente massa corporal, idade, sexo e estatura, somadas aos 

percentis apresentados, são suficientes para identificar pessoas com redução da função muscular 

periférica na prática clínica. 

Este estudo apresenta limitações que precisam ser consideradas. A amostra por 

conveniência é uma das nossas principais limitações. Embora o tamanho da amostra seja 

suficiente para as análises propostas, a maior proporção de indivíduos de meia-idade 

impossibilitou a análise dos percentis de normalidade estratificados em faixas etárias. Todavia, 

estamos confiantes da generabilidade dos nossos resultados, sobretudo pela caracterização 

detalhada da amostra incluindo composição corporal avaliada por bioimpedância elétrica, 

fatores de risco para doença cardiovascular, nível de atividade física por acelerometria triaxial e 

aptidão cardiorrespiratória por teste de exercício cardiopulmonar. Ainda, cabe considerar que a 

força muscular reduzida associa-se a elevado risco de mortalidade por todas as causas, 

independentemente da massa muscular, o que evidencia a importância do monitoramento da 

força e função muscular, sobretudo para predizer desfechos de saúde relacionados ao avançar 

da idade (LI et al., 2019). 
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5. Conclusão 

Apesar de se correlacionar com a função muscular tanto de joelho quanto de 

cotovelo, o nível de atividade física habitual pouco explica a variabilidade da função muscular, 

a qual é amplamente determinada por variáveis antropométricas e sociodemográficas em 

adultos sem doenças crônicas sintomáticas. Os demais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares influenciaram muito pouco a função muscular periférica em nosso estudo e, 

portanto, as equações de referência propostas com base em idade, sexo, massa corporal e 

estatura, em combinação com as tabelas de percentis elaboradas no presente estudo, 

contribuirão para melhor capacidade interpretativa da avaliação da função muscular por meio 

do dinamômetro isocinético, contribuindo ainda mais para seu uso na prática clínica, seja para 

avaliação de atletas, pacientes em reabilitação ou indivíduos assintomáticos. 
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7. Anexos 

7.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Movimento Humano 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
 

Nível de atividade e aptidão física e sua associação com o 

declínio da função pulmonar em adultos do município de 

Santos/SP, Brasil 

 
Por meio deste termo, gostaríamos de convidá-lo a participar do nosso 

estudo. Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo. Nosso objetivo é avaliar a associação entre o seu nível de 

atividade/capacidade física e a sua capacidade respiratória ao longo do tempo. 

Faremos uma estimativa também do número de pessoas fisicamente inativas no 

município de Santos/SP. Você será acompanhado por pelo menos quatro anos, com 

avaliações anuais (descritas abaixo). Resumidamente, avaliaremos sua condição 

geral de saúde por meio de exame clínico, peso, altura, quantidade de músculo e de 

gordura, capacidade respiratória (por um exame de assopro), avaliação cardíaca, 

capacidade de realizar exercício, força muscular e nível de atividade física no seu 

dia a dia. As avaliações serão realizadas em três dias subsequentes e repetiremos 

todas as avaliações anualmente. Os procedimentos propostos pelo presente estudo 

serão os seguintes: 

1. Questionários: primeiramente realizaremos uma entrevista para 

registrar informações importantes sobre a sua saúde. Em seguida 

você será submetido a dois questionários: o primeiro consta de 

questões relacionadas ao seu nível habitual de atividade física. 

Caso apresente alguma restrição ao exercício, ainda que mínima, 

você será encaminhado(a) para avaliação médica. Caso necessário, 

o Médico Cardiologista solicitará exames complementares com o 

objetivo de garantirmos a sua segurança durante os testes. As 

questões não causarão nenhum constrangimento e não pretendemos 

obter informações que causem desconforto. 

2. Avaliação antropométrica e da composição corporal: mediremos a 

sua altura e o seu peso inicialmente. Para avaliar a quantidade de 

músculo e de gordura utilizaremos um pequeno aparelho. Dois 
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eletrodos descartáveis serão colocados no seu pé e outros dois na sua 

mão. Não há riscos de choque ou de descargas elétricas durante este 

exame. O teste não tem radiação e é imperceptível para o 

examinado. 

3. Espirometria: este exame, comumente conhecido como exame de 

assopro,avalia a os volumes e fluxos pulmonares. O objetivo é 

avaliar se você apresenta alguma doença pulmonar. O exame é 

realizado com materiais higienizados e descartáveis, 

impossibilitando alguma infecção. Exige que você assopre com 

força em um bocal descartável. Serão realizados em média três 

testes. 

4. Teste de caminhada de seis minutos: O teste consiste em caminhar 

o mais rápido possível em um corredor de 30m delimitado por dois 

cones, idas e voltas consecutivas durante seis minutos. Antes e após 

este teste avaliaremos a sua pressão arterial, sua frequência 

cardíaca e sua percepção de esforço perguntando o quanto o teste 

foi cansativo para você. Realizaremos dois testes após pelo menos 

30 min de descanso. Este teste é submáximo. Haverá algum 

cansaço, mas não oferecerá risco à sua saúde. Caso você apresente 

alguma containdicação para este teste, não o realizará. 

5. Teste ergométrico: o teste será realizado em uma esteira que sofrerá 

aumento da velocidade e da inclinação lentamente até que você 

atinja sua capacidade física máxima. O teste será realizado com 

eletrocardiograma (avaliação cardiológica) e será supervisionado 

por um médico cardiologista. Será realizado em ambiente 

apropriado. Os riscos deste exame são mínimos e o teste será 

realizado em sala com todos os equipamentos de emergência 

necessários. 

6. Análise metabólica: as avaliações 4 e 5 serão realizadas utilizando 

um equipamento que registrará o gasto energético, as respostas 

cardíacas e respiratórias durante o exercício. Você respirará através 

de uma máscara facial. O equipamento não controlará nem 

impedirá a sua respiração e sim registrará dados sobre ela. Todo o 

equipamento será higienizado antes da sua utilização. Algumas 

pessoas sentem um pequeno ressecamento nas vias aéreas quando o 

exercício é mais vigoroso, mas caso isso ocorra não oferecerá 

nenhum risco à sua saúde. 

7. Avaliação do equilíbrio: pediremos que você fique em pé em uma 

pequena plataforma afixada no chão. Registraremos o seu 

equilíbrio durante 30 segundos. Depois você será solicitado a 

permanecer 30 segundos com o pé direito à frente do pé esquerdo e 

30 segundos fazendo o inverso. A plataforma estará praticamente 

no mesmo nível do solo e não acarretará nenhum risco de quedas. 

8. Força muscular: será avaliada inicialmente em equipamento 

computadorizado. Você realizará flexões e extensões vigorosas do 

braço e da perna com intervalo suficiente de descanso entre as três 

tentativas para o braço e três tentativas para a perna. Depois, 

pediremos que aperte com a sua mão um dinamômetro 
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(equipamento que mede força muscular) o mais forte que puder 

durante cinco segundos. Este último teste também será repetido por 

três vezes. Embora as contrações sejam vigorosas, não 

proporcionam grandes alterações na sua frequência cardíaca e na 

sua pressão arterial. Os testes serão realizados após aquecimento 

da musculatura, o que torna o risco de lesões musculares 

praticamente inexistentes. 

9. Nível de atividade física na vida diária: entregaremos um pequeno 

equipamento que será afixado em seu punho durante sete dias 

seguidos,retirando-o apenas para tomar banho ou quanto tiver 

contato com água (p.ex. piscina). Este equipamento é 

extremamente leve e não atrapalhará o seu dia a dia. Ele medirá 

quantos passos você realiza e qual a intensidade desses passos 

diários. Também avaliará quanto tempo você fica sentado, em pé, 

deitado, andando, correndo, etc. Não há nenhum perigo de choque. 

10. Relatório: ao final das avaliações entregaremos o seu relatório de 

avaliação com informações sobre sua saúde em geral e com laudos 

médicos dos exames de espirometria e ergometria para informá-lo 

caso apresente algum problema de saúde digno de 

acompanhamento médico. 

 

Riscos e desconfortos 

Os testes em questão apresentam riscos mínimos à sua saúde. Mesmo assim, 

você será submetido a exame médico e exames complementares cardíacos e 

pulmonares e, caso seja diagnosticado algum risco, será avisado e excluído 

previamente da pesquisa, além de receber informações necessárias quanto ao 

acompanhamento médico. Caso não apresente alguma contraindicação, o risco de 

algum evento cardiovascular passa a ser praticamente inexistente. Poderá, 

eventualmente, ocorrer um cansaço ou dor decorrente do esforço realizado, mas 

nada que comprometa a sua saúde. 

 

Garantias 

Não há benefício direto ao participante, pois se trata de uma pesquisa que 

visa estabelecer se a inatividade física representa risco para o desenvolvimento de 

doença pulmonar. Os resultados dos voluntários possibilitarão o melhor 

conhecimento dos fatores de risco dessas doenças e permitirão o desenvolvimento 

de condutas preventivas. 

Em qualquer momento do estudo o avaliado pode ter acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas ou mesmo para 

retirar o consentimento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. O 

coordenador deste projeto é o Prof. Dr. Victor Zuniga Dourado que pode ser 

encontrado na Avenida Ana Costa, 95 – Vila Mathias, Santos/SP; telefones: 13 

38783700. Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 

andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto, não sendo divulgada 

mailto:cepunifesp@epm.br
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a identificação dos participantes. O avaliado também terá direito de ser informado 

sobre os resultados parciais da pesquisa. Garantimos o uso dos dados da pesquisa 

para fins exclusivamente acadêmicos. Caso a pesquisa resulte comprovadamente em 

dano pessoal, ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser requeridos 

pelo participante. 

Não há despesas pessoais para o avaliado em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

Consentimento 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Nível de atividade e aptidão 

física e sua associação com o declínio da função pulmonar em adultos do 

município de Santos/SP, Brasil”. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 

a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

__________________________________________ 

 
Assinatura do voluntário/representante legal Data  / /  

 

__________________________________________ 

 
Assinatura da testemunha Data  / /  

 

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos e semi-analfabetos. 

 

 

 

(somente para o responsável do projeto) 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste voluntário para a participação neste estudo. 

 

__________________________________________ 

 
Assinatura do responsável pelo estudo Data  / /  

 

 
 

 

 

 



33  

 

7.2. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

1.1.  
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35  

 

7.3. Questionário de Prontidão para Atividade Física 

1. Eu tenho um problema no coração e meu médico recomenda atividades físicas 

apenas sob supervisão médica; 

2. Durante ou logo depois que eu me exercito, muitas vezes tenho dores no peito ou 

pressão no meu pescoço, ombro esquerdo, ou no braço; 

3. Eu apresentei dor no peito no último mês; 

4. Eu Tenho tendência a perder a consciência ou cair devido à tontura; 

5. Eu me sinto extremamente ofegante após pequenos esforços; 

6. Meu médico recomendou que eu tomasse remédio para pressão alta ou problemas 

cardíacos; 

7. Tenho problemas osteoarticulares que limitam a minha capacidade de fazer 

atividade física de intensidade moderada; 

8. Eu tenho outra condição médica ou razão física não mencionada aqui, que podem 

precisar de atenção especial em um programa de exercícios; 

9. Estou grávida e meu médico não me orientou a ser fisicamente mais ativa; 

10. Eu tenho mais de 50 anos e não tenho sido fisicamente ativo. 
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8. Apêndices  

Tabela 8. Percentis de normalidade para a função muscular do joelho e cotovelo nos participantes do sexo feminino com idade 20-39 anos. 

  
Pico de torque 

de extensão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

Pico de 

torque de 

flexão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

joelho a 60o 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de flexão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo a 60o 

(Nm) 

 

Percentis 

(%) 

 

 
5 

 

 
87,5 

 

 
35,4 

 

 
979,9 

 

 
269,8 

 

 
100,8 

 

 
18,2 

 

 
14,4 

 

 
187,4 

 

 
319,8 

 

 
17,1 

 10 97,7 39,3 1075,9 429,8 115,2 19,7 16,5 225,6 352,1 21,5 

 
15 105,5 43,3 1131,3 518,5 122,5 20,6 17,8 279,6 395,5 22,2 

 
20 107,9 46,2 1206,2 575,8 128,1 21,7 18,6 314,3 417,1 23,1 

 
25 111,5 49,1 1262,6 631,7 132,4 23,0 19,5 352,8 436,8 24,7 

 
30 116,7 50,4 1316,0 684,0 136,1 24,4 20,1 376,2 453,0 25,4 

 
35 118,7 52,6 1351,9 730,2 143,0 25,8 20,8 400,8 470,3 26,8 

 
40 120,6 54,5 1401,1 784,3 146,0 26,4 21,7 463,0 482,8 27,8 

 
45 123,2 56,9 1494,9 848,2 150,8 27,3 22,2 482,6 509,5 28,5 

 
50 127,7 60,2 1530,0 890,1 153,6 28,1 23,1 498,3 520,3 29,1 

 
55 131,1 62,0 1577,6 920,6 157,5 29,6 23,8 513,1 535,3 30,2 
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60 133,7 64,1 1628,8 948,5 159,5 30,1 24,3 575,0 564,4 31,1 

65 138,8 65,8 1688,2 976,8 163,8 30,8 24,7 619,8 595,2 32,6 

70 141,0 67,8 1759,6 1004,3 170,0 32,8 25,8 647,0 616,3 34,1 

75 150,3 69,4 1795,4 1050,9 177,0 33,6 27,0 705,2 635,0 35,2 

80 158,5 71,9 1851,4 1162,7 183,4 35,2 28,0 748,8 648,2 38,5 

85 166,2 75,6 1920,6 1209,8 194,2 36,2 29,3 778,8 696,6 40,4 

90 174,8 81,0 2027,3 1296,9 203,9 38,1 34,6 822,3 775,0 43,0 

95 186,1 89,7 2225,9 1450,8 216,1 44,8 39,3 1014,3 1019,8 47,4 
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Tabela 9. Percentis de normalidade para a função muscular do joelho e cotovelo nos participantes do sexo feminino com idade entre 40-59 

anos. 

  
Pico de torque 

de extensão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

Pico de 

torque de 

flexão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

joelho a 60o 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de flexão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo a 60o 

(Nm) 

 

Percentis 

(%) 

 

 
5 

 

 
62,7 

 

 
14,5 

 

 
792,0 

 

 
168,3 

 

 
88,9 

 

 
17,8 

 

 
16,7 

 

 
176,3 

 

 
385,9 

 

 
19,0 

 10 72,1 22,9 900,1 278,3 100,3 18,6 18,0 229,4 409,9 22,2 

 
15 80,3 31,1 990,0 348,9 104,7 20,1 18,8 274,1 434,1 23,2 

 
20 89,8 35,4 1022,8 389,8 110,9 22,4 19,5 344,0 449,2 24,3 

 
25 93,0 38,2 1080,4 436,8 115,4 23,9 20,0 378,3 480,2 24,8 

 
30 99,4 41,9 1138,5 511,4 121,5 24,9 21,0 391,5 499,2 25,6 

 
35 107,5 44,0 1191,1 546,0 124,9 26,1 21,4 433,1 510,8 27,0 

 
40 111,3 45,7 1223,8 591,7 130,6 27,3 22,3 465,7 533,9 28,2 

 
45 114,8 48,5 1267,2 613,5 137,0 28,5 23,1 487,0 550,2 29,0 

 
50 119,8 51,0 1314,7 677,5 142,0 29,3 23,7 525,9 577,4 30,0 

 
55 122,7 54,8 1365,8 707,6 146,2 30,0 24,5 564,2 586,7 31,0 
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60 127,1 57,7 1417,5 748,2 153,7 30,8 26,3 608,2 601,5 31,5 

65 128,8 60,0 1497,2 795,2 158,1 31,7 26,9 642,0 612,2 32,3 

70 133,2 61,7 1540,5 869,8 162,7 33,7 28,3 672,1 642,3 33,5 

75 138,5 63,1 1586,1 901,5 168,6 35,4 29,4 704,0 664,8 35,2 

80 145,4 67,0 1674,3 941,5 173,8 36,3 30,3 736,1 682,6 37,7 

85 150,1 69,1 1754,5 995,7 180,4 37,2 31,5 807,0 717,9 39,3 

90 156,5 73,0 1815,7 1062,6 185,4 40,5 32,2 861,6 794,4 42,1 

95 169,1 78,3 1925,8 1203,1 199,1 43,0 37,2 945,6 869,9 47,1 
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Tabela 10. Percentis de normalidade para a função muscular do joelho e cotovelo nos participantes do sexo feminino com idade ≥ 60 anos. 

  
Pico de torque 

de extensão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

Pico de 

torque de 

flexão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

joelho a 60o 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de flexão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo a 60o 

(Nm) 

 

Percentis 

(%) 

 

 
5 

 

 
42,9 

 

 
17,1 

 

 
513,0 

 

 
55,9 

 

 
64,6 

 

 
13,5 

 

 
14,1 

 

 
108,5 

 

 
263,4 

 

 
16,1 

 10 54,7 19,5 613,8 134,2 79,3 17,1 15,5 178,4 363,1 19,2 

 
15 61,4 23,1 696,6 173,2 86,2 19,1 16,6 236,9 391,5 20,1 

 
20 65,4 26,9 746,7 222,8 91,4 20,4 17,5 273,2 419,2 22,1 

 
25 73,4 30,4 808,5 298,0 95,9 21,6 18,2 310,3 440,2 23,2 

 
30 76,4 33,3 894,4 326,6 102,1 23,3 19,1 352,3 466,2 24,0 

 
35 80,9 34,5 940,2 356,5 108,2 24,3 20,4 385,3 491,1 25,6 

 
40 86,0 36,3 985,0 385,2 111,2 25,0 21,1 432,6 506,0 26,7 

 
45 88,6 37,7 1018,8 419,7 113,7 25,5 21,7 453,3 519,9 27,4 

 
50 90,2 39,8 1068,8 449,1 116,9 26,7 22,8 484,8 532,4 28,5 

 
55 93,4 42,2 1096,1 472,8 118,9 27,5 23,7 521,3 550,9 29,6 

 
60 97,3 43,7 1144,8 533,9 122,9 28,2 24,8 544,1 574,6 30,6 
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65 100,8 45,4 1183,4 557,9 128,4 29,2 25,8 595,4 588,0 32,0 

70 103,5 46,6 1235,0 596,1 133,7 30,3 26,6 627,1 606,9 32,3 

75 107,5 49,1 1290,6 632,0 138,7 31,6 27,7 653,1 630,4 34,2 

80 110,8 52,2 1340,0 661,9 146,9 32,7 28,7 689,1 655,0 35,6 

85 115,3 54,5 1419,3 719,8 152,1 34,4 30,0 726,2 698,2 37,3 

90 122,8 57,5 1529,8 785,9 156,9 36,5 32,0 783,3 736,0 39,6 

95 135,7 63,5 1631,7 892,3 167,0 41,2 36,5 956,9 801,2 46,3 
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Tabela 11. Percentis de normalidade para a função muscular do joelho e cotovelo nos participantes do sexo masculino com idade 20-39 anos. 

  
Pico de torque 

de extensão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

Pico de 

torque de 

flexão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

joelho a 60o 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de flexão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo a 60o 

(Nm) 

 

Percentis 

(%) 

 

 
5 

 

 
137,5 

 

 
57,7 

 

 
1586,5 

 

 
820,3 

 

 
161,8 

 

 
33,6 

 

 
34,0 

 

 
551,8 

 

 
679,1 

 

 
38,3 

 10 154,0 66,2 1980,2 917,1 177,3 38,7 37,1 645,5 741,7 44,5 

 
15 165,1 75,4 2083,6 1027,1 186,7 42,2 40,7 762,1 783,0 47,0 

 
20 173,8 81,7 2226,8 1127,9 191,6 45,5 42,0 811,1 822,6 49,6 

 
25 181,7 86,7 2284,1 1240,0 201,5 48,6 42,9 913,3 871,1 51,5 

 
30 185,6 91,0 2342,6 1303,8 212,0 49,9 44,1 958,8 915,1 54,2 

 
35 192,8 95,5 2411,4 1386,8 218,1 53,6 45,1 1050,7 955,7 55,7 

 
40 203,7 97,9 2442,2 1418,7 223,8 55,5 46,6 1116,2 995,3 59,2 

 
45 207,6 102,4 2493,3 1478,9 230,5 56,8 48,3 1199,5 1031,4 60,5 
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50 212,9 105,6 2534,8 1518,5 242,5 58,4 48,7 1241,0 1040,0 63,4 

55 217,7 108,8 2621,5 1628,2 244,7 60,7 51,7 1296,5 1079,9 64,5 

60 223,3 112,5 2686,0 1690,2 251,8 61,4 52,7 1316,1 1106,7 67,6 

65 228,8 116,9 2819,4 1740,9 257,9 64,0 56,6 1388,0 1145,9 68,5 

70 233,1 119,6 2882,7 1809,5 262,0 66,7 58,1 1521,2 1187,0 70,1 

75 241,1 124,5 2982,8 1875,0 267,7 70,4 60,8 1562,4 1241,3 71,7 

80 249,5 128,5 3064,0 2020,6 288,9 75,6 62,6 1714,8 1310,9 75,9 

85 257,7 130,9 3129,2 2070,7 295,0 81,0 64,4 1778,5 1390,2 82,7 

90 269,8 137,0 3274,5 2159,6 311,0 85,3 71,8 1820,3 1502,7 90,6 

95 289,1 144,3 3520,4 2447,4 327,0 89,0 74,8 2026,3 1578,8 98,1 
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Tabela 12. Percentis de normalidade para a função muscular do joelho e cotovelo nos participantes do sexo masculino com idade entre 40-

59 anos. 

  
Pico de torque 

de extensão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

Pico de 

torque de 

flexão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

joelho a 60o 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de flexão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo a 60o 

(Nm) 

 

Percentis 

(%) 

 

 
5 

 

 
107,2 

 

 
48,1 

 

 
1226,4 

 

 
351,1 

 

 
141,4 

 

 
32,9 

 

 
31,1 

 

 
346,3 

 

 
626,3 

 

 
22,5 

 10 132,2 58,7 1487,0 563,7 157,9 35,7 36,9 559,9 701,1 39,5 

 
15 140,1 64,6 1583,8 737,5 174,7 39,7 39,0 731,1 759,3 44,3 

 
20 155,4 67,1 1649,4 785,9 186,7 45,1 40,8 875,0 819,0 46,7 

 
25 161,6 73,1 1792,0 891,0 193,1 48,0 41,9 944,9 846,9 48,3 

 
30 169,6 76,3 1844,7 989,8 199,9 48,7 43,2 986,4 873,6 51,5 

 
35 174,3 80,1 1945,2 1093,9 205,5 51,4 43,6 1008,6 896,8 53,3 

 
40 177,3 83,4 2041,8 1156,5 210,0 53,2 44,6 1066,5 933,0 56,1 

 
45 183,4 88,4 2119,4 1206,0 215,7 54,4 45,7 1112,7 990,9 56,9 

 
50 186,4 91,5 2201,8 1277,3 227,4 55,5 46,4 1149,0 1000,3 58,8 

 
55 193,2 96,3 2263,2 1329,4 231,6 56,3 47,6 1206,8 1021,7 60,2 
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60 196,9 100,3 2281,6 1425,9 234,8 57,6 48,4 1290,8 1044,2 61,6 

65 205,6 104,7 2420,6 1450,0 237,9 58,3 50,4 1341,3 1125,4 63,4 

70 211,3 106,7 2461,4 1495,7 242,8 61,3 51,3 1370,8 1155,2 65,7 

75 219,9 108,3 2572,6 1610,2 248,6 64,9 55,1 1441,9 1219,0 66,2 

80 233,6 110,3 2623,9 1759,4 260,1 67,6 57,7 1538,4 1279,3 70,0 

85 239,1 118,7 2815,7 1804,7 279,0 71,6 59,6 1623,1 1391,0 72,8 

90 256,5 122,7 2930,5 1880,1 291,6 77,2 63,9 1709,8 1462,5 78,8 

95 271,2 134,2 3076,1 2081,6 302,7 89,7 69,7 1946,6 1518,3 86,4 
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Tabela 13. Percentis de normalidade para a função muscular do joelho e cotovelo nos participantes do sexo masculino com idade ≥ 60 anos. 

  
Pico de torque 

de extensão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

Pico de 

torque de 

flexão do 

joelho 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

joelho 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

joelho a 60o 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Pico de torque 

de flexão do 

cotovelo 60o/s 

(Nm) 

 
Trabalho total 

de extensão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Trabalho total 

de flexão do 

cotovelo 300o/s 

(J) 

 
Pico de torque 

de extensão do 

cotovelo a 60o 

(Nm) 

 

Percentis 

(%) 

 

 
5 

 

 
80,9 

 

 
21,5 

 

 
755,4 

 

 
147,7 

 

 
105,9 

 

 
26,0 

 

 
23,9 

 

 
299,5 

 

 
376,4 

 

 
30,9 

 10 87,8 36,0 952,7 226,2 123,4 29,6 28,7 422,6 585,8 35,0 

 
15 92,3 40,6 1056,9 274,1 131,6 34,4 30,7 582,7 613,4 37,1 

 
20 104,4 48,0 1144,8 338,8 139,5 37,4 33,9 637,4 626,9 38,2 

 
25 108,8 52,6 1275,1 413,1 150,7 37,8 35,3 691,4 660,1 42,1 

 
30 116,4 55,7 1329,0 512,0 156,1 41,0 37,4 773,2 737,5 45,4 

 
35 123,5 57,5 1387,0 567,1 157,1 42,9 37,9 811,2 753,0 46,9 

 
40 126,7 59,2 1422,1 618,4 164,7 43,2 38,8 861,9 758,3 48,0 

 
45 130,6 61,1 1475,4 738,2 168,5 43,7 39,6 932,9 816,3 49,6 

 
50 131,7 65,4 1525,9 797,2 175,8 45,6 40,0 1018,7 819,5 51,4 

 
55 143,3 68,0 1581,1 880,3 177,2 48,9 40,8 1039,9 851,1 52,7 

 
60 148,3 70,3 1711,4 930,2 182,1 51,1 41,7 1071,9 885,8 54,2 
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65 152,3 71,6 1751,2 980,7 189,4 51,4 42,0 1106,9 905,0 55,7 

70 156,0 72,7 1799,3 1076,4 193,7 52,8 43,3 1148,0 923,8 59,1 

75 159,8 81,2 1853,5 1154,5 200,0 53,9 45,1 1172,8 980,1 59,7 

80 166,4 89,5 2096,2 1234,0 209,9 54,3 45,7 1257,8 1044,3 62,2 

85 180,1 91,2 2164,4 1367,1 224,4 54,8 48,9 1305,2 1098,4 64,7 

90 188,0 96,5 2211,9 1437,8 236,6 58,7 51,5 1378,8 1239,6 65,9 

95 205,5 105,5 2378,7 1505,8 266,0 63,0 54,8 1658,4 1334,2 71,7 

 

 


