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Introdução: A população idosa vem crescendo em ritmo acelerado, sendo este um 

fenômeno observado no mundo inteiro. O processo de envelhecimento vem 

acompanhado de perdas na capacidade funcional (CF) que reflete em seu potencial 

físico para decidir e atuar em sua vida cotidiana. Para desenvolver estratégias de 

intervenção é importante investigar possíveis indicadores para classificar o nível de 

capacidade funcional, verificando as relações de dois testes já descritos na literatura, 

Teste de Sentar e Levantar de 30” (TSL 30) e o teste de Força de Preensão Manual 

(FPM). Objetivos: Investigar as possíveis relações entre o TSL 30” e a FPM e suas 

implicações na capacidade funcional do idoso. Métodos: A amostra consistia de 53 

pacientes idososdo Laboratório de Exercício Resistido e Saúde (LERES/UEPA), com 

aprovação do Comitê de Ética em pesquisa (53344616.6.0000.5511), sendo 36 mulheres 

e 17 homens, os indivíduos apresentaram idade média de 70,7(±7,6). Para medir o 

desempenho de membros superiores foi usado o FPM, utilizando o protocolo padrão 

recomendado pela sociedade americana de terapeutas de mãos (SATM). Na avaliação 

do desempenho dos membros inferiores foi utilizado o TSL 30”. Para avaliar a 

normalidade da amostra foi usado o teste de Shapiro-Wilk, usando o coeficiente de 

correlação de Pearson para as correlações Todas as análises foram realizadas no 

software SPSS (IBM SPSS Statistics, versão 20.0). Para todas as variáveis, a 

significância estatística foi estabelecida em P ≤ 0,05. Resultados e Discussão: 

Primeiramente não foi encontrado nenhuma correlação das variáveis testadas com a 

idade dos indivíduos. Quando analisamos o grupo encontramos uma alta correlação no 

teste de FPM entre os membros direito e esquerdo (r=0,90) p=0,000. Também 

encontramos fortes correlações nos grupos da FPM entre os membros esquerdo e direito 

homens (r=0,91) p=0,000 e nas mulheres (r=0,63) p=0,000. O TSL30\' que mede o 

desempenho de membros inferiores, e é um indicador da CF, porém não foram 

encontradas correlações com o FPM , entretanto curiosamente encontramos uma 

correlação do FPM da mão esquerda e o TSL 30” (r=0,29) p=0,031 apenas quando 

analisamos o grupo das mulheres. Conclusão: Com isso verificamos que apesar de 

ambos testes serem indicadores de CF eles não apresentaram uma correlação entre eles, 

revelando que ao realizar esses testes com finalidade de obter a capacidade funcional de 

idosos não devem ser utilizadas de maneira isolada.  

 

Descritores: Força de Preensão Manual, Teste de Sentar e Levantar, Capacidade 

Funcional. 

 

 


