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RESUMO

Introdução: O envelhecimento é associado a profundas alterações como a
sarcopenia e à diminuição da densidade mineral óssea (DMO). Sabe-se que, além
do fator genético, a DMO sofre influência de fatores ambientais, bem como da
interação de ambos. Portanto, o objetivo do estudo foi comparar a densidade mineral
óssea entre idosos fisicamente independentes com diferentes perfis físico-funcionais
e genéticos, assim como analisar a interação entre fatores genéticos e físicofuncionais sobre a DMO. Métodos: Participaram do estudo 244 idosos fisicamente
independentes (idade ≥ 60 anos). Os dados antropométricos foram avaliados e
posteriormente foi calculado o índice de massa corpórea. A densidade mineral óssea
foi avaliada por meio do aparelho densitômetro duo-energético (QDR 4500, Hologic
Inc., Bedford, EUA) na coluna lombar (L1-L4) e no colo femoral e o diagnóstico foi
estabelecido de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde. A
análise dos polimorfismos foi realizada pela reação em cadeia da polimerase (PCR)
em tempo real. A força de preensão manual e de membro inferior foi avaliada por
meio do dinamômetro Jamar (Sammons Preston Rolyan, Inc., Bolingbrook, EUA) e
do teste de sentar e levantar, respectivamente. A capacidade funcional de exercício
foi avaliada por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6min). Para todos
os testes físico-funcionais os idosos foram categorizados por meio do intervalo
interquartílico em baixo desempenho (abaixo do percentil 25), desempenho normal
(dentro do percentil 25-75) e alto desempenho (acima do percentil 75). Resultados:
O grupo baixo desempenho apresentou menor densidade mineral óssea quando
comparado ao grupo desempenho normal e ao grupo alto desempenho em relação a
todos os testes físico-funcionais (força de preensão manual, teste de sentar e
levantar e TC6mim) (p=0,0002; 0,002 e 0,0004, respectivamente). Não foram
observadas diferenças na densidade mineral óssea em relação aos genótipos do
gene do receptor da vitamina D (VDR) dos polimorfismos TaqI, BsmI, ApaI e FokI
(p=0,30). Também não foi observada interação entre os polimorfismos genéticos do
gene VDR e os testes físico-funcionais sobre a densidade mineral óssea (p=0,77).
Conclusão: Idosos fisicamente independentes com baixo desempenho físicofuncional apresentam menor densidade mineral óssea que os idosos com
desempenho normal e alto desempenho. No entanto, aparentemente não existe
interação entre fatores genéticos e físico-funcionais sobre a DMO.
Palavras-chave:
Genética.

Idosos.

Densidade mineral óssea.

Capacidade

Funcional.
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ABSTRACT

Introduction: Aging is associated with profound changes such as sarcopenia and
decreased bone mineral density (BMD). It is known that, besides the genetic factor,
BMD is influenced by environmental factors as well as the interaction of both.
Therefore, the aim of the study was to compare the bone mineral density in the
physically independent elderly with different physical-functional and genetic profiles,
as well as to analyze the interaction between genetic and physical and functional
factors on BMD. Methods: The study included 244 physically independent elderly
(aged ≥ 60 years). Anthropometric data were evaluated and subsequently the body
mass index was calculated. Bone mineral density was assessed by means of the
apparatus duo-energy densitometer (QDR 4500, Hologic Inc., Bedford, USA) at the
lumbar spine (L1-L4) and femoral neck and the diagnosis was established according
to the criteria of the World Health Organization. The polymorphism analysis was
performed by polymerase chain reaction (PCR) in real time. The handgrip strength
and lower limb was assessed using the Jamar dynamometer (Sammons Preston
Rolyan, Inc., Bolingbrook, EUA) and the sit-to-stand test, respectively. Functional
exercise capacity was assessed using the six-minute walk test (6MWT). To all
physical and functional tests elderly were categorized by the interquartile range
according to their performance in low performance (below the 25th percentile),
normal performance (within the interquartile 25-75th) and high performance (above
the 75th percentile). Results: The low performance group had lower bone mineral
density compared to the normal performance group and the high performance group
for all physical and functional tests (grip strength, sit-to-stand test and 6MWT)
(p=0.0002; 0.002 and 0.0004, respectively). No differences were observed in bone
mineral density in relation to genotypes of the vitamin D receptor (VDR) gene
polymorphisms TaqI, BsmI, ApaI and FokI (p= 0.30). There was also no interaction
between genetic polymorphisms of the VDR gene and the physical and functional
tests on bone mineral density (p= 0.77). Conclusion: Physically independent elderly
with low physical functional performance had lower bone mineral density than the
elderly with normal and high performance. However, apparently there is no
interaction between physical-functional and genetic profiles on bone mineral density.
Key words: Aged. Bone mineral density. Functional capacity. Genetics.
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1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional em ritmo acelerado é um fenômeno
observado mundialmente, inclusive no Brasil. Projeções apontam que o Brasil terá a
sexta maior população de idosos do mundo em 2020(1, 2).
O aumento da idade é associado a profundas alterações no estado
de saúde dos indivíduos, como a sarcopenia e a diminuição da densidade mineral
óssea(3,

4)

. No que diz respeito à densidade mineral óssea, a literatura tem

demonstrado que os fatores genéticos são responsáveis por aproximadamente 60 a
80% da variabilidade interindividual(5). Nesse sentido, as pesquisas genéticas tem se
destacado bastante nos últimos anos, principalmente em relação ao gene do
receptor da vitamina D (VDR). Vale ressaltar que a vitamina D juntamente com seu
receptor é um dos mais importantes componentes do metabolismo ósseo, o que
justifica o gene VDR ser um dos principais genes estudados nesse campo de
investigação(6, 7).
O estudo pioneiro de Morrison et al.(8), assim como outros(9,

10)

,

demonstraram que o genótipo recessivo do gene VDR está associado a maior
densidade mineral óssea. Já Houston et al.(11) encontraram associação entre o
genótipo recessivo e menor densidade mineral óssea. Em contrapartida, outros
estudos demonstraram que a genética não teve relação com a densidade mineral
óssea(7, 12-16).
Sabe-se que, além do fator genético, a densidade mineral óssea
sofre influência de fatores ambientais, bem como da interação de ambos(17). Nesse
contexto, os fatores físico-funcionais podem ser destacados como importantes
contribuintes da densidade mineral óssea. Alguns estudos como os de Taaffe et
al.(18), Lindsey et al.(19), Bayramoglu et al.(20), Blain et al.(21) investigaram a relação
entre o desempenho físico e a densidade mineral óssea, e encontraram associações
modestas entre as variáveis. Já Zimmernan et al.(22) e Foley et al.(23) não
demonstraram correlações entre a força de preensão manual e a densidade mineral
óssea. Dessa forma, ainda não está claro na literatura como o desempenho físico
em testes físico-funcionais está relacionado à densidade mineral óssea.
Em relação à interação entre fatores genéticos e físico-funcionais, os
estudos de Blanchet et al.(24) e Gentil et al.(25) têm mostrado que o genótipo
dominante é associado a maior densidade mineral óssea em mulheres fisicamente
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ativas. Por outro lado, Tsuritani et al.(26) verificaram que o genótipo recessivo é mais
responsivo ao exercício físico. Já Jarvinen et al.(27) não encontraram interação entre
genética e atividade física, demostrando que o tecido ósseo foi beneficiado da
atividade física independente dos fatores genéticos.
É importante destacar que, até o momento, o teste de caminhada de
seis minutos, que avalia a capacidade funcional de exercício, amplamente abordado
pela literatura mundial, ainda não foi utilizado nos estudos que analisaram os fatores
físico-funcionais relacionados à densidade mineral óssea. Sendo assim, o TC6min
merece ser melhor investigado, pois é um teste simples e de baixo custo(28), com
valores de referência descritos ao redor de todo o mundo (29-31). Além disso, sua
característica funcional pode refletir o potencial de realização das atividades de vida
diária(28), o que torna a investigação dos resultados do TC6min e possível relação
com a densidade mineral óssea extremamente relevante. Dessa forma, levando em
consideração que ainda existem lacunas a serem preenchidas no que diz respeito à
interação entre fatores genéticos e físico-funcionais sobre a densidade mineral
óssea, os objetivos do presente estudo foram:
Objetivo geral
Comparar a densidade mineral óssea (DMO) entre

idosos

fisicamente independentes com diferentes perfis físico-funcionais e genéticos, assim
como analisar a interação entre fatores genéticos e físico-funcionais sobre a DMO.
Objetivos específicos
Comparar a DMO entre idosos com diferentes níveis de força de
preensão manual, força de membros inferiores e capacidade funcional de exercício;
Verificar se há correlação entre a DMO e o desempenho dos testes
físico-funcionais em idosos fisicamente independentes;
Verificar se existem correlações entre a DMO e idade, peso e índice
de massa corpórea;
Comparar a DMO entre idosos com diferentes polimorfismos
genéticos (TaqI, BsmI, ApaI e FokI) do gene VDR;
Avaliar a interação entre os polimorfismos genéticos (TaqI, BsmI,
ApaI e FokI) do gene VDR e o desempenho nos testes físico-funcionais (força de
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preensão manual, força de membros inferiores, teste de caminhada de seis minutos)
sobre a DMO em idosos fisicamente independentes.
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2. REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO

2.2 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

O envelhecimento da população consiste no aumento da proporção
de idosos em relação à população total(32). Internacionalmente, é considerado idoso,
o indivíduo acima de sessenta e cinco anos(33). Já no Brasil, assim como em outros
países em desenvolvimento, considera-se idoso indivíduo com sessenta anos ou
mais(34).
As principais causas do envelhecimento são a diminuição da taxa de
fecundidade e o aumento da expectativa de vida (32, 35). Especificamente no Brasil, o
estreitamento da base da pirâmide populacional tem sido observado desde 2001,
marco este que caracteriza o envelhecimento da população, ou seja, com a
diminuição do número de crianças e jovens ocorre o estreitamento da base da
pirâmide etária(32).
Entre o período de 2001 e 2011, o crescimento da população idosa
brasileira foi expressivo, de 15,5 milhões de idosos para 23,5 milhões, ou seja, o
aumento foi de 9% para 12% em todo o país, sendo que, os idosos com mais de 80
anos representaram 1,7% da população brasileira em 2011 (32). No que diz respeito
ao gênero, devido às diferenças nos fatores de mortalidade, as mulheres são a
grande maioria da população idosa brasileira, representando 55,7% da mesma (32).
O crescimento da população idosa no Brasil segue tendência
mundial. Em 2010, a população mundial de idosos foi registrada em 524 milhões de
pessoas, representando 8% da população mundial. A expectativa para 2050 é que
esse número triplique, ou seja, aproximadamente 1,5 bilhões de idosos,
representado 16% da população mundial(35). Projeções apontam que o Brasil terá a
sexta maior população de idosos do mundo em 2020(2).
Um dado relevante em relação ao aumento da população idosa
mundial é que entre 2010 e 2050, é esperado que a população idosa de países em
desenvolvimento aumente mais de 250%, enquanto que a de países desenvolvidos
aumente 71%. O acelerado envelhecimento da população de países menos
desenvolvidos, como a do Brasil, tem contribuído para esse proeminente
aumento(35). É relevante destacar que o envelhecimento demográfico de 7% para
14% ocorrido no Brasil foi alcançado em apenas duas décadas. Já na França, esse
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aumento

levou 100 anos para acontecer. Dessa forma, os países em

desenvolvimento tiveram que se adaptar rapidamente à nova situação, não tendo a
mesma infraestrutura para a nova faixa etária emergente (35).
Diante do envelhecimento da população brasileira, as doenças
crônicas representam atualmente grande demanda ao sistema de saúde, o que
repercute em graves problemas de saúde pública, visto que a política brasileira não
estava preparada para lidar com essa mudança no padrão de saúde-doença(2, 36).

2.3 ALTERAÇÕES
NA
ENVELHECIMENTO

DENSIDADE

MINERAL

ÓSSEA

COM

O

O esqueleto é um órgão altamente dinâmico, no qual atua células
especializadas, destacando-se os osteoclastos, osteoblastos, osteócitos e células de
superfície(37). Na idade adulta, o processo de remodelagem óssea é normal, não
ocorrendo alterações na densidade mineral óssea, ou seja, a formação de tecido
ósseo é igual à reabsorção. Na idade avançada, no entanto, o equilíbrio é
interrompido e a remoção (osteoclastos) é maior que a formação (osteoblastos), com
consequente perda óssea(38).
É conhecido que, ao final da terceira década de vida, já é observada
progressiva perda da densidade mineral óssea, em torno de 1,5% ao ano, fator
contribuinte para o desenvolvimento da osteoporose(37).
A osteoporose é definida pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) como doença esquelética sistêmica caracterizada por diminuição da massa
óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com consequente
aumento da fragilidade óssea e da suscetibilidade à fratura (39). É a doença óssea
metabólica mais prevalente entre os idosos, caracterizada pela ruptura do equilíbrio
entre a deposição e a reabsorção de cálcio. Embora a osteoporose seja considerada
uma doença sistêmica, as áreas mais afetadas são o colo do fêmur, as vértebras, os
metacarpais e o rádio(40).
Diante de uma

doença

silenciosa, é importante

levar em

consideração os fatores de risco, tais como: história familiar de fratura por
osteoporose, baixa estatura, baixo índice de massa corpórea, sexo feminino,
menarca tardia, menopausa precoce, nuliparidade, baixa ingestão de cálcio,
sedentarismo, tabagismo, alcoolismo crônico e corticoterapia(37).
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As complicações associadas à osteoporose são as principais causas
de morte e incapacidades entre os idosos, representando altos custos para o
sistema público de saúde(25). As estatísticas têm mostrado que a osteoporose causa
aproximadamente nove milhões de fraturas por ano em todo mundo (41).
Especificamente no Brasil, a fratura de quadril é uma das sequelas mais desastrosas
da osteoporose, resultando em altas taxas de mortalidade, de incapacidades pós
fratura e altos custos econômicos para o sistema de saúde brasileiro (42). Os
pacientes que sofrem de fraturas de quadril quase sempre necessitam de
hospitalização, 20% dos casos são fatais, 50% permanecem com incapacidades
funcionais, sendo que, somente 30% deles se recuperam totalmente, o que
demonstra a magnitude dos problemas relacionados às fraturas osteoporóticas (43).
No contexto mundial, estudos de base de dados inglesas evidenciaram que
aproximadamente 30% dos indivíduos com fratura de fêmur morreram no primeiro
ano da fratura e muitos sofreram de perda funcional significativa(44, 45).

2.3.1 Diagnóstico da Osteoporose

Desde 1994, a OMS considera a densitometria óssea realizada por
absorciometria por dupla emissão de raios X (DEXA) (Figura 1) como padrão ouro
no diagnóstico da osteoporose(46).
O diagnóstico de osteoporose pode ser realizado em mulheres na
menopausa e homens acima de 50 anos, em qualquer um dos sítios ósseos, como
fêmur proximal (colo femoral e fêmur total), coluna lombar (L1-L4), diáfise do rádio,
mesmo na ausência de fratura por osteoporose(45).
Os dados obtidos pela densitometria óssea são interpretados
levando em consideração o T-score e Z-score. O termo T-score representa o número
de desvios-padrão distantes da média do pico de massa óssea de adultos jovens. Já
o termo Z-score significa o número de desvios-padrão distantes da média do pico de
massa óssea em relação a indivíduos controles da mesma faixa etária (47).
A densidade mineral óssea normal está presente quando há valores
de T-score maiores que -1,0. A osteopenia ocorre quando encontram-se valores de
T-score entre -1,01 e -2,49. E a osteoporose é diagnosticada quando o T-score é
igual ou inferior a -2,5(45).
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Na interpretação do exame de densitometria óssea é importante
destacar

que

um

desvio

padrão

(1

DP)

equivale

à

variabilidade

de,

aproximadamente, 10% da densidade média, ou seja, indivíduos com massa óssea
25%

menor

em

relação

ao

esperado

devem

ser

classificados

como

osteoporóticos(39).
No caso de mulheres antes da menopausa e homens com menos de
50 anos, a International Society for Clinical Densitometry (ISCD) recomenda a
utilização do Z-score na interpretação dos dados a respeito da densidade mineral
óssea, conforme segue: Z-score ≤ -2,00 (abaixo do esperado para a faixa etária); Zscore > -2,00 (dentro do esperado para a faixa etária)(48).
Além da relevância no diagnóstico da osteoporose, a mensuração da
densidade mineral óssea tem sido relatada como umas das melhores preditoras de
risco de fratura óssea(49). Dados apontam que, para cada unidade de desvio padrão
diminuída, há aumento do risco de fratura(50).

2.4 RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE MINERAL ÓSSEA E POLIMORFISMOS
DO GENE RECEPTOR DA VITAMINA D

Há relatos no campo da biologia molecular de diversos genes
associados à osteoporose, mais especificamente de genes relevantes ao
metabolismo ósseo, sendo os mais estudados, o gene receptor da vitamina D (VDR),
o gene colágeno tipo I α1 (COLIA1) e o gene estrógeno receptor-α (ER-α)(6).
Por essa razão, esse campo de pesquisa tem se destacado bastante
nos últimos anos, principalmente em relação ao gene VDR devido ao grande número
de publicações relacionadas a este gene e à densidade mineral óssea(6).
Vários estudos demonstraram associações entre os polimorfismos
do gene VDR e a densidade mineral óssea(8-11). Morrison et. al(8) desenvolveram um
dos estudos pioneiros que relatou que um alelo comum polimórfico do gene VDR
poderia ser responsável por 75% da variação genética da densidade mineral óssea
em gêmeos australianos saudáveis. Por outro lado, a literatura também abrange
resultados conflitantes, nos quais não foram demonstradas associações entre os
polimorfismos do gene VDR e a densidade mineral óssea (12-15,

51)

. Uma provável

explicação para os achados negativos dos estudos envolvendo os polimorfismos
genéticos do gene VDR, pode estar na interação entre esse gene e o ambiente.
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Considerando a natureza poligênica da osteoporose, o gene VDR pode ter apenas
pequena participação na variação total da densidade mineral óssea. Como
resultado, o efeito do polimorfismo é frequentemente mascarado pelos fatores
ambientais(6).
Dentre os polimorfismos do gene VDR, a maioria dos estudos
descritos na literatura limita-se à investigação do polimorfismo BsmI em associação
com a densidade mineral óssea, tendo alguns deles encontrado associações entre
os genótipos do gene VDR e a densidade mineral óssea(8-11). Por outro lado, há
publicações sem associações significativas(13-15, 51).
De forma geral, os estudos envolvendo os diferentes polimorfismos
TaqI, BsmI, ApaI e FokI do gene VDR abrangem diferentes populações como,
mulheres na pré-menopausa, mulheres na pós-menopausa, idosos, jovens, sendo as
mesmas de diferentes etnias(8-15,

51)

. Essa heterogeneidade das populações dos

estudos pode justificar os diferentes achados no que diz respeito às associações
entre os polimorfismos do gene VDR e a densidade mineral óssea.

2.4.1 Vitamina D

As

vitaminas

são

compostos

orgânicos

essencias

para

o

metabolismo dos seres vivos. A vitamina D atua principalmente na manutenção do
equilíbrio do metabolismo ósseo, sendo sua principal função o aumento da absorção
de cálcio e fósforo(52, 53). Pode ser encontrada em alguns alimentos e suplementos,
porém, somente 20% das necessidades diárias de vitamina D são supridas pela
alimentação, por meio de poucos alimentos, como o óleo de fígado de peixe (54). A
maior fonte é proveniente da síntese cutânea, a partir da adequada exposição à
radiação ultravioleta (UVB) da luz solar(53-55).
A maioria dos estudos envolvendo diferentes populações têm
demonstrado que grande parte delas apresentam hipovitaminose D e as implicações
clínicas parecem ser extremamente relevantes para a saúde óssea da população (56).
A deficiência de vitamina D tem sido relacionada à diminuição da força muscular,
com prejuízo do equilíbrio e aumento da incidência de quedas, fato preocupante,
visto ser a deficiência de vitamina D muito comum na população idosa (21).
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Há grandes diferenças interpessoais quanto aos efeitos da vitamina
D no organismo e, parte desta variação, deve-se a alterações nas sequências de
DNA que sintetizam importantes proteínas envolvidas no metabolismo e na ação da
vitamina D nas células alvo(57). Como exemplo, temos alguns polimorfismos no gene
VDR, porém, com consequências funcionais ainda pouco conhecidas (58). É possível
que esses polimorfismos possam estar em desequilíbrio de ligação com
polimorfismos verdadeiramente funcionais em algum outro lugar do gene, podendo
explicar algumas associações descritas com determinadas doenças(58).
A vitamina D exerce suas ações por meio da interação com o seu
receptor, o receptor de vitamina D, mais conhecido como VDR. No próximo tópico,
será abordado sobre o VDR e o gene responsável por sua transcrição.

2.4.2 Receptor de vitamina D (VDR)

O receptor de vitamina D (VDR) é um receptor nuclear específico

(17)

.

Os efeitos biológicos da forma ativa da vitamina D, ou seja, da 1,25(OH) 2D3, são
mediados pelo VDR, presente nos principais sítios de ação da vitamina D, como rim,
glândulas paratireóides, intestino e osso. No núcleo das células alvo, a vitamina D se
liga ao VDR, e este complexo formado, dá início à cascata de interações
moleculares que modulam a transcrição de genes específicos(53).
A ligação da vitamina D 1,25(OH)2D ao receptor VDR, resulta na
transcrição genética do RNA mensageiro e subsequente síntese protéica(17).
O VDR é expresso em grande número de tecidos, mas as maiores
concentrações estão no intestino, onde a vitamina D exerce sua principal função,
que é aumentar a absorção de cálcio e fósforo(59).

2.4.3 Gene VDR e seus principais polimorfismos

O receptor de vitamina D (VDR) é sintetizado a partir de um gene
localizado no cromossomo 12, na posição 12q13.1, conhecido como gene VDR.
Este gene consiste basicamente em 9 exons, distribuídos entre as regiões: 5` (cinco
linha) promotora e 3` (três linha) regulatória(57).
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O

polimorfismo

de

nucleotídeo

único

(single

nucleotide

polymorphism - SNP) é definido como uma variação na sequência de DNA que afeta
somente um nucleotídeo, sendo em uma frequência maior que 1% da população (57).
O gene VDR apresenta como principais polimorfismos, o TaqI, ApaI,
BsmI e FokI, como mostra a (Figura 2).
A maioria dos polimorfismos identificados no gene VDR localiza-se
em regiões regulatórias, o que pode determinar alterações na expressão gênica,
mas não mudanças estruturais na sequência de aminoácidos da proteína
sintetizada. As alterações estruturais podem ocasionar profundas modificações
funcionais, afetando as ligações do receptor com a vitamina D ou com ligantes do
DNA, o que pode interferir no metabolismo do cálcio, na proliferação celular e no
sistema imune(57).
O polimorfismo TaqI (rs731236) está localizado no exon 9, posição
65058, é definido pela substituição citosina-timina (C-T), resultando na troca do
códon (ATC-ATT), mas mantendo o mesmo aminoácido isoleucina(57).
O polimorfismo BsmI (rs1544410) está localizado no intron 8,
posição 63980, resulta da substituição adenina-guanina (A-G). É um dos
polimorfismos do gene VDR mais investigados(57).
O polimorfismo ApaI (rs7975232) está localizado no intron 8, posição
64978, resulta da substituição timina-guanina (T-G)(57).
O polimorfismo FokI (rs2228570) está localizado na junção do intron
1 com o exon 2, na posição 30920, resulta da substituição citosina-timina (C-T)(57).
Diferente dos polimorfismos citados anteriormente, que não promovem mudanças no
aminoácido sintetizado, o polimorfismo FokI gera alterações na estrutura do VDR,
pois o alelo F produz uma proteína com três aminoácidos a menos e com maior
atividade transcricional(60).

2.5 RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE MINERAL ÓSSEA E FATORES FÍSICOFUNCIONAIS

Tem sido investigado que a massa e a arquitetura óssea podem ser
ajustadas para controlar as tensões produzidas pela carga mecânica e atividade
muscular(61). Dessa forma, relações entre tecido ósseo e muscular são observadas,
como as associações entre a força muscular dos flexores e extensores do tronco
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com a DMO da coluna(62), assim como entre a força de preensão manual e a DMO
do antebraço e da mão, o que suporta a hipótese do efeito sítio específico entre a
força muscular e DMO(63).
Alguns estudos de meta-análise têm mostrado que a atividade física
beneficia o sistema musculoesquelético e pode reduzir o risco de fratura devido ao
aumento da densidade óssea(64, 65).
O exato mecanismo do impacto do exercício e da atividade física de
vida diária sobre o sistema ósseo é complexo. Isso se deve ao tipo de atividade e
tempo de execução, uma vez que as respostas ao exercício físico estão associadas
com cargas intensas e específicas e não com baixa intensidade e/ou curto período
de intervenção(66, 67).

2.5.1 Testes físico-funcionais

Os testes físico-funcionais são testes simples, de baixo custo,
confiáveis e não invasivos, que fornecem informações importantes a respeito da
condição funcional do indivíduo, refletindo dessa forma o desempenho nas
atividades de vida diária(28,

68, 69)

. Há diversos testes físico-funcionais descritos na

literatura, na presente dissertação serão abordados os testes de força de preensão
manual (FPM), teste de sentar e levantar e teste de caminhada de seis minutos
(TC6mim).

2.5.1.1

Força de preensão manual

A força de preensão manual reflete a máxima força de contração dos
músculos intrínsecos e extrínsecos da mão que resulta na flexão das articulações da
mão(70, 71).
O método de avaliação da força de preensão manual tem sido
descrito como rápido, barato, não-invasivo, confiável e fácil na avaliação da função
muscular de várias populações(68).
A força de preensão (Figura 3) é extensamente utilizada, pois o
dinamômetro é prático e portátil. Além disso, estudos tem relatado que a força de
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preensão pode ser uma preditora da força muscular de todo o corpo, de
complicações pós-operatório, mortalidade e declínio funcional(68, 72).
Há valores de normalidade inicialmente proposto por Mathiowetz e
colaboradores(73) e posteriormente diversos valores de normalidade e fórmulas de
referência foram desenvolvidas com o objetivo de predizer valores de força muscular
de populações específicas.
Apesar da metodologia ser amplamente utilizada, a principal
limitação no uso da força de preensão manual é a ausência de um ponto de corte
que defina o limite entre normalidade e disfunções para populações específicas (74). A
análise dos valores de referência apresentados em estudos prévios indica grande
variação dos dados de FPM(74).
Valores de força de preensão manual abaixo da normalidade podem
estar associados com importantes características clínicas como anemia, menor
densidade mineral óssea, fragilidade à fratura, multimorbidade, tempo de internação
hospitalar, estado nutricional, prognóstico renal. Dessa forma, é extremamente
relevante a avaliação da força de preensão manual e a interpretação dos resultados,
identificando se os valores medidos estão abaixo do normal.
A literatura tem apontado a relação entre a força de preensão
manual e a densidade mineral óssea do fêmur, sendo que alguns estudos
encontraram relação positiva(75-77), enquanto outros não(20,

22, 23)

. Kim et al.(75)

assumem que a associação entre a força de preensão manual e a densidade
mineral óssea pode ser atribuída à grande amostra do estudo (n=337). No entanto,
Foley et al.(23) questionam que a ausência de associação entre a força de preensão
manual e a densidade mineral óssea se deve pela musculatura avaliada não ser
adjacente ao local onde a densidade mineral óssea foi medida. Enquanto no estudo
de Zimmernan et al.(22), isso pode ter ocorrido devido ao tamanho da amostra
utilizada (56 indivíduos), que pode ter sido insuficiente para identificar a associação.
Além disso, a força de preensão manual diminuída tem sido descrita
como fator de risco para fratura osteoporótica(75, 76, 78).
A força de preensão manual correlaciona-se bem com vários testes
de função muscular como o teste de força de extensão de joelho e pico de fluxo
expiratório, mas não pode ser substituída pela avaliação da função muscular de
membros inferiores(79).
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2.5.1.2

Teste de sentar e levantar

O teste de sentar e levantar (Figura 4) avalia a habilidade de sentar
e levantar de uma cadeira sem apoio, com os braços cruzados no tórax, analisando
a quantidade de repetições completas em 30 segundos. Durante o teste, o indivíduo
deve levantar-se da cadeira até a postura ereta e sentar-se novamente o mais rápido
possível(69).
É utilizado como indicador da força e resistência do membro inferior,
mas, além disso, tem sido descrito como sensível preditor de quedas. Um estudo
chinês, envolvendo 1038 idosos demonstrou que o teste de sentar e levantar pode
predizer quedas(80). Adicionalmente, o teste de sentar e levantar é considerado um
dos mais importantes testes clínicos de avaliação funcional, pois mede a força do
membro inferior e relaciona a mesma às mais importantes demandas das atividades
de vida diária, tais como: subir escadas, levantar-se de uma cadeira ou de uma
banheira, passar para a posição horizontal(69, 80, 81).
O teste é extremamente relevante, visto que baixos níveis de força
muscular são a causa primária de problemas de equilíbrio e quedas na população
idosa(82).

2.5.1.3

Teste de caminhada de seis minutos

O teste de caminhada de seis minutos é uma medida útil da
capacidade funcional (Figura 5)(83).
Existem várias modalidades disponíveis para a avaliação objetiva da
capacidade funcional de exercício. Os mais populares testes clínicos de exercício
em ordem de aumento de complexibilidade são: teste do degrau, teste de
caminhada de seis minutos, shuttle-walk test, detecção de asma induzida pelo
exercício, teste de estresse cardíaco e teste de exercício cardiopulmonar(28).
O TC6min é muito simples e prático, pois requer somente um
corredor de 30 metros, não exigindo equipamentos sofisticados e equipe treinada
para sua execução. O objetivo do teste é que o indivíduo avaliado percorra a maior
distância caminhando durante seis minutos(28).

25

É importante destacar que o auto ritmo imposto pelos avaliados
durante o teste impõe a característica peculiar do TC6mim, ou seja, a característica
de desenho de teste submáximo, destacando que a maioria das atividades de vida
diária são realizadas em nível submáximo de esforço. Sendo assim, o TC6mim é o
que melhor reflete o nível de exercício funcional para as atividades de vida diária(28).

2.6 INTERAÇÃO ENTRE POLIMORFISMOS DO GENE VDR E FATORES
FÍSICOS-FUNCIONAIS SOBRE A DENSIDADE MINERAL ÓSSEA

A diversidade dos resultados envolvendo os estudos que investigam
a relação entre os polimorfismos do gene VDR e a DMO, pode ser devida à
interação do gene com fatores ambientais, principalmente a atividade física (24).
Nesse sentido, a literatura ainda é escassa, mas alguns estudos
trazem informações a respeito da interação entre polimorfismos do gene VDR,
atividade física e DMO. O estudo de Tsuritani et al.(26) envolvendo mulheres
caucasianas na pós-menopausa, com o objetivo de verificar o efeito da interação
entre o polimorfismo do gene VDR e a intervenção com exercício físico na densidade
mineral óssea, mostra que o genótipo bb é mais responsivo ao exercício físico que
os outros genótipos. Por outro lado, no estudo de Jarvinen et al.(27) não foi
encontrada diferença dentro do grupo treinamento de alto impacto relacionado ao
genótipo do gene VDR, o que pode demonstrar que independente do genótipo, a
atividade física proporcionou benefício ao tecido ósseo de mulheres caucasianas no
período da pré-menopausa. O estudo de Kitagawa et al.(84), que envolveu 120
japonesas de 18 a 19 anos, mostrou que a atividade física isoladamente não foi
associada à DMO do antebraço, porém quando analisada juntamente com o
genótipo do VDR, a atividade física e o genótipo aa estiveram associados a maior
DMO do antebraço. Ainda no estudo de Kitagawa et al., nas jovens não praticantes
de atividade física, o genótipo Aa foi associado à maior DMO. Em relação ao
polimorfismo TaqI, o aumento da DMO do antebraço foi significativo para o genótipo
TT. Esses resultados demonstram que a atividade física e o genótipo do VDR afetam
a DMO independentemente. Blanchet et al.(24) analisaram 575 mulheres canadenses
no período pós menopausa, com o objetivo de investigar a interação entre atividade
física de lazer e polimorfismo do gene VDR BsmI na modulação da DMO. Dentro do
grupo das mulheres fisicamente ativas, aquelas com o genótipo bb apresentaram
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menor DMO da coluna lombar em comparação ao genótipo BB. Finalmente, o
estudo de Gentil et al.(25) investigou 192 idosos e os principais polimorfismos do
gene VDR: TaqI, ApaI, BsmI e FokI a fim de verificar a associação entre esses e a
DMO, além da interação com a atividade física. A interação entre a atividade física e
o genótipo do VDR foi significativa para o polimorfismo FokI na DMO do fêmur.
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Figura 1: Aparelho densitômetro duo-energético (QDR 4500, Hologic Inc., Bedford, Estados Unidos
da América).
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Figura 2: Gene receptor da vitamina D (VDR) e localização dos principais polimorfismos genéticos.
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Figura 3: Força de preensão manual com dinamômetro (Takei, Kiki, Kogyo, Japan)
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Figura 4: Teste de sentar e levantar.
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Figura 5: Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6min).
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RESUMO

Introdução: A densidade mineral óssea (DMO) sofre influência de fatores
ambientais, genéticos e da interação de ambos. O objetivo do estudo foi comparar a
DMO entre idosos fisicamente independentes com diferentes perfis físico-funcionais
e genéticos, assim como analisar a interação entre fatores genéticos e físicofuncionais sobre a DMO. Métodos: 244 idosos tiveram a DMO avaliada por meio da
densitometria óssea. Foram avaliadas também a força de preensão manual
(dinamômetro Jamar), de membros inferiores (teste de sentar e levantar) e a
capacidade funcional de exercício (TC6min). Os polimorfismos genéticos foram
analisados pela reação em cadeia da polimerase. Para as análises, os idosos foram
categorizados por meio do intervalo interquartílico em baixo desempenho (BD;
<percentil 25), desempenho normal (DN; percentil 25 ≤ DN ≤ percentil 75) e alto
desempenho (AD; > percentil 75). Resultados: O grupo BD apresentou menor
densidade mineral óssea quando comparado ao grupo DN e ao grupo AD em
relação a todos os testes físico-funcionais (força de preensão manual, teste de
sentar e levantar e TC6mim) (p=0,0002; 0,002 e 0,0004; respectivamente). Não foi
observada diferenças na densidade mineral óssea em relação aos genótipos do
gene VDR dos polimorfismos TaqI, BsmI, ApaI e FokI (p=0,30) e interação entre as
variáveis (p=0,77). Conclusão: Idosos fisicamente independentes com baixo
desempenho físico-funcional apresentam menor densidade mineral óssea que os
idosos com desempenho normal e alto desempenho. No entanto, aparentemente
não existe interação entre fatores genéticos e físico-funcionais sobre a DMO.
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ABSTRACT

Introduction: Bone mineral density (BMD) is influenced by environmental and
genetic factors and the interaction of both. The aim of the study was to compare the
BMD between physically independent elderly with different physical-functional and
genetic profiles, as well as analyze the interaction between genetic and physical and
functional factors on BMD. Methods: 244 elderly had BMD assessed by bone
densitometry. The handgrip (Jamar dynamometer) and lower limb strength (chair
stand test), and functional exercise capacity (6MWT) were also assessed. Genetic
polymorphisms were analyzed by polymerase chain reaction. For analyzes, the
elderly were categorized according to the interquartile range in low performance (LP;
<25th percentile), normal performance (NP; 25th percentile ≤ NP ≤ 75thpercentile) and
high performance (HP;> 75th percentile). Results: The LP group had lower bone
mineral density compared to the NP group and the HP group regarding all physical
and functional tests (grip strength, sit and stand test and 6MWT) (p = 0.0002, 0.002
and 0.0004, respectively). No differences were observed in bone mineral density in
relation to genotypes of the VDR gene polymorphisms TaqI, BsmI, ApaI and FokI (p
= 0.30) and interaction between the variables (p = 0.77). Conclusion: Physically
independent elderly with low physical functional performance have lower bone
mineral density than the elderly with normal performance and high performance.
However, apparently there is no interaction between genetic and physical and
functional factors on BMD.
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INTRODUÇÃO

O aumento da idade é associado a profundas alterações no estado
de saúde dos indivíduos, como a sarcopenia e a diminuição da densidade mineral
óssea (DMO)(1). No que diz respeito à densidade mineral óssea, a literatura tem
demonstrado que os fatores genéticos são responsáveis por aproximadamente 60 a
80% da variabilidade interindividual(2). Nesse sentido, as pesquisas genéticas tem se
destacado bastante nos últimos anos, principalmente em relação ao gene do
receptor da vitamina D (VDR). Vale ressaltar que a vitamina D juntamente com seu
receptor é um dos mais importantes componentes do metabolismo ósseo, o que
justifica o gene VDR ser um dos principais genes estudados nesse campo de
investigação(3).
O estudo pioneiro de Morrison et al.(4) demonstrou que o genótipo
recessivo do gene VDR foi associado a maior densidade mineral óssea. Já Houston
et al.(5) encontraram associação entre o genótipo recessivo e menor densidade
mineral óssea. Em contrapartida, outros estudos demonstraram que a genética não
teve relação com a densidade mineral óssea(6, 7).
Sabe-se que além do fator genético, a densidade mineral óssea
sofre influência de fatores ambientais, bem como, da interação de ambos(8). Nesse
contexto, os fatores físico-funcionais podem ser destacados como importantes
contribuintes da densidade mineral óssea. Alguns estudos como os de Taaffe et
al.(9), Lindsey et al.(10) e Blain et al.(11) investigaram a relação entre o desempenho
físico e a densidade mineral óssea, e encontraram associações modestas entre as
variáveis. Já Zimmernan et al.(12) e Foley et al.(13) não demonstraram correlações
entre a força de preensão manual e a densidade mineral óssea. Dessa forma, ainda
não está claro na literatura como o desempenho físico em testes físico-funcionais
está relacionado à densidade mineral óssea.
Em relação à interação entre fatores genéticos e físico-funcionais, os
estudos de Blanchet et al.(14) e Gentil et al.(8) têm mostrado que o efeito dominante é
associado a maior densidade mineral óssea em mulheres fisicamente ativas. Por
outro lado, Tsuritani et al.(15) verificaram que o alelo recessivo é mais responsivo ao
exercício físico. Já Jarvinen et al.(16) não encontraram interação entre genética e
atividade física, demostrando que o tecido ósseo foi beneficiado pela atividade física
independente dos fatores genéticos.
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É importante destacar que, até o momento, o teste de caminhada de
seis minutos, que avalia a capacidade funcional de exercício, amplamente abordado
pela literatura mundial, ainda não foi utilizado nos estudos que analisaram os fatores
físico-funcionais relacionados à densidade mineral óssea. Sendo assim, o TC6min
merece ser melhor investigado, pois é um teste simples e de baixo custo(17), com
valores de referência descritos ao redor de todo o mundo (18-20). Além disso, sua
característica funcional pode refletir o potencial de realização das atividades de vida
diária(17), o que torna a investigação dos resultados do TC6min e possível relação
com a densidade mineral óssea extremamente relevante.
Dessa forma, levando em consideração que ainda existem lacunas a
serem preenchidas no que diz respeito à interação entre fatores genéticos e físicofuncionais sobre a densidade mineral óssea, o objetivo do presente estudo foi
comparar a densidade mineral óssea entre idosos fisicamente independentes com
diferentes perfis físico-funcionais e genéticos, assim como analisar a interação entre
fatores genéticos e físico-funcionais sobre a DMO.

2 MATERIAS E MÉTODOS

2.1 Delineamento e sujeitos do estudo

Foi realizado um estudo transversal no período de setembro de 2009
a janeiro de 2013. A amostra de conveniência consistiu de idosos participantes de
um projeto interdisciplinar (Projeto EELO, Estudo sobre Envelhecimento e
LOngevidade) desenvolvido na Universidade Norte do Parana (UNOPAR) que
objetivou avaliar os fatores sócio-demográficos e os indicadores das condições de
saúde dos idosos da cidade de Londrina, Paraná, Brasil. Mais informações estão
disponíveis na página http://www2.unopar.br/sites/eelo. O projeto EELO apresentou
uma amostra total de 508 idosos, que é representativa da população de 43.610
idosos da cidade de Londrina. A população idosa de Londrina representa 12% da
população total, o que é similar ao que tem sido descrito em outros países (21, 22).
Posteriormente, a partir da base de dados do projeto EELO, parte da
amostra foi selecionada para a realização do exame de densitometria óssea. Os
critérios de seleção para a realização da densitometria óssea foram: ser fisicamente
independente segundo a classificação de estatus funcional de Spirduso (nível 3 e
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4)(23); ter realizado os três testes físico-funcionais (força de preensão manual, teste
de sentar e levantar e teste de caminhada de seis minutos) e não fazer uso de
medicamentos que interferissem no metabolismo ósseo. Dos 323 idosos que
atenderam aos critérios de inclusão, 42 não foram encontrados, 28 recusaram e
nove faleceram. Dessa forma, a amostra do presente estudo foi composta por 244
idosos que aceitaram realizar o exame de densitometria óssea. O presente estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Norte do Paraná
(UNOPAR) (PP0070/09) (Anexo A) e todos os participantes assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido (Anexo B).

2.2 Avaliações

2.2.1 Dados Antropométricos

Inicialmente, os indivíduos tiveram avaliados peso e altura por meio
de uma balança antropométrica da marca Filizola® (Filizola, São Paulo, Brasil), a
partir dos dados de peso e altura foi calculado o índice de massa córporea (IMC)
pela fórmula (peso.altura-2). O protocolo utilizado para avaliação antropométrica foi o
de Guedes & Guedes, 2006(24), sendo que para a medida da estatura o avaliado foi
posicionado em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao lado
do corpo, os pés unidos, as superfícies posteriores dos calcanhares, das nádegas,
da cintura escapular e da região occipital em contato com a escala de medida. No
momento da medida o avaliado manteve-se em inspiração máxima. Para a medida
do peso, o avaliado foi posicionado em pé, no centro da balança, com os pés na
largura do quadril, com o peso distribuído igualmente em ambos os pés e o olhar em
um ponto fixo à sua frente para evitar oscilações na medida.

2.2.2 Diagnóstico de Osteoporose

A densidade mineral óssea foi avaliada por meio do aparelho
densitômetro duo-energético (QDR 4500, Hologic Inc., Bedford, EUA), nas regiões
da coluna lombar (L1-L4), no colo femoral e fêmur total. Para a análise, foi utilizado
os critérios da OMS, DMO normal com T-score até -1,0 DP, osteopenia T-score
entre -1,0 a -2,4 DP e osteoporose T-score ≤ -2,5 DP em qualquer sítio ósseo. Os
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exames foram realizados em uma clínica privada que possuía convênio com a
Universidade Norte do Paraná.

2.2.3 Análise genética

2.2.3.1 Coleta do material para análise do DNA

O DNA foi obtido a partir de leucócitos do sangue periférico, colhido
com EDTA, utilizando o Kit de extração de DNA PureLink Genomic DNA (Invitrogen,
Carlsbad, EUA), segundo as orientações do fabricante. Os DNAs extraídos foram
acondicionados em freezer a -80º C até o momento da realização das análises de
polimorfismos.
A avaliação da qualidade e quantidade de DNA foi realizada por
meio de análise de absorbância em espectrofotômetro (NanoDrop 2000 – Thermo
Scientific) a 260nm e 280nm. Posteriormente, foi realizada a diluição do DNA em
água ultra pura Milli-Q® para a concentração final de 30ng/uL.

2.2.3.2

Reações

em

cadeia

da

polimerase

(PCR)

e

análise

dos

polimorfismos do gene receptor da vitamina D (VDR)

Para análise dos polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) do
gene VDR foi realizada a técnica de amplificação dos fragmentos de DNA por meio
da reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real pelo sistema TaqMan®
(Applied Biosystems, Foster City, EUA). Quatro polimorfismos foram verificados:
TaqI (rs731236), BsmI (rs1544410), ApaI (rs7975235) e FokI (rs2228570).
A reação padronizada utilizada continha 20µL de volume final, sendo
10µl de Taqman® Genotyping Master Mix (1x), 0,5µL de sonda (1x) (Applied
Biosystems, Foster City, EUA), 7,5µL de água ultrapura Milli-Q® e 2µL de DNA
(30ng/uL). Foi utilizado o termociclador StepOnePlus™ Real-Time PCR System
(Applied Biosystems, Foster City, EUA) com a seguinte ciclagem: 60ºC por 30
segundos (pré desnaturação), 95ºC por 10 minutos para desnaturação inicial, 50
ciclos de 95ºC por 15 segundos (desnaturação) e 60ºC por 1 minuto e 30 segundos
(pareamento dos iniciadores) e um ciclo final de extensão de 30 segundos a 60ºC. A
avaliação dos resultados foi realizada pelo StepOne Software v2.3.
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2.2.4 Testes físico-funcionais

2.2.4.1 Força de preensão manual

A força de preensão manual (FPM) foi avaliada por meio do
dinamômetro manual (Takei, Kiki, Kogyo, Japan), seguindo o protocolo proposto por
Vianna, Oliveira e Araújo (2007)(25).
Os indivíduos permaneceram em pé, com o braço totalmente
estendido e o dinamômetro próximo do corpo(25). Foram realizadas duas medidas de
força de preensão manual máxima

em ambos os membros superiores,

alternadamente, com intervalo de 30 segundos, e o melhor resultado foi escolhido
para a análise(25). Os indivíduos foram categorizados por meio do intervalo
interquartílico em baixo desempenho (abaixo do percentil 25), desempenho normal
(dentro do percentil 25-75) e alto desempenho (acima do percentil 75), baseado no
estudo de Rikli & Jones(26).

2.2.4.2 Força de membro inferior

A força de membro inferior (FMI) foi avaliada por meio do teste de
sentar e levantar. O teste consiste em sentar e levantar de uma cadeira sem apoio,
com os braços cruzados no tórax, sendo necessário levantar-se da cadeira até a
postura ereta e sentar-se novamente, o mais rápido possível, durante 30
segundos(27). Os indivíduos realizaram o teste uma única vez após rápida
familiarização e o número de repetições completas foi registrado. Os indivíduos
foram categorizados por meio do intervalo interquartílico em baixo desempenho
(abaixo do percentil 25), desempenho normal (dentro do percentil 25-75) e alto
desempenho (acima do percentil 75), baseado no estudo de Rikli & Jones(26).

2.2.4.3 Capacidade funcional de exercício

A capacidade funcional de exercício foi avaliada por meio do teste
de caminhada de seis minutos (TC6min), segundo o protocolo da American Thoracic
Society (ATS)(17). Foram realizados dois testes, sendo utilizado para a análise o teste
de maior valor, em um corredor de trinta metros, com intervalo mínimo de trinta
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minutos. Foram utilizados os valores de referência de Britto et al.(28). Os indivíduos
foram categorizados segundo os valores da porcentagem da distância prevista por
meio do intervalo interquartílico em baixo desempenho (abaixo do percentil 25),
desempenho normal (dentro do percentil 25-75) e alto desempenho (acima do
percentil 75), baseado no estudo de Rikli & Jones(26).

2.2.5 Análise Estatística

A distribuição dos dados foi analisada por meio do teste de ShapiroWilk. O teste de Qui-quadrado foi utilizado para a comparação das variáveis
categóricas. Para a comparação da densidade mineral óssea entre os grupos com
diferente desempenho no teste de força de preensão manual, força de membro
inferior e teste de caminhada de seis minutos foram utilizados os testes de KruskalWallis e pós-teste de Dunn e o teste de One-way Anova e pós-teste de Tukey. A
análise de interação foi realizada por meio do teste de ANOVA Two-way e pós-teste
de Bonferroni.
As correlações entre densidade mineral óssea e força de preensão
manual, força de membro inferior, TC6mim, idade, peso e IMC foram avaliadas por
meio do coeficiente de correlação de Spearman.
Para o estudo das variáveis genéticas, o teste qui-quadrado foi
utilizado na análise do equilíbrio de Hardy-Weinberg. O nível de significância
estatística adotado para todas as análises foi de p <0,05.
A análise de poder retrospectivo das correlações e das comparações
foi realizada utilizando o software GPower ® 3.1, alfa estabelecido de 0.05,
correlação para hipótese nula de 0, tamanho da amostra de 244.
Os programas estatísticos utilizados para as análises foram
GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, EUA), Statistical Package
of Social Science (SPSS) 20.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA), Statistica (StatSoft Inc.,
Tulsa, EUA).

RESULTADOS

A amostra do estudo foi composta por 244 idosos fisicamente
independentes. Em relação à densidade mineral óssea, a maioria dos indivíduos
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estudados apresentava osteopenia (n=134; 55%), 70 idosos (29%) osteoporose e 40
idosos (16%) apresentavam DMO normal. As características gerais da amostra
estão apresentadas na Tabela 1.

DMO e força de preensão manual, força de membro inferior e capacidade
funcional de exercício

Na comparação da DMO entre os grupos com diferente desempenho
no teste de FPM, o grupo baixo desempenho (BD) apresentou menor DMO quando
comparado ao grupo desempenho normal (DN) e ao grupo alto desempenho (AD)
(Figura 1, poder=0,99). Adicionalmente, foi encontrada correlação entre a DMO e
FPM (r=0,20; p=0,002; poder=0,88). Em relação à FMI, também foi observada
diferença entre os grupos (Figura 2, poder=0,93). No entanto, não foi encontrada
correlação entre a DMO e FMI (r = 0,08; p = 0,23).
No que diz respeito à capacidade funcional de exercício, o grupo BD
apresentou menor DMO quando comparado ao grupo DN e ao grupo AD (Figura 3,
poder=0,97). Foi observada correlação entre a DMO e a porcentagem do valor
previsto no TC6min (r=0,22; p=0,001;poder=0,93).
Também foram encontradas correlações entre a DMO e idade (r=0,15; p=0,02; poder=0,65), peso (r=0,41; p=0,0001; poder=0,99) e IMC (r=0,33;
p=0,0001; poder=0,99).

Na Tabela 2 está representada a proporção de idosos de acordo
com os testes físico-funcionais e os subgrupos da densidade óssea, onde podemos
observar que somente para o teste de força de preensão manual houve diferença
significativa na proporção de indivíduos com DMO normal, osteopenia e
osteoporose. Sendo que o grupo baixo desempenho apresentou menor prevalência
de idosos com DMO normal e maior prevalência de idosos com osteoporose, em
contrapartida, no grupo alto desempenho foi observado maior prevalência de idosos
com DMO normal e menor prevalência de idosos com osteoporose.
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Comparação da DMO entre os polimorfismos genéticos do gene VDR

Não houve diferença na comparação da densidade mineral óssea
(T-score) entre os diferentes genótipos (dominante, recessivo e heterozigoto) dos
polimorfismos genéticos do gene VDR (valores dos desvios-padrão do T-score
expressos em mediana e intervalo interquartílico): Taql (TT: -1,86 [-2,54 a -1,31]; tt: 1,72 [-2,26 a -1,40]; Tt: -2,03 [-2,88 a -1,21]; p=0,30), BmsI (BB: -1,90 [-2,61 a -1,40];
bb: -2,05 [-2,30]; Bb: -1,90 [-2,75 a -1,20]; p=0,93), ApaI (AA: -1,75 [-2,64 a -1,20];
aa: -2,00 [-2,52 a -1,53]; Aa: -2,03 [-2,79 a -1,39]; p=0,48) e FokI (FF: -2,10 [-3,15 a 1,34]; ff: -1,86 [-2,55 a -1,24.]; Ff: -1,90 [-2,65 a -1,28]; p=0,19).

Interação entre fatores genéticos e físico-funcionais sobre a DMO

Na análise de Variância com ANOVA fatorial não foi observada
interação entre os polimorfismos genéticos (TaqI, BsmI, ApaI e FokI) do gene VDR e
capacidade funcional de exercício (TC6min) sobre a DMO (p=0,58), assim como
com os outros testes físico-funcionais (força de preensão manual e teste de sentar e
levantar) (p=0,77; p=0,17; respectivamente).

DISCUSSÃO

O

presente

estudo

demonstrou

que

idosos

fisicamente

independentes com baixo desempenho físico-funcional apresentaram menor DMO
que idosos com desempenho normal e alto desempenho. Adicionalmente, a DMO se
correlacionou com os fatores físico-funcionais e antropométricos nessa população.
Porém, não foi observada diferenças na DMO em relação aos genótipos do gene
VDR dos polimorfismos TaqI, BsmI, ApaI e FokI, assim como não houve interação
entre os polimorfismos genéticos do gene VDR e os testes físico-funcionais sobre a
DMO.
No que diz respeito ao baixo desempenho físico funcional nos idosos
com menor DMO, vários estudos demonstraram que existe associação entre a força
de preensão manual e a DMO(10, 29, 30). O presente estudo também encontrou fraca
correlação entre tais variáveis, corroborando os achados descritos acima. Tem sido
apontado que a sustentação de peso na atividade física é associada ao maior
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conteúdo mineral ósseo, dessa forma a teoria mecanostática tem sido utilizada para
explicar o papel da força muscular na DMO(10). De fato, os pacientes com maior
DMO foram aqueles com melhor desempenho físico-funcional. Pode-se hipotetizar
que esses idosos apresentam força muscular mais preservada por apresentarem
maior nível de atividade física habitual, o que poderia contribuir para a preservação
da DMO. No entanto, o nível de atividade física habitual não foi avaliado no presente
estudo. Na mesma linha de raciocínio, outros estudos mostraram relação entre a
força muscular periférica avaliada por outro teste (sentar e levantar) com a DMO.
Blain et al.(11) mostraram que idosos com pior força muscular avaliada pelo teste de
sentar e levantar apresentavam pior DMO. Resultados semelhantes foram
encontrados por Taaffe e colaboradores(9) que mostraram que mulheres caucasianas
com pior desempenho no teste de sentar e levantar apresentavam duas vezes mais
chances de ter osteoporose no fêmur. Nesse contexto, é importante destacar a
teoria de Frost que postula que em situações de tensões abaixo de um limiar de
remodelação, como o desuso, esta remodelação pode causar permanente perda de
osso endocortical(31).
É necessário abordar, no entanto, que alguns autores não
mostraram nenhuma associação entre a DMO e a força muscular periférica(12, 13). No
estudo de Zimmernan et al.(12), isso pode ter ocorrido devido ao tamanho da amostra
utilizada (56 indivíduos), que pode ter sido insuficiente para identificar a associação.
Já Foley e colaboradores(13) questionam que a ausência de associação entre a força
muscular periférica e a DMO se deve pela musculatura avaliada não ser adjacente
ao local onde a DMO foi medida. No entanto, a literatura mostra que a medida
simples de força de preensão palmar pode representar a força muscular periférica de
maneira generalizada(32). Além disso, a grande vantagem da avaliação da força de
preensão manual está no método de avaliação, pois é simples, fácil, não invasivo,
além de ser um importante preditor de funcionalidade, estatus nutricional e
mortalidade em idosos, sendo seu uso altamente relevante na prática clínica (32).
Mesmo estudos que utilizaram outros testes de força muscular periférica, como por
exemplo, o teste de sentar e levantar, também não encontraram correlação com a
DMO. É o caso dos resultados de Lindsey et al.(10), bem como os do presente
estudo. A ausência de associação entre essas variáveis pode estar relacionada à
natureza deste teste funcional(27), com características dinâmicas, que envolve outras
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habilidades como equilíbrio, coordenação, agilidade, podendo não refletir de maneira
contundente a força muscular periférica.
No que diz respeito à associação entre a DMO e a capacidade de
exercício, Taafee et al.(9) mostraram que os homens brancos com pior capacidade
aeróbica avaliada pelo teste de caminhada de 400 metros apresentaram 2,78 vezes
mais chances de ter osteoporose no quadril. Apesar do presente estudo ter utilizado
uma metodologia diferente na avaliação da capacidade de exercício (o teste de
caminhada de seis minutos), os resultados apresentaram semelhanças, ambos
demonstraram associação do pior desempenho físico com a menor DMO. Merece
destaque o fato do presente estudo ter mostrado pela primeira vez, associação entre
o TC6min (teste bastante utilizado na avaliação da capacidade funcional de
exercício em indivíduos saudáveis e em portadores de doenças crônicas) e a DMO.
Em relação às variáveis antropométricas (peso e índice de massa
corpórea), o presente estudo verificou correlação modesta e positiva entre as
mesmas e a DMO. Kang et al.(33) e Salamat et al.(34) também verificaram em seus
respectivos estudos, correlação positiva entre peso e DMO. No que concerne ao
IMC, Baheiraei et al.(35) e Salamat et al.(34) encontraram associação entre a DMO e o
índice de massa corpórea, demostrando que o menor IMC está associado a menor
DMO. Em relação à obesidade como fator protetor para a osteoporose, pode-se
atribuir que o aumento da carga sobre o esqueleto estimula diretamente a formação
óssea(36).
No que diz respeito à idade, foi mostrado no presente estudo que
esta se correlaciona negativamente com a DMO. Tal achado corrobora os de outros
estudos que já haviam demonstrado que o avanço da idade foi associado à menor
DMO(33,

35)

. Sabe-se que a idade é fator de risco para a diminuição da DMO, pois

após os trinta anos de idade a DMO tem uma taxa de declínio de um por cento ao
ano(1). Deve ser mencionado, porém, que a correlação entre idade e DMO
encontrada no presente estudo foi fraca (r=-0,15; p=0,02; poder=0,65). Tal achado
pode ser justificado pelo tamanho da amostra, pela pequena variabilidade da idade,
bem como, pelo perfil dos idosos da presente amostra, ou seja, todos os idosos
eram fisicamente independentes, não apresentando nenhum aspecto de fragilidade
que pudesse influenciar diretamente na DMO.
No presente estudo não foram observadas diferenças na DMO em
relação aos genótipos do gene VDR. Porém, a literatura tem demonstrado por meio
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de alguns estudos(5, 37) como o estudo pioneiro de Morrison et al.(4), relações entre as
variações polimórficas do gene VDR e a DMO.
Já outros estudos(6,

7)

não encontraram associação entre os

polimorfismos do gene VDR (TaqI, ApaI, BsmI) e a DMO, o que corrobora com os
nossos achados. É importante destacar como os polimorfismos TaqI, BsmI, ApaI
afetam a ação do receptor de vitamina D, pois os mesmos não produzem efeito no
produto final da proteína codificada pelo gene VDR(6). Dessa forma, a proteína
produzida pelo gene VDR não sofre alterações estruturais e funcionais e continua
desempenhando sua função normalmente.
No entanto, Zajickova et al.(7) verificaram que mulheres caucasianas
com o genótipo recessivo do polimorfismo FokI possuíam menor massa óssea.
Segundo Arai et al.(38) o polimorfismo FokI leva a alterações funcionais do receptor
da vitamina D, sendo que o alelo dominante produz uma proteína com três
aminoácidos a menos que tem maior atividade transcricional, o que pode explicar a
maior DMO nos indivíduos portadores do genótipo dominante. Esse resultado é
contraditório aos achados do presente estudo. A ausência de relação entre fatores
genéticos e a DMO na presente amostra pode ser atribuída à miscigenação de raças
da população brasileira. Não somente no presente estudo, mas os resultados
conflitantes presentes na literatura de maneira geral podem ser explicados pelas
diferenças étnicas dos grupos populacionais dos diversos estudos. Especificamente
na presente amostra, encontramos que 60% dos indivíduos eram da raça branca,
17% da negra, 18% da parda e 5% da amarela, demonstrando a característica
peculiar da miscigenação da população brasileira.
Em relação aos fatores genéticos, físico-funcionais e densidade
mineral óssea, o presente estudo não encontrou interação entre tais variáveis.
Similarmente, Jarvinen et al.(16) também não encontraram interação entre os
genótipos do gene VDR e a atividade física em mulheres na premenopausa. Os
autores do estudo citado demonstraram que o tecido ósseo foi beneficiado pela
atividade física independente do genótipo. Por outro lado, Blanchet et al. (14) e Gentil
et al.(8) demonstraram que o genótipo dominante é associado a maior DMO em
mulheres fisicamente ativas. Enquanto, Tsuritani et al. (15) verificaram que o genótipo
recessivo é mais responsivo ao exercício físico. Tais contradições demonstram que
ainda são necessários mais estudos para a confirmação da interação entre fatores
genéticos, físico-funcionais e DMO. Adicionalmente, especificamente em relação aos
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fatores genéticos, estes devem avaliar os polimorfismos genéticos não somente de
forma isolada, mas sim utilizando a combinação deles, por meio do estudo de
haplótipos.
Deve ser lembrado, ainda, que além dos fatores físico-funcionais,
outros componentes ambientais também podem influenciar a DMO. Dentre eles, o
fumo, o álcool, o baixo consumo de cálcio, a insuficiência de vitamina D, a
deficiência de estrógeno, a menarca tardia e o baixo peso. Tais aspectos,
associados à genética, tornam o estudo da interação entre fatores físico-funcionais e
genéticos sobre a DMO bastante complexo visto os inúmeros fatores ambientais
existentes(39).
De acordo com o conhecimento dos autores, esse é o primeiro
estudo que investigou a interação entre os polimorfismos do gene VDR, força
muscular e capacidade funcional de exercício avaliados por métodos objetivos. Até
então, os estudos de interação descritos na literatura limitavam-se a investigação de
aspectos físicos por meio de questionários. Além disso, os principais polimorfismos
do gene VDR (TaqI, ApaI, BsmI e FokI) foram investigados, destacando a relevância
metodológica do presente estudo.
Em relação às limitações do estudo, pode-se afirmar que os grupos
foram diferentes quanto à idade, o que pode ter contribuído para acentuar as
diferenças nas variáveis estudadas. Porém, a faixa etária de todos os participantes
não foi discrepante (67[64-72] anos), o que pode reduzir o efeito do envelhecimento
nas variáveis analisadas. Sobre a amostra, esta pode não ter sido suficiente para
detectar interações entre as variáveis estudadas. É possível que, para afirmações
mais conclusivas sobre o perfil genético, seja necessário estudar um número maior
de indivíduos. Além disso, a ausência de avaliação da atividade física na vida diária
pode ser considerada como outra limitação do estudo, visto que a mesma poderia
acrescentar informações importantes sobre a condição física dos indivíduos
estudados.
No que diz respeito à aplicação clínica dos resultados do presente
estudo, a presença de associação entre os testes físico-funcionais e a DMO mostra
que a partir da avaliação do desempenho físico de idosos é possível identificar
indivíduos com maior chance de apresentar osteopenia e osteoporose. Assim, para
esses indivíduos com DMO mais fragilizada e, consequentemente, com maior risco
de fratura, seria possível uma abordagem terapêutica mais específica e precoce.
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CONCLUSÃO

Em resumo, os idosos fisicamente independentes com baixo
desempenho físico-funcional apresentam menor densidade mineral óssea que os
idosos com desempenho normal e alto desempenho. No entanto, aparentemente
não existe interação entre fatores genéticos e físico-funcionais sobre a densidade
mineral óssea.
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Tabela 1:Características gerais da amostra estudada.
Geral

DMO

Osteopenia

Osteoporose

Normal

(n=134)

(n=70)

p

(n=40)
Idade (anos)

67 [64 - 72]

68 [64 - 71]

67 [63 - 71]

70 [64 - 75]

0,217

Gênero (F/M)

165/79

21/19

92/42

52/18

0,05

IMC (Kg/m )

28± 5

30 ± 4*

28 ± 4*

25 ± 4

0,0001*

TC6min (%prev)

102 ± 12

106 ± 12*

103 ± 11

99 ± 13

0,006*

FMI (n)

12 [10-13]

11 [10-13]

12 [10-13]

11 [10-13]

0,504

FPM (Kg/f)

25 [22-32]

29 [25 - 39]

25 [22 - 32]

24 [21 - 30]

0,150

Raças (n)
(Branca/Negra/Parda/
Amarela)

(147/41/44/12)

(19/7/14/0)

(89/22/14/9)

TT(n)

93

12

57

24

tt(n)

36

7

22

7

Tt(n)

115

21

55

39

BB(n)

94

11

56

27

bb(n)

2

0

2

0

Bb(n)

148

29

76

43

AA(n)

97

18

53

26

aa(n)

30

5

17

8

Aa(n)

117

17

64

36

FF(n)

33

5

15

13

ff(n)

109

20

61

28

2

(39/12/16/3)

0,01*

Polimorfismo TaqI

0,23

Polimorfismo BsmI

0,33

Polimorfismo ApaI

0,92

Polimorfismo FokI

0,60

Ff(n)
102
15
58
29
Legenda: Dados expressos em mediana [intervalo interquartílico]; média e desvio padrão; frequência
absoluta; DMO normal (T-score >-1,0 DP); Osteopenia: T-score, entre -1,01 e -2,49 DP;
Osteoporose:T-score ≤-2,5 DP; F: feminino; M: masculino; IMC: Índice de Massa Corpórea; TC6mim:
Teste de Caminhada de Seis minutos; %prev: porcentagem do valor previsto; FMI:Força de Membro
Inferior; n: número de execuções corretas; FPM: Força de Preensão Manual; Kg/f: quilograma/força;
TT: genótipo dominante do polimorfismo TaqI; tt: genótipo recessivo do polimorfismo TaqI; Tt:
genótipo heterozigoto do polimorfismo TaqI e assim para os demais polimorfismos; *: p<0,05 vs
Osteoporose.
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Figura 1: Comparação da DMO entre idosos com diferente desempenho na força de
preensão manual (FPM)

Força de Preensão Manual (FPM)
2

DMO (T-score)

1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

BD

DN

*

AD

*

Legenda: BD:Baixo Desempenho; DN: Desempenho Normal; AD: Alto Desempenho.
A linha pontilhada representa o ponto de corte para osteoporose (≤- 2,5 DP: osteoporose,
entre -1,0 a -2,49 DP: osteopenia e até -1,0 DP: DMO normal). *p=0,0002. Poder = 0,99.
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Figura 2: Comparação da DMO entre idosos com diferente desempenho na força de
membro inferior (FMI)
Força de Membro Inferior (FMI)
0.0

DMO (T-score)

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0

DN

BD

AD

*
*
Legenda: BD:Baixo Desempenho; DN:Desempenho Normal; AD:Alto Desempenho.
A linha pontilhada representa o ponto de corte para osteoporose (≤- 2,5 DP: osteoporose,
entre -1,0 a -2,49 DP: osteopenia e até -1,0 DP: DMO normal). *p=0,002. Poder = 0,93.

55

Figura 3: Comparação da DMO entre idosos com diferente desempenho no TC6mim
Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6min)
0.0

DMO (T-score)

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0

BD

*

DN

AD

*

Legenda: BD:Baixo Desempenho; DN: Desempenho Normal; AD: Alto Desempenho.
A linha pontilhada representa o ponto de corte para osteoporose (≤- 2,5 DP: osteoporose,
entre -1,0 a -2,49 DP: osteopenia e até -1,0 DP: DMO normal). *p=0,0004. Poder = 0,97.
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Tabela 2: Comparação da proporção de indivíduos com DMO normal, osteopenia e osteoporose nos grupos com diferente
desempenho nos testes físicos.
DMO Normal

Osteopenia

Osteoporose

p

FPM Baixo Desempenho n (%)
FPM Desempenho Normal n (%)
FPM Alto Desempenho n (%)

1 (2%)
20 (17%)
18 (29%)

35 (57%)
62 (52%)
33 (53%)

25 (41%)
37 (31%)
11 (18%)

0,0008*

FMI Baixo Desempenho n (%)
FMI Desempenho Normal n (%)
FMI Alto Desempenho n (%)

5 (11%)
25 (18%)
7 (13%)

20 (46%)
78 (56%)
30 (58%)

19 (43%)
36 (26%)
15 (29%)

0,25

TC6min Baixo Desempenho n (%)
TC6min Desempenho Normal n (%)
TC6min Alto Desempenho n (%)

6 (12%)
24 (46%)
22 (42%)
16 (13%)
73 (58%)
37 (29%)
0,16
11 (22%)
28 (55%)
12 (23%)
Legenda: DMO: densidade mineral óssea, FPM: força de preensão manual, FMI: força de membro inferior e TC6min: teste de
caminhada de seis minutos.
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CONCLUSÃO GERAL

Em resumo, os idosos fisicamente independentes com baixo
desempenho físico-funcional apresentam menor densidade mineral óssea que os
idosos com desempenho normal e alto desempenho. No entanto, aparentemente
não existe interação entre fatores genéticos e físico-funcionais sobre a densidade
mineral óssea. Esses resultados mostram que a partir da avaliação do desempenho
físico de idosos é possível identificar indivíduos com maior chance de apresentar
osteopenia e osteoporose. Assim, para esses indivíduos com densidade mineral
óssea mais fragilizada e, consequentemente, com maior risco de fratura, seria
possível uma abordagem terapêutica mais específica e precoce.
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ANEXO A: Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de consentimento livre e esclarecido
Termo de consentimento livre e esclarecido para participação na pesquisa intitulada
“PROJETO ELLO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS FATORES SÓCIO DEMOGRÁFICOS E
INDICADORES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR” (de
acordo com a Resolução 196 de 10/10/1996 do Conselho Nacional de Saúde).
Eu,_________________________________________________________________
______, RG nº __________________________ livremente, consinto em participar
da pesquisa “PROJETO ELLO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS FATORES SÓCIODEMOGRÁFICOS E INDICADORES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE
LONDRINA-PR” sob responsabilidade da professora Audrey Marquez de Souza,

diretora do Centro de Pesquisa em Saúde da Universidade do Paraná, localizada à
Av. Paris, 675, Jardim Piza, Londrina/PR.
Objetivo da pesquisa:
Este estudo pretende avaliar os fatores sócio-demográficos e os indicadores das
condições de saúde de idosos independentes do munícipio de Londrina/PR,.
Procedimentos que serão necessários:
A pesquisa será conduzida da seguinte maneira:
a) inicialmente será realizada uma entrevista estruturada com o objetivo de obter
informações sobre perfil sociodemográfico, capacidade cognitiva, uso de
medicamentos, consumo alimentar entre outros;
b) será necessário coletar uma pequena quantidade de sangue em jejum para
realizar exames de sangue e extração de DNA;
Esclarecemos que o risco decorrente da sua participação é o mesmo de
procedimentos rotineiros de coleta de sangue, ou seja, não haverá nenhum risco
porque será utilizado material descartável e as pessoas são totalmente treinadas
para realizar esta tarefa.
c) será realizado um exame físico, denominado de bioimpedância, que tem por
objetivo medir a massa gorda e magra. Será necessário estar de jejum por pelo
menos 5 horas. E também não há nenhum risco a sua saúde.
d) será necessário coletar urina de 24 horas. O recipiente será fornecido pelos
pesquisadores e esses orientarão o procedimento de coleta que será realizado
em sua residência. Não há nenhum risco a sua saúde durante a coleta.
e) serão necessários aferir o peso, a altura, circunferências do braço, panturrilha,
cintura. Estes procedimentos não causam nenhum dano físico e nem mental.
f) Será necessário submeter-se a alguns testes físicos para avaliar a capacidade
funcional, de exercício e atividade físcia diária.Estes procedimentos não causam
nenhum dano físico e nem mental.
g) será necessário fazer um bochecho durante um minuto para a coleta da saliva.
Obs. Serão solicitadas duas autorizações aos doadores de sangue. A primeira é
uma autorização específica para o estudo discutido acima, a segunda é uma
permissão para usar o DNA, extraído das células do sangue, e as alíquotas de
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soro que serão guardadaspara o uso em outros estudos que porventura a
UNOPAR venha a desenvolver no futuro, sempre com a aprovação das
comissões de ética da instituição. O DNA e o soro estocados poderão ser
guardados por mais de 10 anos desde que em condições ideais de preservação.
Caso o doador concorde em participar somente do primeiro estudo, ao final
destetodo o material colhido do participante será descartado e não mais será
usado em outras pesquisas.
____________________________

__________________________

Autorização para participar somente Autorização para usar a doação
noprimeiro estudo.
em futuros estudos da UNOPAR.
Privacidade:
Os dados individualizados serão confidenciais. Os resultados coletivos serão
divulgados apenas em eventos e revistas meios científicos e não é possível a sua
identificação.
Benefícios:
As informações obtidas nesta pesquisa poderão ser úteis cientificamente e de ajuda
para todos, porém não receberei nenhuma compensação financeira por participar
deste estudo.
Riscos:
Não haverá nenhum risco para a minha integridade física, mental ou moral por
participar desta pesquisa.
Desistência:
Poderei desistir a qualquer momento deste estudo, sem qualquer conseqüência para
mim.
O(a) senhor(a) tem o direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa que
considerar necessário e de se recusar a participar ou interromper a sua participação
a qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.
Contato com os pesquisadores:
Caso haja necessidade de esclarecimento de dúvidas ou reclamações ligue para o
Centro de Pesquisa em Saúde da UNOPAR, (43) 3371-7990, nos seguintes
horários: 8h:00min. às 12h:00min. e das 14h:00min às 17h:00min.
Declaro estar ciente das informações deste termo de consentimento livre e
esclarecido e concordo em participar desta pesquisa.

________________________________
Assinatura do entrevistado

_______________________________
Assinatura do(a) Pesquisador(a)
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ANEXO C: Ficha de Avaliação de Testes Neuromotores

TESTES NEUROMOTORES

Nome: __________________________________________________data. ______

TESTES
FÍSICO-MOTORES
1

2

3

MÉDIA

X

X

X

X

X

X

Esquerda

Esquerda

Equilíbrio
Sentar e alcançar
Agilidade (cadeira)
Membros inferiores (30s)

X

Habilidades Manuais
Preensão Manual
Mão
dominante:__________

Direita

Direita
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ANEXO D: Ficha de Avaliação do Teste de Caminhada de Seis Minutos

Nome: _________________________________________
Data: ______________ Hora: ________________
Obs: __________________________________________
Antes

Depois

Recup.

SaO2
FC
Borg D
Borg F
PA
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
Distância:

420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780

1min: Continue assim!
2 min: Sr(a) está indo bem, continue!
3 min: Vamos lá, continue andando rápido!
4 min: Vamos lá. Mantenha o ritmo.
5 min: Está acabando, capriche!
6 min: Pare!

Nome: _________________________________________
Data: ______________ Hora: ________________
Obs: __________________________________________
Antes

Depois

SaO2
FC
Borg D
Borg F
PA
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
Distância:

420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780

Recup.
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ANEXO E: Normas de Formatação do Periódico Brazilian Journal of Physical
Therapy

INSTRUÇÕES AOS AUTORES



Âmbito e políticas
Manuscrito forma e apresentação

ISSN 1413-3555 versão impressa
ISSN 1809-9246 versão online

A Revista Brasileira de Fisioterapia (RBF) publica artigos originais de pesquisa sobre
temas relacionados às áreas de terapia e reabilitação física, incluindo estudos
clínicos, de área básica ou aplicada sobre a avaliação, prevenção e tratamento de
distúrbios de movimento.
O Conselho Editorial tem o compromisso de divulgar pesquisas científicas de
qualidade de diferentes áreas do conhecimento.
A RBF aceita os seguintes tipos de estudo, que devem ser diretamente relacionados
ao escopo e as áreas descritas pela revista:

a) Estudos experimentais: estudos que investigam o efeito (s) de uma ou mais
intervenções sobre os resultados diretamente relacionados ao escopo e áreas da
RBF. Estudos experimentais incluem estudos de caso único experimentais, estudos
quase-experimentais e ensaios clínicos. A Organização Mundial de Saúde define
ensaio clínico como qualquer pesquisa que prospectivamente aloca participantes
humanos ou grupos de seres humanos para uma ou mais intervenções relacionadas
com a saúde para avaliar o efeito (s) sobre o resultado (s) de saúde. Portanto,
qualquer estudo que pretende analisar o efeito de uma dada intervenção é
considerado como um ensaio clínico. Os ensaios clínicos incluem estudos de caso
único, séries de casos, estudos controlados não-randomizados e ensaios clínicos
randomizados. Ensaios clínicos randomizados devem seguir o CONSORT
(Consolidated Standards of Reportagem Trials), as recomendações estão
disponíveis em: http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/.
b) Estudos observacionais: os estudos que investigam a relação (s) entre as
variáveis de interesse relacionados com o escopo e especialização áreas RBF 'sem
manipulação direta (por exemplo, intervenção). Estudos observacionais incluem
estudos transversais, estudos de coorte e estudos de caso-controle.
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c) Estudos qualitativos: estudos que se centram nas necessidades de
compreensão, motivações e do comportamento humano. O objeto de um estudo
qualitativo é guiado por uma análise em profundidade de um tema, incluindo
opiniões, atitudes, motivações e padrões de comportamento, sem quantificação.
Estudos qualitativos incluem documentário e análise etnográfica.
d) Revisões da literatura: estudos que analisam e / ou sintetizar a literatura sobre
um tema relacionado com o alcance e áreas de expertise da RBF. Comentários
críticos ou narrativas só serão publicados a convite dos editores. As revisões
sistemáticas que incluem meta-análise terá prioridade sobre outras revisões
sistemáticas. Aqueles que têm um número insuficiente de artigos ou artigos com
baixa qualidade e não incluem uma conclusão assertiva e válida sobre o assunto
não serão considerados para a análise de peer-review.

e) Estudos metodológicos: estudos centrados no desenvolvimento e / ou avaliação
das propriedades psicométricas e características clinimétricas de instrumentos de
avaliação. Eles também incluem estudos que visam traduzir e / ou adaptar
culturalmente questionários estrangeiros no Português Brasileiro. Autorização dos
autores para a tradução e / ou adaptação do instrumento original deve ser incluído
no processo de submissão.
O site EQUATOR Network ( http://www.equator-network.org/resource-centre/libraryof-health-research-reporting ) inclui uma lista completa de orientações disponíveis
para cada tipo de estudo, como o STROBE (reforço Comunicação de estudos
observacionais em Epidemiologia) para estudos observacionais, o COREQ (Critérios
consolidadas para relatar QualitativeResearch ) para a pesquisa qualitativa, o
PRISMA (Reporting preferido Itens para Revisões Sistemáticas e Meta-Analyses)
para revisões sistemáticas e meta-análises, ea GRRAS (Diretrizes para Relatórios
de Confiabilidade e Estudos Agreement) para estudos de confiabilidade.
Recomendamos que os autores verificarestas orientações e aderir à lista de
verificação apropriada antes de enviar seus manuscritos.
Estudos que relatam resultados eletromiográficos devem seguir as Isek (Sociedade
Internacional de Eletrofisiologia e Cinesiologia) Padrões para Reporting EMG de
dados, disponível em http://www.isek-online.org/standards_emg.html .
Aspectos éticos e legais
Submeter um manuscrito para a RBF implica que o artigo, no todo ou em parte, não
tenha sido publicado por outra fonte de comunicação e que não está sendo
considerado para publicação por outra revista.
O uso de iniciais paciente, nomes ou números de registro do hospital deve ser
evitada. Os pacientes não devem ser identificados em fotografias, exceto com
consentimento expresso por escrito anexado ao artigo original no momento da
apresentação.
Estudos em humanos devem estar de acordo com os padrões éticos e com o
consentimento informado dos participantes de acordo com o Conselho Nacional de
Saúde ( NHC) Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, que supervisiona o Código
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de Ética em Pesquisa Humana.Autores fora do Brasil devem seguir as diretrizes
estabelecidas pelo Comitê de Publicação Ética (COPE) .
As experiências com animais devem estar em conformidade com as diretrizes
internacionais (tais como, o Comitê para a Investigação e Questões Éticas da
Associação Internacional para o Estudo da Dor [Pain, 16:109-110, 1983]).
Para os estudos que envolvem a pesquisa humana e animal, o manuscrito deve
incluir o número de aprovação dada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O estudo
deve ser registrado no Conselho Nacional de Saúde da universidade ou hospital ou
pelo Conselho Nacional de Saúde mais próximo da sua área. A RBF reserva-se o
direito de não publicar manuscritos que não estiverem de acordo com as regras
legais e éticas para pesquisas com seres humanos e animais.
Para os ensaios clínicos, qualquer registro que satisfaça as exigências do Comitê
Internacional
de
Editores
de
Revistas
Médicas
(ICMJE),
por
exemplo, http://clinicaltrials.gov/ e / ou http://anzctr.org.au/ serão aceitos. A lista
completa de todos os ensaios clínicos registros podem ser encontradas
em: http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html .
De 01/01/2014 a RBF efetivamente adotam a política sugerido pela Sociedade
Internacional de Editores de Revista Fisioterapia (ISPJE) e vai exigir um número de
A Revista Brasileira de Fisioterapia (RBF) publica artigos originais de
pesquisa sobre temas relacionados às áreas de terapia e reabilitação física,
incluindo estudos clínicos, de área básica ou aplicada sobre a avaliação, prevenção
e tratamento de distúrbios de movimento.
O Conselho Editorial tem o compromisso de divulgar pesquisas científicas de
qualidade de diferentes áreas do conhecimento.
A RBF aceita os seguintes tipos de estudo, que devem ser diretamente relacionados
ao escopo e as áreas descritas pela revista:
Os critérios de autoria
A RBF aceita submissões de manuscritos com até seis (6) autores. Política autoria
do RBF segue os requisitos do ICMJE para Manuscritos Submetidos a Revistas
Biomédicas ( www.icmje.org ), que afirmam que "crédito de autoria deve ser
baseado em 1) contribuições substanciais para a concepção e desenho, aquisição
de dados, ou análise e interpretação dos dados , 2) a elaboração do artigo ou
revisão crítica do conteúdo intelectual e 3) aprovação final da versão a ser
publicada. " Condições 1, 2 e 3 devem ser todos cumpridos. Aquisição Grant, coleta
de dados e / ou supervisão geral de um grupo de pesquisa não justificam autoria e
devem ser reconhecidos nos agradecimentos.
Todos os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo dos manuscritos
submetidos. Todo o material publicado torna-se propriedade da RBF, que reterá os
direitos autorais. Portanto, nenhum material publicado na RBF pode ser reproduzido
sem a permissão por escrito dos editores. Todos os autores do manuscrito
submetido devem assinar um termo de acordo de transferência de direitos de autor a
partir da data da aceitação do manuscrito.
Os editores podem considerar, em casos excepcionais, um pedido de apresentação
de um manuscrito com mais de 6 (seis) autores. Os critérios de análise incluem o
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tipo de estudo, o potencial de citação, a qualidade metodológica e complexidade,
entre outros. Nestes casos excepcionais, a contribuição de cada autor deve ser
especificado no final do texto (após Agradecimentos e logo antes de Referências),
de acordo com as diretrizes do Comitê Internacional de Editores de Revistas
Médicas e as Diretrizes para a integridade na atividade científica amplamente
divulgados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq;http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes ).
Manuscrito forma e apresentação
A RBF aceita a submissão de manuscritos com até 3.500 palavras (excluindo
página de título, resumo, referências, tabelas, figuras e legendas). A informação
contida no apêndices serão incluídos no número total de palavras permitidas.
O manuscrito deve ser escrito preferencialmente em Inglês. Sempre que a qualidade
da escrita em Inglês dificulta a análise e avaliação do conteúdo, os autores serão
informados.
Recomenda-se que os manuscritos submetidos em Inglês ser acompanhada de
certificação de revisão por um profissional de edição e um serviço de revisão. Esta
certificação deve ser incluído na apresentação. Recomendamos os seguintes
serviços, não excluindo outros:
•
American Journal Experts ( www.journalexperts.com );
•
Scribendi( www.scribendi.com );
•
NaturePublishing
Grupos
Edição
Idioma
(
https://languageediting.nature.com/login ).
O manuscrito deve incluir um título e uma página de identificação, resumo e
palavras-chave antes de o corpo do manuscrito. Referências, tabelas e figuras e
apêndices devem ser inseridos no final do manuscrito.
Título e identificação
O título do trabalho não pode exceder 25 palavras e deve incluir o máximo de
informações sobre o estudo possível. Idealmente, os termos utilizados no título não
devem aparecer na lista de palavras-chave. A página de identificação deve conter
também os seguintes detalhes:
Título completo e título curto de até 45 caracteres para ser usado como uma lenda
nas páginas impressas;
Autor : nome e sobrenome do autor em letras maiúsculas, sem título seguido de um
número sobrescrito (expoente) identificando a afiliação institucional (departamento,
instituição, cidade, estado, país). Por mais de um autor, separar por vírgula;
Endereço para correspondência : nome, endereço completo, e-mail e número de
telefone do autor correspondente, que está autorizado a aprovar revisões editoriais e
fornecer informações adicionais, se necessário.
Palavras-chave : até seis termos de indexação ou palavras-chave em Português e
Inglês.
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Abstract / Resumo
O resumo deve ser escrito em um formato estruturado. A apresentação concisa não
exceda 250 palavras em um único parágrafo, em Inglês, deve ser escrita e colocada
logo após a página de título. Não inclua referências, notas de rodapé ou abreviações
indefinidas.
Introdução
Esta parte do manuscrito deve dar informações sobre o objeto de investigação,
como se relaciona com outros estudos no mesmo campo, e as razões que justificam
a necessidade de estudo, bem como objetivo específico (s) do estudo e hipóteses,
se for o caso.
Método
Descrição clara e detalhada dos participantes do estudo e os procedimentos de
coleta de dados, a transformação / redução e análise de dados, a fim de permitir a
reprodutibilidade do estudo. O processo de seleção dos participantes e alocação
deve ser organizada de um fluxograma contendo o número de participantes em cada
fase, bem como as suas principais características (ver modelo de CONSORT
diagrama de fluxo ).
Sempre que relevante para o tipo de estudo, o autor deve incluir o cálculo que
justifique adequadamente o tamanho da amostra para investigação dos efeitos de
intervenção. Todas as informações necessárias para estimar e justificar o tamanho
da amostra usada no estudo deve ser claramente indicado.
Resultados
Os resultados devem ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados
pertinentes devem ser relatados com o uso de texto e / ou tabelas e / ou figuras.
Dados incluídos em tabelas e figuras não devem ser duplicados no texto.
Discussão
O objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los com o
conhecimento existente e disponível, especialmente o conhecimento já apresentado
na introdução. Seja cauteloso ao enfatizar descobertas recentes. Os dados
apresentados nos métodos e / ou nas seções de resultados não devem ser
repetidos. As limitações do estudo, implicações e aplicações clínicas para as áreas
de fisioterapia e ciências de reabilitação deve ser descrito.
Referências
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O número recomendado de referências é de 30, com exceção de revisões de
literatura. Evite referências que não estão disponíveis a nível internacional, tais como
teses e dissertações, resultados não publicados e artigos, e comunicação pessoal.
As referências devem ser organizadas em ordem numérica de primeira aparição no
texto, seguindo os Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas
Biomédicas preparados pelo ICMJE .
Os títulos dos periódicos devem ser escritos de forma abreviada, de acordo com a
lista de Revistas de Index Medicus . As citações devem ser incluídos no texto como
sobrescrito (expoente) números sem datas. A exatidão das referências constantes
no manuscrito ea sua citação correta no texto são de responsabilidade do autor (s).
Exemplos: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html .
Tabelas, Figuras e Anexos
Um total de cinco tabelas e figuras (5) combinado é permitido. Anexos devem ser
incluídos no número de palavras permitidas no manuscrito. No caso de tabelas
publicadas anteriormente, figuras e apêndices, os autores devem apresentar uma
autorização assinada pelo autor ou editor, no momento da apresentação.
Para artigos submetidos em Português, a versão em Inglês das tabelas, figuras e
apêndices e suas respectivas legendas devem ser anexadas no sistema como
documento suplementar.
Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, não deve ser
excessivamente longo (máximo permitido: uma página A4 com espaçamento duplo).
Eles devem ser numerados consecutivamente, com algarismos árabes e deve ser
inserido no fim do texto. Pequenas mesas que podem ser descritas no texto não são
recomendados. Resultados simples são melhor apresentadas em uma frase em vez
de uma mesa.
Figuras: estas devem ser citadas e numeradas consecutivamente com algarismos
arábicos, na ordem em que aparecem no texto. As informações nas figuras não
devem repetir dados já descritos em tabelas ou no texto. O título e a legenda (s)
deve explicar a figura sem a necessidade de consulta ao texto. Todas as legendas
devem ser em espaço duplo, e todos os símbolos e abreviaturas devem ser
definidos. Use letras maiúsculas (A, B, C, etc), para identificar as partes individuais
de várias figuras.
Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas. No entanto, os
símbolos para identificação de curvas em um gráfico pode ser incluído no corpo da
figura, desde que não prejudique a análise dos dados. Figuras em cores só serão
publicadas na versão online. Com relação à arte final, todos os valores devem estar
em alta resolução ou em sua versão original. Figuras de baixa qualidade podem
resultar em atrasos na aceitação e publicação do artigo.
Agradecimentos: devem incluir declarações de importantes contribuições
especificando sua natureza. Os autores são responsáveis pela obtenção da
autorização de pessoas/ instituições nomeadas nos agradecimentos.

