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Taxa de desenvolvimento da força muscular de membros 
superiores e inferiores em mulheres idosas 
Rate of force development of upper and lower limbs in elderly women 

J.F. Amaral, E.A. Castro, M. Mancini, L.A. Doimo, J.M. Novo Júnior 
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo analisar a taxa de desenvolvimento da força de membros superiores e 
inferiores por meio de esforço isométrico máximo em mulheres idosas praticantes de atividade física. A 
amostra foi constituída por 22 mulheres (68.9 ± 6.3 anos). Foram executadas três tentativas de 
esforço isométrico máximo de preensão manual e de extensão de joelho, sendo a curva com o valor 
máximo de força em cada teste selecionada para análise, por meio de um algoritmo desenvolvido em 
linguagem Matlab®. Os parâmetros identificados foram: Força máxima, tempo necessário para atingir 
a força, taxa máxima de desenvolvimento da força e as taxas referentes aos intervalos de tempo de 0-
50, 0-100, 0-150, 0-200 e 0-250 ms. Para verificar as possíveis diferenças entre as variáveis 
relacionadas aos membros superiores e inferiores foi aplicado o teste t Student para amostras 
dependentes para os dados que apresentaram distribuição normal, enquanto para aqueles que violaram 
essa condição foi aplicado o teste de Wilcoxon. O nível de significância adotado foi p < .05. Os 
resultados do presente estudo demonstram valores semelhantes das variáveis relacionadas ao 
desenvolvimento da força para ambos os membros, porém os dados sugerem um declínio mais 
acentuado nos membros inferiores decorrente do processo de envelhecimento. 
Palavras-chave: envelhecimento, contração isométrica, força muscular 
 
 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the rate of force development of upper and lower limbs by means of 
maximum isometric effort in older women practitioners of physical activity. The sample consisted of 
22 women (68.9 ± 6.3 years).  Three attempts of maximum isometric effort were performed of the 
handgrip and knee extension, and the curve with the maximum strength in each test selected for 
analysis, using an algorithm developed in Matlab® language. The parameters identified were: 
maximum force, time required to achieve the strength, maximum rate of force development and rates 
related to the time intervals of 0-50, 0-100, 0-150, 0-200 and 0-250 ms. To verify the possible 
differences between the variables related to upper and lower limbs was applied Student's t test for 
dependent samples for data with normal distribution, while for those who violated this condition was 
applied the Wilcoxon test. The level of significance was p < .05. The results of this study show similar 
values of variables related to strength development for both members, but the data suggest a more 
pronounced decline in the lower limbs due to the aging process. 
Keywords: aging, isometric contraction, muscle strength 
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O declínio na força muscular voluntária 
máxima com o envelhecimento está relacio-
nado com várias alterações nos sistemas mus-
culoesquelético e nervoso (Klass, Baudry, & 
Duchateau, 2007). Essa redução associada ao 
declínio da velocidade da contração muscular 
são duas das maiores causas de debilidade fun-
cional em idosos (Zhong, Chen, & Thompson, 
2007). Contudo, estudos têm mostrado que a 
potência muscular (força × velocidade de con-
tração) possui um maior potencial de influên-
cia no desempenho funcional do que a força 
muscular, além de exibir um declínio mais rá-
pido com o processo de envelhecimento (Clark 
et al., 2010; Foldvari, et al., 2000; Watanabe, 
Tsubota, Chin, & Aoki, 2011).  

As oscilações nos níveis de força, todavia, 
não sofrem influência apenas da idade, mas 
também do grupo muscular, tipo e intensidade 
da contração, bem como do estado de atividade 
física do indivíduo (Enoka et al., 2003). Estu-
dos anteriores sugerem ainda que, a taxa de 
declínio na força muscular associado a idade 
nos membros superiores e inferiores sejam 
diferentes (Candow & Chilibeck, 2005). 

Segundo Lynch et al. (1999), a massa mus-
cular e força dos membros inferiores parecem 
ser mais afetadas pelo processo de envelhe-
cimento do que os membros superiores, princi-
palmente devido ao fato de a redução do nível 
de atividade física afetar em maior extensão os 
membros inferiores. Adicionalmente, indiví-
duos com fraqueza dos membros inferiores 
tendem a compensar os movimentos desses 
membros com outros músculos, tais como os 
do braço e, dessa forma, o estresse regular nos 
membros superiores poderia contribuir para a 
manutenção da massa muscular e força desses 
membros (Candow & Chilibeck, 2005). 

Vários estudos tem utilizado a taxa de 
desenvolvimento da força (TDF), definida 
como a inclinação da curva força-tempo 
(∆força/∆tempo) obtida durante contração 
muscular isométrica, para a avaliação da capa-
cidade de desenvolver força rapidamente de 
jovens e idosos, tanto dos membros superiores 
(Watanabe et al., 2011) quanto dos membros 

inferiores (Andersen & Aagaard, 2006; Suetta 
et al., 2007). Contudo, poucos estudos analisa-
ram o comportamento da TDF dos membros 
superiores e inferiores na mesma amostra, e, 
além disso, a maioria dos trabalhos são reali-
zados em amostras compostas por ambos os 
gêneros ou somente homens, dificultando a 
extrapolação desses resultados para as mu-
lheres. 

Dado o exposto, o objetivo deste estudo foi 
analisar a taxa de desenvolvimento da força de 
membros superiores e inferiores por meio de 
esforço isométrico máximo em mulheres ido-
sas praticantes de atividade física. 

 
MÉTODO 

Amostra 
A amostra foi do tipo não-probabilística e 

intencional, sendo constituída por 22 mulhe-
res, participantes de um projeto de ginástica 
oferecido pelo Departamento de Educação 
Física da Universidade Federal de Viçosa. 
Como critério de inclusão adotou-se período 
igual ou superior a seis meses de participação 
no referido projeto. Foram excluídas do estudo 
mulheres portadoras de doença musculoesque-
lética, lesões, traumatismos ou que tenham 
sido submetidas à intervenção cirúrgica nos 
membros avaliados. A pesquisa foi realizada 
após a assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido, conforme normas éticas 
exigidas pela Resolução nº 196 de 10 de 
outubro de 1996 (Conselho Nacional de 
Saúde) e aprovado pelo Comitê de Ética da 
Universidade Federal de Viçosa (Protocolo 
028/2011). 

 
Instrumentos 

A taxa de desenvolvimento da força muscu-
lar de membros superiores e inferiores foi ava-
liada, respetivamente, por meio dos testes de 
preensão manual e extensão de joelho. Os 
equipamentos utilizados para o teste de pre-
ensão manual foram o transdutor de força 
EMG System do Brasil acoplado à empunha-
dura modificada por Novo Jr. (2009) e para o 
teste de extensão de joelho foi utilizado a 
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célula de carga (tensiômetro), também da EMG 
System do Brasil. Os instrumentos possuíam 
conexão com um condicionador de sinais, com 
seis canais ajustados a uma frequência de 
amostragem de 1024-Hz, conectados a uma 
bateria LI-ION 11.1V 2.2 mA/h. Os microcom-
putadores foram também utilizados em suas 
baterias. 

A composição corporal foi avaliada por 
meio da absorciometria radiológica de dupla 
energia (DXA). O equipamento utilizado foi o 
densitômetro GE Healthcare Lunar Prodigy 
Advance DXA System versão 13.31, o qual foi 
manuseado por um técnico especializado. Para 
as medidas de massa corporal e estatura foram 
utilizados, respetivamente, uma balança Fili-
zola com precisão de 100 gramas e um estadiô-
metro Sany escalonado em 1 milímetro. Para 
todas as avaliações envolvendo a composição 
corporal, as avaliadas se encontravam com o 
mínimo de roupa possível e todos os equipa-
mentos estavam em perfeitas condições de uso 
e calibre. As mensurações das variáveis massa 
corporal e estatura seguiram padrões interna-
cionais e o valor do Índice de Massa Corporal 
(IMC) foi obtido por meio da razão da massa 
corpora (kg) pelo quadrado da estatura (m). 

 
Procedimentos 

Anteriormente ao início de cada avaliação 
foi permitido às voluntárias um período de 
familiarização com o equipamento e com o 
protocolo requerido. Tanto para os testes de 
preensão quanto para o de extensão de joelho, 
foram executadas três tentativas de esforço 
isométrico máximo, por 6 segundos, com 
intervalo de dois minutos entre elas a fim de se 
evitar a instalação de fadiga muscular acumu-
lada. A força muscular, em ambos os testes, 
foram analisadas no membro dominante. 

Para os testes de preensão, padronizou-se a 
posição segundo orientações da American So-
ciety of Hand Therapists (Fess, 1992) na qual o 
sujeito permanece confortavelmente sentado, 
ombro aduzido e sem rotação, o antebraço 
fletido a 90 graus e em posição neutra, posição 
do punho variando entre 0 a 30 graus de 

extensão. Os sujeitos, desta forma, envolviam a 
empunhadura com a mão enquanto o dinamô-
metro era suportado pelo examinador. O 
tamanho da empunhadura do dinamômetro foi 
selecionado de acordo com o tamanho da mão 
de cada voluntária de forma a possibilitar a 
ação da articulação distal do quinto dedo e a 
inibição da ação do polegar.  

Para a tensiometria, na avaliação da força 
dos extensores do joelho, as voluntárias foram 
orientadas a permanecerem sentadas com as 
mãos apoiadas em suportes localizados nas 
laterais da cadeira, com o tronco ereto ajustado 
pelo encosto de forma a permitir um ângulo de 
90 graus de flexão da articulação do quadril. A 
articulação do joelho do membro inferior 
dominante foi posicionada em 90 graus de 
flexão. A célula de carga que compõe o 
tensiômetro foi fixada em uma barra e por 
meio de um cabo de aço, posicionado paralela-
mente ao chão com a outra extremidade 
acoplada a uma caneleira fixada no tornozelo 
do membro dominante da voluntária.  

Em ambos os testes houve orientações 
verbais de incentivo por parte do avaliador 
“um, dois, três, Já!... Força!... Força!... Força!... 
Isso!... Relaxa...”, emitido de forma vigorosa, a 
fim de manter a força máxima durante todas as 
tentativas. Todas as voluntárias foram instruí-
das a executarem a força máxima no menor 
tempo possível após o comando verbal para 
iniciar o teste (“Já”), bem como a manter esse 
nível de força até que fosse fornecido o coman-
do para relaxar. 

 
Análise dos Dados 

As curvas força-tempo foram analisadas por 
meio de um algoritmo desenvolvido em lingua-
gem Matlab® (Software Matlab R2009a). Ini-
cialmente, as três tentativas realizadas em cada 
teste foram utilizadas para o teste de con-
fiabilidade, o que garantiu que a curva cuja ten-
tativa atingiu a maior força máxima fosse 
selecionada e então utilizada para as análises 
posteriores. A curva selecionada foi suavizada 
por meio de janelamento (regressão linear 
ponderada localmente) pelo método dos qua-
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drados mínimos. O tamanho da janela usada 
para o processo de regressão local foi definido 
em 10% do valor da frequência de aquisição 
dos dados, correspondendo a 100 pontos, refe-
rentes a 0.1 s da curva, uma vez que esses 
dados foram adquiridos a 1024-Hz.  

A posição inicial para os testes de preensão 
manual e extensão de joelho (fase de pron-
tidão) originou os valores de pré-carga das cur-
vas força-tempo que se referiram aos valores 
registrados da força compreendidos entre o 
ajuste da mão ou perna nos respetivos dinamô-
metros, até o efetivo esforço (Figura 1). Os va-
lores de pré-carga foram considerados adequa-
dos ao estudo se inferiores a 5% do valor da 
força máxima isométrica atingida em cada 
teste. Portanto, para se identificar o início 
efetivo do esforço utilizou-se como critério o 
valor da força que, ao término da fase de pré-
carga, fosse no mínimo, igual a três desvios 
padrões acima do valor médio desse trecho. 

 

 
Figura 1. Exemplo de curva típica da força muscular 
obtida nos testes de esforço isométrico: 1-pré-carga 
(fase de prontidão para o teste); 2-início do esforço 
(valor da força igual, no mínimo, à média da força 

na pré-carga mais 3 desvios padrões); 3-força após 1 
segundo; 4-força máxima; 5-força muscular a 5000 

ms do início do esforço 

 

Algumas variáveis da curva força-tempo 
foram identificadas, tais como a força máxima 
e o tempo necessário para alcançá-la, a taxa de 
desenvolvimento da força (∆força/∆tempo) 
obtida para os intervalos de tempo de 0-50; 0-
100; 0-150; 0-200 e 0-250 ms, referentes ao 

início da contração e a taxa máxima de desen-
volvimento da força. 

 
Análise Estatística 

A confiabilidade foi avaliada por meio do 
coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 
calculado para as três tentativas de cada teste, 
bem como para o intervalo de confiança de 
95%. Em seguida, foi realizada uma análise 
exploratória dos dados coletados. A normali-
dade dos mesmos foi verificada por meio do 
teste Shapiro-Wilk. Para verificar as possíveis 
diferenças relacionadas aos membros superio-
res e inferiores foi aplicado o teste t Student 
para amostras dependentes para os dados que 
apresentaram distribuição normal, enquanto 
para aqueles que violaram essa condição foi 
aplicado o teste de Wilcoxon para amostras 
dependentes. Para a análise estatística dos 
dados foi utilizado o software estatístico 
Statistical Package for Social Sciences 15. O 
nível de significância adotado foi p < .05. 

 
RESULTADOS 

Participaram deste estudo 22 mulheres com 
média de idade de 68.9 ± 6.3 anos, 62.6 ± 5.9 
kg e 152.8 ± 4.5 cm. Com relação à composi-
ção corporal as mesmas apresentaram índice de 
massa corporal médio de 26.9 ± 2.5 kg/m² e 
percentual de gordura médio de 38.3 ± 0.04. 

As descrições dos valores de força máxima 
entre as tentativas, tanto de preensão manual 
quanto de extensão de joelho estão dispostas 
na tabela 1, juntamente com o cálculo de coefi-
ciente de correlação intraclasse para as três 
tentativas e de seus respetivos intervalos de 
confiança. Os altos coeficientes de correlação 
intraclasse demonstrado entre as tentativas de 
força de preensão manual (.94) e de extensão 
de joelho (.98) sugerem grande reprodutibi-
lidade entre as tentativas, e desta forma permi-
tiu o uso da tentativa de maior força máxima 
para as análises referentes ao comportamento 
temporal da força. 

A taxa de desenvolvimento da força foi 
determinada neste estudo em intervalos 50 ms 
até 250 ms como ilustra a figura 2. 
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Tabela 1. 
Coeficiente de correlação intraclasse (CCI) entre as tentativas de força máxima para ambos os testes. Dados representados em 
média ± DP (n=22) 

 
Força máxima (N) 

Preensão manual Extensores do joelho 

Tentativa 1 238.63 ± 42.57 289.01 ± 68.01 

Tentativa 2 239.38 ± 34.82 303.48 ± 64.59 

Tentativa 3 249.14 ± 38.97 301.61 ± 66.33 

Coeficiente de correlação intraclasse .942 .984 

Intervalo de confiança de 95% .882 – .974 .967 – .993 

 

 
Figura 2. (a) curva força-tempo suavizada. (b) curva da TDF, com destaque às TDF a 50 ms(A), 100 ms(B); 

150 ms(C); 200 ms(D) e 250 ms(E). A TDF máxima ocorre a tempos específicos para cada voluntária (neste 
caso entre 150 e 200 ms) 

 
 
A TDF obtida nos intervalos de tempo de 0-

50; 0-100, 0-150; 0-200 e 0-250 ms para pre-
ensão manual e extensão de joelho está repre-
sentado na figura 3. Não foi encontrada dife-
rença significativa da TDF entre os referidos 
intervalos de tempo para os membros supe-
riores e inferiores (p = .50, p = .96, p = .15, p 
= .42, p = .39 para os intervalos de tempo de 
0-50, 0-100, 0-150, 0-200, 0-250). 

Os dados de força máxima (Fmax), tempo 
necessário para alcançar a força máxima 
(T_Fmax), taxa máxima de desenvolvimento 
da força (TDFmax) e seu tempo de ocorrência    

Figura 3. Taxa de desenvolvimento da força 
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(T_TDFmax), bem como a taxa máxima de 
desenvolvimento da força normalizada pela 
força máxima (TDFmax normalizada) estão 
dispostos na tabela 2. Não foram encontradas 
diferenças significativas entre os membros em 
nenhuma das variáveis analisadas. 

 
DISCUSSÃO 

Muitas das atividades da vida diária são 
caracterizadas pelo limitado tempo de desen-
volvimento de força (0-200 ms), o qual é consi-
deravelmente menor do que o necessário para 
alcançar a força máxima (~400-600 ms) (Aa-
gaard, Simonsen, Andersen, Magnusson, & 
Dyhre-Poulsen, 2002). Nesse sentido, o declí-
nio progressivo na capacidade de produzir 
força muscular rapidamente, observado princi-
palmente a partir da quinta década de vida, é 
um importante fator na redução da indepen-
dência funcional e qualidade de vida em idosos 
(Foldvari et al., 2000). 

No presente estudo, o tempo necessário 
para atingir a força máxima foi em média 2193 
e 2721 ms, para a preensão manual e extensão 
de joelho, respetivamente. Não foram encon-
tradas investigações com o propósito de anali-
sar o referido tempo para preensão manual em 
mulheres, quer sejam mulheres jovens ou 
idosas, o que dificulta a comparação dos acha-
dos do presente estudo. Com relação ao teste 
de extensão de joelho foi encontrado apenas o 
trabalho de LaRoche, Cremin, Greenleaf e 
Croce (2011). Esses autores ao analisarem mu-
lheres idosas, que sofreram e que não sofreram 
quedas, encontraram tempo médio para atingir 
a força máxima de 1624 e 1714 ms, respetiva-

mente. Tais diferenças podem estar relaciona-
das a características próprias de cada amostra 
estudada. 

Com relação ao desenvolvimento temporal 
da força muscular, foram encontrados valores 
semelhantes entre membros superiores e 
inferiores, sugerindo um acentuado declínio da 
capacidade de desenvolver força e velocidade, 
sobretudo nos membros inferiores, uma vez 
que em indivíduos jovens essa capacidade dos 
membros inferiores é superior a encontrada 
nos membros superiores devido a caracte-
rísticas intrínsecas de cada grupamento muscu-
lar. Embora poucos trabalhos tenham investi-
gado o comportamento temporal da força mus-
cular de membros superiores e inferiores em 
mulheres idosas, os resultados do presente 
estudo estão de acordo com outros trabalhos 
realizados anteriormente. Lynch et al. (1999) 
ao analisarem a qualidade muscular de mem-
bros superiores e inferiores, ao longo da vida 
de homens e mulheres adultos, demonstraram 
que a qualidade muscular dos membros infe-
riores declina mais com o avançar da idade do 
que os membros superiores nas mulheres. 
Esses autores sugerem ainda, que nas mulhe-
res os músculos dos membros superiores po-
dem não experimentar tanta mudança relacio-
nada à idade nas propriedades contráteis, teci-
do conjuntivo ou de componentes da arquite-
tura muscular, tal como o ângulo de penação, 
como os músculos dos membros inferiores. 

Watanabe et al. (2011) ao compararem a 
taxa de desenvolvimento da força (TDF) entre 
mulheres jovens e idosas por meio do teste ex-
plosivo de preensão manual encontraram uma 

 
 

Tabela 2. 
Parâmetros que caracterizam o desenvolvimento temporal da força 

 Preensão Manual Extensão do joelho p 

Fmax (N) 251.97 ± 39.25 308.11 ± 64.21 .75 

T_Fmax (MS) 2193 ± 854 2721 ± 1150 .51 

TDFmax (N/s) 708.13 ± 227.19 853.42 ± 590.66 .57 

T_ TDFmax (s) 0.18 ± 0.12 0.22 ± 0.15 .11 

TDFmax normalizada 2.89 ± 1.03 2.68 ± 1.57 .29 
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diminuição significativa da TDF, bem como da 
força de preensão máxima em mulheres idosas. 
Além disso, a diminuição relativa à idade da 
TDF encontrada foi maior do que a força de 
preensão máxima, indicando que a capacidade 
de gerar força explosiva de preensão manual 
seja mais influenciada pelo envelhecimento do 
que a força de preensão máxima. 

O declínio diferenciado na força muscular 
entre os membros relacionado à idade tem sido 
agregado a alterações no padrão de atividade 
física realizado. Ferrreira, Gobbi e Gobbi 
(2009) compararam o nível e a intensidade de 
atividade dos membros inferiores e superiores 
de mulheres brasileiras jovens e idosas 
fisicamente ativas, funcionalmente indepen-
dentes e residentes de cidades de médio porte. 
Seus resultados sugeriram que com o avançar 
da idade o nível de atividade física dos mem-
bros superiores aumentam, enquanto que dos 
membros inferiores declinam. Tais resultados 
podem ajudar a explicar o declínio mais 
acentuado na força dos membros inferiores do 
que dos membros superiores. 

A TDF máxima média encontrada nesse 
estudo, de 180 e 220 ms para o teste de pre-
ensão da mão e extensão de joelho, respetiva-
mente, indica uma característica muito impor-
tante do desenvolvimento temporal da força: 
De que há dois intervalos de tempo distintos 
na capacidade de mulheres idosas gerarem 
força muscular até atingirem a força máxima. 
Considerando-se a figura 2a, o ponto de infle-
xão da curva (momento no qual a TDF máxima 
foi atingida) reflete um comportamento espe-
cífico da ação muscular isométrica. Até esse 
instante, a força aumenta por acréscimos cada 
vez maiores. Após esse ponto, a força continua 
aumentando até atingir a força máxima, 
porém, com incrementos de força cada vez 
menores. No primeiro intervalo, ou seja, até a 
ocorrência da TDF máxima, há a predomi-
nância da ação das fibras de ação rápida, ou 
seja, dos componentes ativos da musculatura 
envolvida. Com o envelhecimento, o desem-
penho desse tipo de fibra está comprometido, 
como constatado nos altos valores das TDF. 

No segundo intervalo (instante entre a ocor-
rência da TDF máxima e o valor da força 
máxima), é predominante a ação dos compo-
nentes elásticos do sistema muscular, inibindo 
a geração de força ativa, o que explica o au-
mento da força por acréscimos cada vez 
menores (Andersen & Aagaard, 2006). 

A redução da taxa de desenvolvimento da 
força decorrente do processo de envelheci-
mento tem sido atribuída a diferentes fatores. 
Dentre eles, a redução da massa muscular e a 
atrofia das fibras de contração rápida as quais 
tem sido apontadas como fatores primários 
(Zhong et al., 2007). Adicionalmente, as alte-
rações neurais e das propriedades contráteis do 
músculo também estão envolvidas no declínio 
da taxa de desenvolvimento da força observado 
com o avançar da idade (Lang et al., 2010). 

A principal limitação desta investigação foi 
à ausência de um grupo controle jovem com as 
mesmas características e proporcionalidades da 
amostra estudada, de forma a possibilitar a 
comparação dos resultados entre as faixas etá-
rias, uma vez que a taxa de desenvolvimento da 
força é analisada em outros estudos por meio 
de métodos distintos, dificultando a compara-
ção. Embora os resultados encontrados não 
possam ser extrapolados para força muscular 
de testes dinâmicos, visto que foram realizados 
em condições isométricas, eles demonstram a 
importância em se definir uma estratégia de 
treinamento adequado para mulheres idosas, 
sobretudo dos membros inferiores, de forma a 
possibilitar uma manutenção da funcionalidade 
e qualidade de vida dessa população. 

 
CONCLUSÕES 

Por meio dos resultados do presente estudo 
conclui-se que o processo de envelhecimento 
pode afetar negativamente a capacidade de 
desenvolver força rápida de mulheres idosas. 
Para a amostra estuda, foram encontrados valo-
res semelhantes das variáveis relacionadas ao 
desenvolvimento da força para ambos os mem-
bros, porém os dados sugerem um declínio 
mais acentuado nos membros inferiores decor-
rente do processo de envelhecimento. 
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