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RESUMO  

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento traz consigo uma progressiva redução 
da massa magra corporal, repercutindo numa grande perda de músculos esqueléticos, que 
pode ser acelerada em condições de má nutrição, presença de doenças crônicas e inatividade 
física, afetando negativamente as atividades de vida diária.  A força de preensão palmar é 
considerada um método de avaliação não convencional para indicar riscos à saúde, 
relacionados à força muscular, sendo um bom indicador para avaliar o desempenho físico dos 
idosos, bem como a força muscular global. OBJETIVO: Avaliar a correlação da força de 
preensão palmar com outros métodos de avaliação do estado nutricional em idosos 
hospitalizados. MÉTODO: Trata-se de um estudo observacional e transversal, realizado com 
51 idosos a partir de 60 anos, de ambos os sexos, admitidos na clínica médica do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley em João Pessoa, Paraíba, entre os meses de março a julho de 
2019. Para avaliação do estado nutricional utilizou-se como parâmetros a força de preensão 
palmar (FPP), espessura do músculo adutor do polegar (EMAP), a mini avaliação nutricional 
(MAN), o índice de massa corporal (IMC), a circunferência da panturrilha (CP), circunferência 
do braço (CB) e circunferência muscular do braço (CMB). Os dados coletados foram inseridos 
em banco de dados e avaliados pelo programa estatístico Statistical Package for Social 
Science 13.0. Na análise estatística utilizou-se Correlação de Pearson, cujos valores de 
coeficiente foram interpretados por meio dos seguintes critérios: correlação fraca (r<0,30); 
correlação regular (r entre 0,30 e 0,60); correlação forte (r entre 0,60 e 0,90); e correlação 
muito forte (r>0,90). RESULTADO: A amostra foi composta por idosos com média de idade 
de 70,12 ± 6,87 anos, dos quais 56,9% possuíam idade entre 60 e 69 anos e 54,9% do sexo 
feminino. Obteve-se correlação positiva, fraca e não significante (p>0,05) entre a FPP e os 
parâmetros da MAN (r=0,239), CP (r=0,158) e CMB (r=0,227); correlação negativa, fraca e 
não significante com CB (r=-0,019) e IMC (-0,129). Enquanto que com a variável EMAP 
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encontrou-se correlação positiva, regular e significante (r=0,542; p<0,001). CONCLUSÃO: 
Através dos resultados obtidos, observa-se uma correlação positiva, regular e significante 
entre a FPP e a EMAP, destacando-se a importância da dinamometria na prática clínica, como 
método de avaliação nutricional, visto que a FPP pode detectar alterações funcionais em curto 
prazo, podendo identificar o risco dos indivíduos de apresentarem sarcopenia, e 
consequentemente maior risco de morbimortalidade. A mensuração da EMAP é um método 
de avaliação simples, direto e capaz de identificar risco para desnutrição e complicações 
hospitalares, recomendando-se sua inclusão nos métodos de avaliação nutricional. 
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