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EFEITOS DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO À COVID-19 SOBRE O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 
E O DESEMPENHO DE FORÇA MUSCULAR EM IDOSOS 

Em dezembro de 2019, um surto da doença Covid-19 se iniciou na cidade de Wuhan-China. O
Ministério da Saúde tomou várias medidas para combater o avanço da doença no Brasil,
dentre elas, o distanciamento social (DS), por orientação da OMS (WHO 2019). Com o DS
houve redução significativa no nível de atividade física (NAF) da população em geral e, em
especial, nos idosos (Roschel et al. 2020). Já é de conhecimento que a redução do NAF está
associada a prejuízos funcionais e o aumento do risco do surgimento de doenças
cardiovasculares, o agravamento de doenças pré-existentes e da mortalidade de idosos
(Tieland et al. 2018). Dessa forma, analisar o impacto do DS sobre o NAF e força muscular de
idosos devido a pandemia pela Covid-19 é digno de investigação.
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Quanto ao NAF, antes da pandemia, 73% dos idosos foram considerados ativos, 13% muito
ativos e 13% insuficientemente ativos. Após o período de DS houve uma redução de ativos
para 33%, aumento de 27% no número de indivíduos considerados sedentários, bem como
aqueles insuficientemente ativos aumentou de 13% para 40%. No entanto, não foi observada
mudança significante no desempenho de força muscular de membros inferiores após seis
meses de pandemia (p= 0,669).

Avaliar os efeitos do distanciamento social sobre o nível de atividade física e desempenho de
força muscular de membros inferiores em idosos fisicamente independentes, após o período
de seis meses de pandemia pela Covid-19.

Quinze idosos fisicamente ativos de ambos os sexos, com 66,5 ± 6,5 anos, 1,60 ± 0,10 m de
altura e 73,6 ± 11,2 kg, inicialmente foram submetidos a um exame clínico com um
cardiologista e liberados para participar do estudo. Idosos que apresentavam doenças
cardiovasculares, osteoarticulares e metabólicas graves que, de alguma forma pudessem
impedir a prática de exercício físico foram excluídos da amostra. Todos os participantes
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Este projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu com parecer número
3.373.066. Antes de iniciar a pandemia, os idosos responderam um questionário para avaliar
o nível de atividade física (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ - versão curta),
além de serem submetidos ao teste de força dinâmica máxima (1RM) no exercício leg press
unilateral.

Seis meses de distanciamento social afetou o nível de atividade física dos idosos sem alterar os níveis 
de força de membros inferiores. 
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