
COMPARAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM IDOSAS
PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

Ludmila Cristina Papa De SOUZA (Unileste); Bruna Kelly Luciano MARQUES (Unileste); Angelise

MOZERLE (Unileste)

Introdução: O envelhecimento altera a estrutura corporal e a funcionalidade de modo
geral, causando sarcopenia e redução da força muscular. A avaliação da força de
preensão palmar pode revelar diminuição da força muscular em idosas. Exercícios
físicos são indicados para reverter esse processo. A fisioterapia é recomendada para
identificar alterações decorrentes do envelhecimento e para incentivar a prática de
exercícios físicos. Objetivo: Analisar valores de força de preensão palmar em idosas
praticantes e não praticantes de exercícios físicos, por meio de dinamômetro manual,
comparando os dados referentes aos dois grupos, a fim de demonstrar a importância da
fisioterapia para avaliar alterações no envelhecimento e para incitar a prática de
exercícios físicos. Metodologia: O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e
Pesquisa do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Após aprovação será
submetido à Plataforma Brasil, para análise do Comitê de Ética e Pesquisa Nacional e
será requerida sua aprovação para realização dos testes. Serão realizadas as
mensurações de força de preensão palmar com dinamômetro, onde cada participante
será avaliada de acordo com o protocolo pré-estabelecido. Os testes serão realizados
em local cedido pelo Recanto Ideal Clube e pelo Centro Universitário do Leste de
Minas Gerais. Resultados: É esperado que idosas praticantes de exercícios físicos
regular obtenham melhores resultados que idosas não praticantes, supondo que a
prática de exercícios contribua para manutenção da força muscular. Conclusão: Este
trabalho visa encontrar resultados na diminuição dos efeitos negativos do
envelhecimento, no que se refere ao declínio da força muscular, a partir da realização
de algum tipo de treinamento físico.
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