
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS JOVENS 

ATRAVÉS DE NOVOS MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS: MÚSCULO 

ADUTOR DO POLEGAR E FORÇA DO APERTO DE MÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2010



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS JOVENS 

ATRAVÉS DE NOVOS MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS: MÚSCULO 

ADUTOR DO POLEGAR E FORÇA DO APERTO DE MÃO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Nutrição como requisito para conclusão do 

Curso de Bacharel em Nutrição 

 

Aluno: Márcia Roberta de Oliveira Santos 

Orientador: Marina de Moraes V. Petribú 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2010 



 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho de conclusão de curso a 

Deus, a minha família e a todos que de muitas 

formas me incentivaram e ajudaram para que 

fosse possível a concretização deste trabalho. 

 

 

 



 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço inicialmente a Deus, que coloca em nossas vidas obstáculos que 
por vezes julgamos impossíveis, mas que ao superá-los temos a satisfação de 
identificar a tamanha força que Dele recebemos; 
  

À minha família, pelo amor, apoio e em especial a minha mãe, por sempre 
incentivar meus estudos; 

 
Aos meus amigos e namorado pelo companheirismo, carinho, amizade e 

amor. 
 
À minha orientadora, Marina Petribú, quem admiro pela simplicidade, 

inteligência e dedicação. O meu sincero agradecimento pela atenção, paciência, 
incentivo e pelo seu papel fundamental desempenhado para a realização desse 
trabalho; 
 

Aos estudantes, pela boa vontade, que sem os quais não seria possível 
executar este trabalho; 
 

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a 
realização desse trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com todo meu carinho, 
 
 

                                             Obrigada! 
 
 
 

 



 

 

Resumo 

Introdução: O uso da força do aperto de mão (FAM) e do músculo adutor do 

polegar (MAP), métodos de mensuração muscular, tem se demonstrado como 

métodos válidos para a avaliação nutricional, sendo úteis para identificar indivíduos 

em risco nutricional. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de adultos jovens através 

do MAP e da FAM, correlacionando-os com a quantidade de massa muscular, além 

de testar a reprodutibilidade intra e inter avaliador dos mesmos. Métodos: Foi 

realizado um estudo transversal, sendo avaliados 264 estudantes universitários, 

onde as seguintes variáveis foram estudadas: Índice de massa Corpórea (IMC), 

quantidade de massa magra (Kg) pelo método de bioimpedância, FAM e espessura 

do MAP. A construção do banco de dados e a análise estatística foram realizadas no 

programa Epi-info versão 6.04 e no SPSS versão 13.0. Foi adotado o nível de 

significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. A reprodutibilidade intra e 

interavaliador foi medida através do índice Kappa. Resultados: A população foi 

composta em sua maioria por estudantes do sexo feminino (84,1 %) e que 

apresentaram um estado de eutrofia (72,7%), quando classificados de acordo com o 

IMC. De acordo com o MAP e a FAM a maioria dos estudantes apresentou-se 

eutróficos, em ambas as mãos. Não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa quando comparada a classificação do estado nutricional segundo a mão 

dominante e a mão não dominante, exceto para a FAM no sexo feminino assim 

como, quando comparadas as medidas da FAM e MAP entre o avaliador de 

referência e o segundo avaliador no dia 1 e entre o avaliador de referência nos 2 

dias, exceto com relação a FAMND no sexo feminino, na comparação do avaliador 

de referência com o segundo avaliador (p = 0,0135) e com relação ao MAPND para 

a população em geral na comparação entre o avaliador de referência entre 2 dias (p 

= 0,0497).  Foi observada uma concordância regular a boa intra e inter avaliador 

para a FAM e uma concordância sofrível a regular para o MAP. Houve uma 

correlação positiva entre a FAM, o MAP e a quantidade de massa magra. 

Conclusão: A FAM e o MAP mostraram serem métodos reprodutíveis e com bom 

desempenho como indicador do estado nutricional, sendo útil na avaliação 

nutricional de indivíduos jovens saudáveis e podendo ser recomendados como uma 

ferramenta para identificar pacientes desnutridos ou em risco. 

Palavras-chave: Avaliação nutricional, adulto jovem, antropometria  
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Introdução com justificativa 

 

A importância da verificação do estado nutricional justifica-se, entre outros 

aspectos, por esta ser uma das fases fundamentais e importantes da terapia 

nutricional, que tem como objetivo a identificação dos pacientes desnutridos em que 

as complicações podem ser reduzidas ou evitadas (ROSENFELD, 2001).  

Existem diversos métodos para avaliar a composição corpórea, desde as 

medidas das reservas protéicas e gordurosas por meio da antropometria tradicional 

até a utilização de equipamentos mais sofisticados, entretanto, todos apresentam 

limitações importantes (FIGUEIREDO; DICKSON; PASHA, 2000). Portanto, 

parâmetros laboratoriais e antropométricos, tais como circunferências e áreas 

musculares, são rotineiramente utilizados como mensurações em avaliação 

nutricional (LAMEU, 2004). 

A avaliação dos clássicos parâmetros antropométricos como o índice de 

massa corpórea, pregas cutâneas, reflete o grau de desnutrição, mas as alterações 

nos mesmos só aparecem depois de um período variável de desnutrição. As 

alterações funcionais musculares da desnutrição surgem antes das mudanças dos 

parâmetros antropométricos e laboratoriais (BRAY; GREENWAY; MOLITCH, 1978). 

O músculo adutor do polegar (MAP), assim como todos os músculos 

esqueléticos periféricos, também é consumido durante o catabolismo e atrofiado 

pela inatividade. A perda da função contrátil tem sido estudada por dinamometria e 

tem sido relacionado a uma maior prevalência de complicações pós-operatórias. 

Assim, não só a redução da massa muscular é um parâmetro prognóstico para 

complicações em pacientes no pós-operatório, mas a perda da função muscular é 

também um preditor de mortalidade em indivíduos saudáveis (LAMEU, 2004). As 

primeiras alterações nutricionais fazem-se sentir dentro da célula muscular, com 

reflexos em sua função. Dessa forma, a medição da capacidade muscular é um bom 

método de avaliação nutricional (ÁLVARES DA SILVA; SILVEIRA, 1998). 

O MAP, por ser plano e estar situado entre duas estruturas ósseas, é o único 

músculo que permite uma avaliação adequada de sua espessura, por apresentar um 

referencial anatômico bem definido e principalmente ser reprodutível por outros 
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pesquisadores (ANDRADE; LAMEU, 2007). Por ser de fácil acesso tem sido 

estudado através da estimulação ulnar, dificultando sua aplicação devido à dor que 

este método proporciona ao paciente, alto custo e déficit de experiência com o 

procedimento (DUARTE, 2008). 

Lameu (2004), em seu estudo com 421 pacientes sadios, padronizou a 

mensuração do MAP e correlacionou tal medida com a idade, o gênero, a estrutura e 

a raça, para sua posterior utilização como novo parâmetro antropométrico. 

A aferição da força máxima voluntária de preensão manual, ou simplesmente 

dinamometria manual (DM), consiste em um teste simples e objetivo que tem como 

princípio estimar a função do músculo esquelético (KLIDJIAN et al., 1980). Contudo, 

o maior obstáculo à ampla adoção da dinamometria como um instrumento de 

avaliação nutricional, consiste no fato de que não há uma definição a respeito de um 

ponto de corte a partir do qual um indivíduo poderia ser classificado como desnutrido 

(SCHUSSEL; ANJOS; KAC, 2008). 

Alguns estudos têm demonstrado o uso do dinamômetro de mão como um 

método válido para avaliação nutricional devido ao fato de ser um teste simples, 

rápido, barato e eficaz (ÁLVARES DA SILVA; SILVEIRA, 1998; KLIDJIAN et al., 

1980). Sendo também um método útil na identificação daqueles pacientes que se 

encontram em risco de desenvolver complicações relacionados à desnutrição. A 

força do aperto de mão (FAM), mensurada com o uso do dinamômetro, consiste em 

um procedimento objetivo, pratico e de fácil utilização (MOREIRA; ÁLVAREZ; 

GODOY, 2003). 

A dinamometria identifica uma proporção elevada de pacientes 

nutricionalmente em risco, e uma vez que o reconhecimento precoce da desnutrição 

é o primeiro passo para a intervenção nutricional, o uso de um método sensível 

como a força do aperto da mão parece bastante adequado para avaliação nutricional 

(ÁLVARES DA SILVA; SILVEIRA, 1998). 

A combinação de um método de mensuração muscular (MAP) com outro de 

função muscular (FAM) parece ser o ideal para a detecção precoce de modificações 

estruturais e funcionais no compartimento muscular. Isso poderia ser útil tanto para 
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diagnosticar precocemente a desnutrição como para a monitoração da resposta de 

paciente submetidos a intervenções nutricionais. 

 Desse modo, este estudo apresenta como objetivo avaliar o estado 

nutricional de adultos jovens saudáveis através do MAP e da FAM, nas mãos 

dominante e não dominante, correlacionando-os com a quantidade de massa 

muscular, além de testar a reprodutibilidade intra e inter avaliador dos mesmos. 
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Objetivos 

 

 

Geral: 

 

 Avaliar o estado nutricional de adultos jovens saudáveis através do MAP e da 

FAM, correlacionando-os com a quantidade de massa muscular, além de 

testar a reprodutibilidade intra e inter avaliador dos mesmos. 

 

Específicos: 

 

 Avaliar a reprodutibilidade intra e inter avaliador das medidas do MAP e FAM; 

 Verificar a correlação entre dois métodos de avaliação: FAM e MAP e a 

correlação destes métodos com a quantidade de massa muscular avaliada 

através da bioimpedância; 

 Comparar as avaliações do MAP e FAM nas mãos dominante e não 

dominante; 

 Avaliar o estado nutricional pôndero estatural dos indivíduos. 
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Hipóteses ou questões investigativas 

 

 

 Não haverá diferença nos valores encontrados do MAP e da FAM quando 

realizadas inter e intra avaliador; 

 Haverá uma correlação positiva entre o valor mensurado do MAP e o da FAM, 

assim como do MAP e FAM com a quantidade de massa muscular avaliada 

através da bioimpedância; 

 Será encontrada uma elevada prevalência de eutrofia segundo o MAP e a 

FAM na população estudada.  
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Metodologia 

 

 

 Delineamento do estudo 

Foi realizado um estudo do tipo transversal, visando avaliar o estado 

nutricional de estudantes universitários do Centro Acadêmico de Vitória/ 

Universidade Federal de Pernambuco (CAV/ UFPE) através do MAP e da FAM, além 

de testar a reprodutibilidade inter e intra-avaliador dos mesmos. 

 

 Casuística 

Para o cálculo do tamanho amostral foi utilizado o programa 

SampleXS,distribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para apoiar o 

planejamento amostral em estudos transversais. Foram adotados os seguintes 

parâmetros: população (n = 799); intervalo de confiança de 95%; erro máximo 

tolerável de seis pontos percentuais; efeito de delineamento amostral de 1,25; e por 

não se conhecer com precisão a extensão a diversas condutas de risco à saúde em 

estudantes do ensino superior de Vitória de Santo Antão, a prevalência foi arbitrada 

em 50%, totalizando 250 estudantes.  

Todos os estudantes do CAV foram convidados a participar da pesquisa, 

fazendo parte da amostra os estudantes que concordaram em participar, sendo 

excluídas apenas as pessoas impossibilitadas de realizar as medidas 

antropométricas, assim como as gestantes.  

 

 Variáveis estudadas 

As seguintes variáveis foram estudadas: Índice de massa corpórea (IMC), 

quantidade de massa magra (Kg) pelo método de bioimpedância, força do aperto de 

mão (FAM) e espessura do músculo adutor do polegar (MAP). A coleta dos dados foi 

realizada em ficha própria (APÊNDICE I). 

Para avaliação da massa corpórea dos voluntários foi realizado o IMC, que é 

um indicador simples de estado nutricional muito utilizado na prática clínica, 
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calculado por: peso atual (kg) / estatura (m)². Para cálculo do mesmo, a estatura foi 

aferida utilizando-se um estadiômetro portátil (Ghrum Polar Manufacture, Suíça) com 

precisão de 1mm, onde o individuo se posicionou em pé, descalço, com os 

calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos ao longo do corpo. Para 

medição do peso foi utilizada uma balança digital, com capacidade de 150Kg e 

divisão de 100g. Para a classificação do IMC foram utilizados os valores de 

referência propostos pela OMS em 1998, como seguem: 

Baixo Peso: IMC ≤ 18,5 Kg/m2 

Eutrofia: IMC ≥ 18,5 e ≤ 24,9 Kg/m2 

Sobrepeso: IMC ≥ 25 e ≤ 29,9 Kg/m2 

Obesidade Grau 1: IMC ≥ 30 e ≤ 34,9 Kg/m2 

Obesidade Grau 2: IMC ≥ 35 e ≤ 39,9 Kg/m2 

Obesidade Grau 3: IMC ≥ 40 Kg/m2 

As medidas de bioimpedância foram executadas com o indivíduo deitado, em 

decúbito dorsal, em uma maca, sem portar relógio ou qualquer outro objeto metálico. 

Antes da colocação dos eletrodos na pele dos sujeitos, foi feita limpeza dos pontos 

de contato com algodão embebido em álcool. Foi utilizado o protocolo de GUEDES 

(1998), onde o indivíduo necessitou: Manter-se em jejum de pelo menos 4 horas que 

antecederam o teste, não ter realizado atividades físicas extenuantes nas 24 horas e 

não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 48 horas anteriores ao teste, ter urinado pelo 

menos 30 minutos antes, não ter utilizado medicamentos diuréticos nos 7 dias que 

antecedeu a avaliação e permanecer, pelo menos, 5 a 10 minutos deitado em 

decúbito dorsal, em total repouso antes da execução do teste. 

Para avaliação da FAM, foi utilizado o dinamômetro da marca kratos, sendo 

um aparelho de simples manuseio e que fornece uma leitura rápida e direta. Os 

voluntários ficaram sentados, com o cotovelo flexionado a 90º e sempre apoiado no 

momento da aferição. Foram realizadas três medidas em cada mão, para adotar-se 

assim a média delas.  Durante a medida da FAM, o voluntário foi instruído a apertar 

o dinamômetro com a força máxima por três segundos. Foram adotados os pontos 

de corte propostos por BUDZIARECK (2006), que em seu estudo encontrou valores 

mínimos sugeridos para referência da FAM dominante (FAMD) e não dominante 

(FAMND) de 16kgf e 13 kgf, respectivamente, para o sexo feminino e 30kgf para o 

sexo masculino em ambas as mãos.  
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Para avaliação do MAP foi utilizado o paquímetro Cescorf. Os indivíduos 

permaneceram sentados, com as duas mãos repousando sobre o joelho 

homolateral, cotovelo em ângulo de aproximadamente 90º sobre o membro inferior, 

sendo o músculo adutor pinçado com o paquímetro no vértice de um ângulo 

imaginário formado pela extensão do polegar e do dedo indicador. A média de três 

aferições foi considerada como a medida da espessura do MAP. Foram utilizados 

como referência os valores encontrados por LAMEU (2004), sendo considerados 

normais os homens que apresentaram valores de MAP maiores que 9,5mm, classe I 

entre 7 e 9,5mm e classe 2 menor que 7mm e as mulheres que apresentaram 

valores maiores que 8mm, entre 6 e 8mm e menores que 6mm, respectivamente. Os 

pontos de corte especificados foram adotados para as mãos dominante e não 

dominante.    

 Aspectos Éticos  

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), protocolo nº 017/10 (ANEXO I). Para aqueles que 

aceitaram participar do estudo, foram dadas explicações do método e dos objetivos 

do mesmo e todos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE II). Toda a avaliação antropométrica foi realizada no próprio laboratório 

de avaliação nutricional do CAV/UFPE, um lugar tranqüilo e isolado das demais 

áreas do campus, a fim de garantir a privacidade dos voluntários. Foi fornecido por 

escrito um diagnóstico nutricional completo individualizado para cada voluntário.  

 Análise de Dados e Procedimentos Estatísticos 

A construção do banco de dados e a análise estatística foram realizadas no 

programa Epi-info versão 6.04 e no SPSS versão 10.0.  

Na descrição das proporções, a distribuição binomial foi aproximada à 

distribuição normal pelo intervalo de confiança de 95%. A comparação entre 

freqüências foi realizada pelo teste de qui-quadrado e a comparação entre as 

médias pelo teste “t” de Student. Foi adotado o nível de significância de 5% para 

rejeição da hipótese de nulidade.  

 A reprodutibilidade intra e interavaliador foi medida através do índice Kappa. 

A concordância entre as medidas foi definida como ruim para valores de índice 

kappa menores que 0,00, fraca entre 0.00 e 0.20, sofrível de 0.21 a 0.40, regular de 
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0.41 a 0.60, boa de 0.61 a 0.80, ótima de 0,81 a 0,99 e perfeita igual a 1.00 (LANDIS 

& KOACH, 1977). 
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Resultados 

 

A amostra foi constituída por 264 estudantes com média de idade de 20,99 ± 

3,00 anos. Entre os homens, a idade média foi de 21,28 ± 3,40 e nas mulheres de 

20,94 ± 2,92, sem diferença estatisticamente significativa entre elas (p = 0, 4957). As 

características da amostra estão descritas na tabela 1. A população foi composta em 

sua maioria por estudantes do sexo feminino (84,1 %), que cursavam o curso de 

Ciências Biológicas (37,8 %), que possuíam cor branca (58,2%) e que apresentaram 

um estado de eutrofia (72,7%), quando classificados de acordo com o IMC. 

Tabela 1. Características Gerais e antropométricas dos estudantes universitários do Centro 

Acadêmico de Vitória/ UFPE – CAV, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estado nutricional dos estudantes determinados pelo MAP e FAM está 

apresentado na tabela 2. O resultado da avaliação através da FAMD demonstrou 

que os estudantes em sua maioria apresentaram um estado de eutrofia tanto em 

mulheres (73,3%), quanto nos homens (66,7%). O mesmo aconteceu quando 

avaliados através da FAMND, quando 84,8% e 57,1% das mulheres e dos homens, 

respectivamente, apresentaram-se eutróficos. De acordo com a classificação do 

MAP, quando avaliados na mão dominante e na mão não dominante, a maioria dos 

estudantes apresentou valores normais; no MAPD, 68,4% e 85,4%, no sexo 

VARIÁVEL  N % 

SEXO   

Feminino 222 84,1 
Masculino 42 15,9 

CURSO   

Nutrição 81 30,9 
Enfermagem 74 28,2 

Biológicas 99 37,8 

Educação Física 08 3,1 

RAÇA   
Branca 145 58,2 
Mulata 83 33,3 

Negra 21 8,4 

IMC   
Baixo Peso 29 11,3 
Eutrofia 186 72,7 

Sobrepeso 29 11,3 

Obesidade 12 4,7 
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feminino e masculino, respectivamente e no MAPND, 59,9% do sexo feminino e 

90,5% no sexo masculino. Foi observada diferença estatisticamente significativa na 

comparação entre os sexos, com as mulheres apresentando maior prevalência de 

eutrofia segundo a FAMD e a FAMND e os homens maior prevalência de 

normalidade segundo o MAPD e o MAPND. Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa quando comparada a mão dominante com a mão não 

dominante, exceto para a FAM no sexo feminino, com maior prevalência de eutrofia 

na FAMND (84,8% vs 73,3%, para a FAMND e FAMD, respectivamente, p = 0,0033). 

Tabela 2.  Estado nutricional dos estudantes universitários do Centro Acadêmico de Vitória segundo 

o sexo, determinado pela força do aperto de mão (FAM) e pelo músculo adutor do polegar (MAP), 

2010. 

 Sexo Feminino Sexo Masculino p* 

 N % N %  

FAMD      

Eutrofia 151
 

73,3
**
 28 66,7 0,0000 

Desnutrição 55
 

26,7
 **

 14
 

33,3 

FAMND      

Eutrofia 173
 

84,8
 **

 24
 

57,1 0,0000 

Desnutrição 31
 

15,2
 **

 18
 

42,9  

MAPD      

Normal 143
 

68,4 35
 

85,4  

Classe I
a 

62
 

29,7 6
 

14,6 0,0000 

Classe II
b 

4
 

1,9 0
 

0  

MAPND      

Normal 124
 

59,9 38
 

90,5  

Classe I 73
 

35,3 4
 

9,5 0,0000 

Classe II 10
 

4,8 0
 

0  

FAMD: Força do Aperto de Mão da mão dominante; FAMND: Força do aperto de mão da mão não dominante; 
MAPD: Músculo Adutor do Polegar da mão dominante; MAPND: Músculo Adutor do Polegar da mão não 
dominante. 
*qui-quadrado – comparação entre os sexos; * *qui-quadrado – p<0,05 
a 

entre 1 e 2 desvios padrão; 
b 
menor que 2 desvios padrão. 

 

A tabela 3 apresenta os resultados da medida de FAMD, FAMND, MAPD e 

MAPND, encontrados por dois avaliadores, em diferentes dias, distribuídos de 

acordo com o gênero. Os valores de FAM e MAP são maiores nos homens do que 

nas mulheres (p < 0,05). Não houve diferença estatisticamente significativa quando 

comparadas as medidas da FAM e MAP entre o avaliador de referência e o segundo 

avaliador no dia 1 e entre o avaliador de referência nos 2 dias, exceto com relação a 
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FAMND no sexo feminino, na comparação do avaliador de referência com o 

segundo avaliador no dia 1 ( p = 0,0135) e com relação ao MAPND para a 

população em geral na comparação entre o avaliador de referência nos 2 dias ( p = 

0,0497). 

 

Tabela 3. Média dos valores do MAP e FAM dos estudantes universitários do Centro Acadêmico de 

Vitória/ UFPE – CAV, 2010. 

 GERAL HOMENS MULHERES 

 n = 264 n = 42  n = 222  

VARIÁVEIS MÉDIA ± DP MÉDIA ± DP MÉDIA ± DP 

FAM da mão dominante (kgf)    

Avaliador de referência – dia 1 21,08 ± 7,56 32,80 ± 8,61
a 

18,70 ± 4,50
a 

Segundo avaliador – dia 1 21,37 ± 7,76 32,53 ± 9,90 19,19 ± 4,90 

Avaliador de referência – dia 2 21,58 ± 8,20 35,52 ± 8,80 18,91 ± 4,60 

FAM da mão não dominante (kgf)    

Avaliador de referência – dia 1 19,85 ± 7,85 31,93 ± 9,01
a 

17,37 ± 4,62
a, b 

Segundo avaliador – dia 1 20,73 ± 7,72 31,78 ± 9,11 18,56 ± 5,16
b 

Avaliador de referência – dia 2 20,17 ± 8,30 33,78 ± 10,05 17,56 ± 4,57 

MAP da mão dominante (mm)    
Avaliador de referência – dia 1 9,46 ± 2,19 12,02 ± 2,40

a 
8,96 ± 1,76

a 

Segundo avaliador – dia 1 9,23 ± 2,43 11,26 ± 2,43 8,84 ± 2,32 
Avaliador de referência – dia 2 9,14 ± 2,05 11,49 ± 1,69 8,74 ± 1,82 

MAP da mão não dominante (mm)    

Avaliador de referência – dia 1 9,13 ± 2,23
c 

11,18 ± 2,65
a 

8,71 ± 1,89
a 

Segundo avaliador – dia 1 8,78 ± 2,32 10,79 ± 2,65 8,38 ± 2,03 

Avaliador de referência – dia 2 8,71 ± 2,06
c 

10,59 ± 1,86 8,40 ± 1,92 
        FAM: Força do aperto de mão/ MAP: Músculo Adutor do Polegar 
               a 

comparação entre sexos – teste t de student (p < 0,05) 
               b 

comparação entre avaliador de referência e o segundo avaliador no dia 1 – teste t de student (p < 0,05) 
               c 

comparação entre avaliador de referência nos dois dias – teste t de student (p < 0,05) 

 

A tabela 4 descreve a concordância intra avaliador (avaliador de referência 

entre 2 dias) e inter avaliador (avaliador de referência com o segundo avaliador no 

dia 1) para a FAM e o MAP em ambos os sexos. Observou-se uma boa 

concordância intra e inter avaliador para a FAMD e a FAMND no sexo masculino e 

uma concordância regular no sexo feminino. Em relação à concordância inter 

avaliador do MAPD e MAPND, observou-se uma sofrível concordância para ambos 

os sexos. Uma concordância intra avaliador regular foi encontrada para o MAPD e o 

MAPND, exceto para o MAPND no sexo feminino, sendo verificada uma 

concordância sofrível. 
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Tabela 4. Concordância entre os valores de MAP e FAM encontrados intra e inter avaliadores nos 

estudantes universitários do Centro Acadêmico de Vitória/ UFPE – CAV, 2010. 

INTRA AVALIADOR* INTER AVALIADOR** 

 Valores de índice 
Kappa 

Concordância Valores de índice 
Kappa 

Concordância 

MAPD     
Feminino 0, 4534 Regular 0, 3112 Sofrível 
Masculino 0, 5033 Regular 0, 3112 Sofrível 
     
MAPND     
Feminino 0, 5213 Regular 0, 3802 Sofrível 
Masculino 0, 3631 Sofrível 0, 2317 Sofrível 
     
FAMD     
Feminino 0, 4649 Regular 0, 4404 Regular 
Masculino 0, 7273 Boa 0, 7000 Boa 
     
FAMND     
Feminino 0, 4978  Regular 0, 5176 Regular 
Masculino 0, 6687  Boa 0, 6573  Boa 

  FAMD: Força do Aperto de Mão da mão dominante; FAMND: Força do aperto de mão da mão não dominante; 
  MAPD: Músculo Adutor do Polegar da mão dominante; MAPND: Músculo Adutor do Polegar da mão não dominante.                        
*Avaliador de referência entre dois dias. ** Avaliador de referência com segundo avaliador 

 
As correlações entre a FAM, o MAP e a quantidade de massa magra em 

quilogramas avaliada pela bioimpedância, foram avaliadas e apresentadas na figura 

1. Houve uma correlação positiva entre a FAMD e o MAPD, e a FAMND e o MAPND 

(r = 0,480 e 0,323, respectivamente). Foram encontradas correlações positivas 

também quando correlacionados essas variáveis com a quantidade de massa 

magra, avaliada através da bioimpedância. 

 
r = 0, 480; p = 0, 0000 

 
r = 0, 323; p = 0, 0000 
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r = 0, 443; p = 0, 0000 

 
r = 0, 447; p = 0, 0000 

 
r = 0, 403; p = 0, 0000 

 
r = 0, 326; p = 0, 0000 

 
r = correlação de Pearson 
famd21: Valores da força do aperto de mão da mão dominante, obtidos pelo avaliador de referência no dia 1. 
famnd21: Valores da força do aperto de mão da mão não dominante, obtidos pelo avaliador de referência no dia 1. 
mapd21: Valores do músculo adutor do polegar da mão dominante, obtidos pelo avaliador de referência no dia 1. 
mapnd21: Valores do músculo adutor do polegar da mão não dominante, obtidos pelo avaliador de referência no dia 1. 
massamagra: Quantidade de massa magra em quilogramas.  

 
Figura 1. Correlações entre os métodos de avaliação MAP, FAM e a quantidade de massa magra 

(Kg) avaliada através da bioimpedância nos estudantes universitários do Centro Acadêmico de 

Vitória/ UFPE – CAV, 2010.  
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Discussão 

 

 

A prevalência de estudantes do sexo feminino justifica-se pelo fato de que a 

amostra foi constituída por estudantes universitários da área de saúde, onde há um 

maior número de mulheres. Como a graduação de educação física é um curso novo 

na Universidade, houve uma menor proporção de alunos deste curso, pois contou 

com a participação apenas de estudantes de um período. 

Ramos (2005), ao estudar estudantes universitários da Universidade Federal 

de Minas Gerais, com faixa etária entre 17 e 35 anos, obteve resultados similares ao 

deste trabalho em relação à classificação do IMC. A autora verificou que 77,1% dos 

universitários apresentaram-se eutróficos, 15% com baixo peso e 7,9% com excesso 

de peso. Vieira et al. (2002), também verificaram um alto percentual de eutrofia 

(93%) em estudantes adolescentes universitários de uma universidade pública 

brasileira.  

Em relação à classificação do estado nutricional segundo o MAP, Bragagnolo 

et al.(2009), em seu estudo com pacientes pré cirúrgicos, encontraram um 

percentual de 62,8% e 65,9% de indivíduos desnutridos, quando classificados de 

acordo com o MAPD e o MAPND, respectivamente. Percentuais maiores do que os 

encontrados neste estudo com indivíduos saudáveis, uma vez que a doença e a 

diminuição da atividade laboral levam a perda protéica, consequentemente, à 

depleção muscular.  

Não foram encontrados na literatura outros estudos que classificassem o 

estado nutricional de indivíduos através da FAM, por se tratar de um método 

recentemente descrito. No entanto, verifica-se que a prevalência de eutrofia 

encontrada neste estudo segundo este indicador foi semelhante à classificação 

segundo o IMC, com predominância de indivíduos eutróficos, o que era de se 

esperar, já que se trata de uma população saudável.  

Os valores médios da FAM encontrados por Budziareck et al.(2006) diferiram 

dos apresentados no presente estudo. Uma das possíveis explicações seria o uso 

de instrumentos de marcas diferentes para a realização das medidas, sua calibração 

inadequada, assim como as características da amostra. Segundo Schüssel et al. 

(2008), uma análise dos valores de referência demonstrou que existe uma grande 
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variação dos dados de acordo com a nacionalidade dos indivíduos em estudo, e 

diversos fatores não nutricionais podem influenciar esta medida funcional, entre os 

quais, a motivação do indivíduo em exercer o seu máximo desempenho durante a 

medida de força e a sua posição durante a aferição. As médias encontradas no sexo 

masculino do MAP, em ambas as mãos, foram semelhantes às encontradas por 

Lameu et al.(2004) em indivíduos saudáveis com idade < 25 anos. 

Caporrino et al.(1998) em seu estudo, demonstraram que o lado dominante 

obteve maiores valores de força de aperto de mão do que o não dominante para 

ambos os sexos, e com relação ao sexo, o masculino atingiu maiores índices de 

força do aperto de mão do que o feminino. Assim como, Duarte (2008), também 

encontrou valores do MAP significativamente maiores em homens do que em 

mulheres. Resultados semelhantes ao presente trabalho. 

Neste estudo, na comparação da FAM da mão dominante e não dominante foi 

encontrada uma diferença estatisticamente significativa no sexo feminino (p = 

0,003), demonstrando maior prevalência de eutrofia segundo a FAMND, o que pode 

ser justificado pelo fato de os pontos de cortes propostos para a FAM no sexo 

feminino em ambas as mãos serem diferentes, com um menor ponto de corte na 

FAMND, enquanto que no sexo masculino os valores de ponto de corte são iguais 

para ambas as mãos (Budziareck, 2006).  

A maioria das medidas realizadas de MAP e FAM não apresentaram 

diferença estatisticamente significativa quando comparadas entre os 2 avaliadores e 

entre o avaliador de referência nos dois dias diferentes, exceto em relação a FAMND 

no sexo feminino e MAPND na população em geral, sem divisão por sexo, para a 

comparação interavaliador e intraavaliador, respectivamente. Um dos fatores que 

poderia justificar esta diferença é o fato de, na avaliação interavaliador da FAM, a 

motivação do indivíduo em exercer o seu máximo desempenho durante a medida de 

força pode diminuir quando realiza a segunda avaliação. No caso do MAP, a 

dificuldade em identificar o local correto de medição pode ter contribuído para esta 

diferença intra avaliador observada. 

A concordância intra e inter avaliadores demonstrou que a FAM, por se tratar 

de um método que necessite de menos técnica e manuseio do equipamento por 

parte do avaliador para a aferição da medida, apresenta uma melhor concordância 

inter e intra avaliadores, quando comparado ao MAP. Uma melhor concordância 
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encontrada no sexo masculino pode ser justificada pelo número reduzido de 

estudantes homens na amostra. 

As correlações entre o MAPD e MAPND e outras variáveis tais como, gênero, 

idade, peso, altura, IMC e ASG encontradas por Duarte (2008) mostraram 

correlações positivas, assim como as do presente estudo, quando correlacionado o 

MAP com a FAM e a quantidade de massa magra. Todos esses testes de correlação 

mostram a importância do MAP, FAM e o estado nutricional, reforçando a idéia de 

quanto maior a quantidade de massa magra, e conseqüentemente eutrofia, maior 

será o valor do MAP e FAM. Leyk et al.(2007) demonstraram recentemente que a 

força do aperto de mão foi linearmente correlacionada com a massa corporal magra 

(R2= 0,765) em uma grande amostra de homens e mulheres de 20 e 25 anos de 

idade na Alemanha. 
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Conclusões ou Considerações Finais 

 

De um modo geral, os dois métodos de avaliação nutricional (FAM e MAP) 

mostraram ser métodos reprodutíveis e com bom desempenho como indicador do 

estado nutricional, sendo portanto útil na avaliação nutricional de indivíduos jovens 

saudáveis, podendo ser recomendados como uma ferramenta para identificar 

pacientes desnutridos ou em risco, e serem usualmente utilizados na prática clínica. 

Lembrando sempre que um parâmetro isolado não caracteriza a condição nutricional 

do indivíduo, é necessário empregar uma associação de vários indicadores para 

melhorar a precisão e a acurácia do diagnóstico nutricional. 

Novas pesquisas devem ser realizadas para mostrar a eficiência desses  

parâmetros antropométricos na avaliação nutricional de massa muscular e suas 

modificações após intervenções nutricionais. 
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Apêndices 

 

Apêndice I 

 

Questionário nº._______      Data: _____/____/______ 

Nome: ______________________________________ Data de nascimento: ___/ ___ / ___  Idade: 

______   2. Sexo: 1. (  ) F   2. (  ) M   Cidade: __________________ 

E-mail: _______________________________Telefone: ________________  

Curso: 1. (     ) Nutrição     2. (     ) Enfermagem     3. (     ) C. Biológicas  Período:_____       

Raça: 1. (     ) Branco       2. (     ) Mulato          3.(     ) Negro 

 

Parâmetros Antropométricos 

1. Peso: _______kg 2. Altura: ______m 3. IMC: _______Kg/m² 

 

Força do Aperto de Mão (FAM) e Músculo Adutor do Polegar (MAP) 

Avaliador 1 dia 1 

 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida Média 

FAM    D/ ND         

MAP     D/ ND         

Avaliador 2 dia 1 

 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida Média 

FAM    D/ ND         

MAP     D/ ND         

Avaliador 1 dia 2 

 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida Média 

FAM    D/ ND         

MAP     D/ ND         

Avaliador 2 dia 2 

 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida Média 

FAM    D/ ND         

MAP     D/ ND         

 

 

Bioimpedância Elétrica 

Massa Magra (Kg)  Quantidade de Água (L)  

% Massa Magra  % Água Corporal  

Referência Massa Magra  Referência Água Corporal  

Gordura Corporal (Kg)    

% Gordura Corporal    

Referência Gordura Corporal    
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Apêndice II 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as 
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em 
duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 
penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida você deve procurar a pesquisadora responsável no endereço 
Rua do Alto do Reservatório s/n Bela Vista – Vitória de Santo Antão/PE, pelo telefone (81) 3523-3351 ou e-mail 
mpetribu@hotmail.com e/ou o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro de Ciências 
da Saúde da UFPE, Av. Professor Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife/PE, CEP 50670-901, telefone 
(81) 2126-8588. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: Músculo adutor do polegar e Força do aperto de mão: uma comparação de dois métodos na 
avaliação do estado nutricional de adultos saudáveis. 
 Pesquisador Responsável: Marina de Moraes Vasconcelos Petribú 
 

1. O estudo tem como objetivo avaliar o uso do Músculo Adutor do Polegar (MAP) e da Força do Aperto de 
Mão (FAM) como novos métodos antropométricos para a avaliação nutricional em indivíduos saudáveis. 

2. Para o estudo serão necessários os seus dados de peso, altura, circunferência do braço, prega cutânea 
tricipital, percentual de gordura corpórea, assim como a espessura do músculo adutor do polegar e a 
força do aperto de mão. 

3. A pesquisa trará benefícios enormes para a população em estudo, pois permitirá que você conheça um 
pouco mais sobre os métodos antropométricos que serão utilizados na sua avaliação, assim como, que 
tenha uma melhor visão do seu perfil e da sua composição corporal. Para a população em geral, o 
devido estudo poderá trazer novas opções de métodos eficazes e eficientes que poderão ser utilizados 
na hora de traçar seu perfil nutricional, auxiliando assim para um diagnóstico mais acurado e preciso. 

4. Como risco, destaca-se apenas a possibilidade de você se sentir constrangido. Nesse caso, você 
poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer etapa, antes ou após o início da coleta dos 
dados. 

5. A pesquisadora responsável, após a interpretação dos dados antropométricos coletados, informará a 
você seu diagnóstico nutricional e lhe dará orientações nutricionais, conforme necessário. 

6. As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguradas o sigilo sobre sua 
participação. Os dados serão arquivados na Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico 
de Vitória pela pesquisadora responsável, por um período de trinta e seis meses. Não haverá nenhum 
gasto com a sua participação, nem receberá nenhuma quantia por isto. Você tem o direito de retirar o 
consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade.   

7. Você receberá respostas a perguntas ou esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada com os 
objetivos da pesquisa. 

 
Pelo presente documento, Eu ___________________________________________, abaixo assinado, concordo 
em participar da pesquisa “Músculo adutor do polegar e Força do aperto de mão: uma comparação de dois 
métodos na avaliação do estado nutricional de adultos saudáveis”, como sujeito. Fui devidamente informado (a) 

e esclarecido (a) pela pesquisadora Marina de Moraes Vasconcelos Petribú sobre a pesquisa, os procedimentos 
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  
 
Vitória de Santo Antão, ______ de__________________ de ___________.  
Assinatura do sujeito: ____________________________________  
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito em 
participar. 

Testemunhas:  
Nome: ________________________________ Assinatura: _________________________  
Nome: ________________________________ Assinatura: _________________________  

 

 

mailto:mpetribu@hotmail.com

