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Introducao: A avaliação da dinapenia em idosos pode ser considerada um dos fatores relevantes no que diz respeito ao desempenho
físico desta faixa etária. Esse tipo de avaliação possibilita analisar a performance física dos idosos através da força muscular e relacioná-
la com outros fatores que influenciam em sua qualidade de vida.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da cognição na dinapenia de indivíduos idosos. Assim, o transtorno cognitivo
pode influenciar na força muscular de indivíduos acima de 50 anos?

Método: O presente estudo foi aprovado pelo CAAE: 53994716.6.0000.5369, parecer 1.453.833, do Comitê de Ética em Pesquisa.
Foram avaliados indivíduos com idade acima de 50 anos, participantes de um projeto de estimulação cognitiva – Oficina da Lembrança.
Para análise da cognição foi utilizado o MoCA test – Montreal Cognitive Assessment - cuja pontuação varia de 0 – 30 pontos, sendo
classificados em transtorno leve ou sem transtorno (19 a 30 pontos) e moderado a grave (8 a 18 pontos). Para a avaliação de força
muscular, foi utilizado um dinamômetro Jamar Modelo J00105 de preensão manual, aferido 3 vezes consecutivas, com intervalo de 1
minuto, considerando a melhor de três medidas de contração isométrica máxima. Após realização dos testes, a análise dos dados foi
transcrita em uma planilha eletrônica e os dados importados e analisados, no software Stata versão 15.1, por meio de teste t para
amostras independentes com análise das variâncias.

Resultados: A média da idade foi de 66,9 ± 8,3 anos sendo 69 mulheres e 15 homens. Para análise, os participantes foram divididos em
2 grupos, sendo o grupo1 (n=32) classificado com transtorno cognitivo moderado a grave, com mensuração de força muscular média de
49,2 ± 2,4 kgf e o grupo2, classificado com pouco ou nenhum transtorno cognitivo, 51 indivíduos, apresentou a mensuração de força
muscular média de 58,7 ± 2,7 kgf. Comparando os grupos 1 e 2, houve diferença estatisticamente significativa (p=0,0102), mostrando
que os indivíduos do grupo 1 tem força muscular menor do que o grupo 2.

Conclusão: Os resultados mostraram que a cognição influencia a força muscular em indivíduos com idade acima de 50 anos, pois os
indivíduos que apresentaram transtorno cognitivo moderado a grave apresentaram menos força que os indivíduos com transtorno
cognitivo leve ou sem transtorno."
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