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RESUMO 

 

Introdução: Existem achados limitados sobre a associação do declínio do desempenho físico-

funcional com o aumento da idade ajustada para a participação social dos idosos. Objetivos: 

Investigar as mudanças no desempenho físico-funcional relacionadas à idade em idosos da 

comunidade, considerando o sexo e a participação dos idosos em unidades de saúde e em 

programas de prática de exercício físico regular. Métodos: Um estudo transversal foi conduzido 

com 266 idosos, classificados de acordo com a faixa etária: 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 ou 

mais anos. A idade caracterizou a variável independente. O desempenho físico-funcional 

(variável dependente) foi caracterizado pelo equilíbrio dinâmico (step teste), mobilidade 

corporal (Teste Timed Up and Go), força muscular de membros inferiores (teste Sit-to-stand) e 

força de preensão palmar (dinamômetro de preensão palmar). Os idosos foram questionados 

sobre a participação social ativa em grupos de saúde e sobre a prática de exercício físico regular 

(≥150 minutos semanais). Os dados foram analisados por meio de regressões lineares 

multivariadas. Resultados: Comparados às demais faixas etárias, observou-se entre os idosos 

octagenários menor participação em grupos dos centros de saúde no sexo feminino e menor 

prática de exercício físico regular em ambos os sexos. Na análise multivariada, no sexo 

feminino, observou-se que a idade influenciada pela prática de exercício físico regular explicou 

significativamente 18,7% (R²=0,187; R²ajustado = 0,172) do equilíbrio dinâmico. Nessas 

análises, a idade influenciada pela prática de exercício físico regular também explicou 22,8% 

(R²=0,228, R²ajustado=0,216) da força de membros inferiores nesse grupo. No sexo masculino, 

as variáveis de ajuste não influenciaram na associação na regressão multivariada e, portanto, a 

idade manteve-se sozinha explicando 11,9% (R²=0,119; R²ajustado=0,098) da força de 

membros inferiores e 11,5% (R²=0,115; R²ajustado=0,088) da mobilidade corporal dos 

homens. Conclusão: O avançar da idade, influenciado pela prática de exercício físico regular, 

associou-se à redução do equilíbrio dinâmico e da força muscular de membros inferiores nas 

mulheres idosas. Nos homens, o aumento da idade associou-se à redução da força muscular de 

membros inferiores e da mobilidade corporal, independente da participação social. 

 

Palavras-chave: Idoso; Desempenho Físico Funcional; Participação Social; Exercício Físico; 

Serviços de Saúde para Idosos. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: There are limited findings on the association of the decline in physical and 

functional performance with the increase in age, specially adjusted for the social participation 

of the older adults. Objectives: To investigate age-related changes in physical and functional 

performance in community-dwelling older adults, considering gender and older adults’ 

participation in primary care units and in regular exercise programs. Methods: A cross-

sectional study was conducted with 266 older adults, classified according to age group: 60 to 

69 years, 70 to 79 years and 80 or more years. Age characterized the independent variable. 

Physical-functional performance (dependent variable) was characterized by dynamic balance 

(step test), body mobility (Timed Up and Go Test), lower limbs muscle strength (Sit-to-stand 

test) and handgrip strength (handgrip dynamometer). The older adults were asked about active 

social participation in primary care health groups and about the practice of regular physical 

exercise (≥150 minutes per week). Data were analyzed by means of multivariate linear 

regressions. Results: Among 80+ age group, there was less participation in groups of primary 

care units in women and less practice of regular physical exercise in both sexes. In the 

multivariate analysis, it was observed among older women that age influenced by regular 

physical exercise significantly explained 18.7% (R²=0.187; Adjusted R² = 0.172) of dynamic 

balance. In these analyses, age influenced by the practice of regular physical exercise also 

explained 22.8% (R²=0.228, Adjusted R²=0.216) of lower limbs strength in this group. In males, 

the adjustment variables did not influence the association in multivariate regression and, 

therefore, age remained alone explaining 11.9% (R²=0.119; Adjusted R²=0.098) of lower limbs 

strength and 11.5% (R²=0.115; Adjusted R²=0.088) of men's body mobility. Conclusion: 

Advancing age, influenced by the practice of regular physical exercise, was associated with the 

reduction of dynamic balance and muscle strength of the lower limbs in older women. In men, 

increased age was associated with reduced lower-limbs muscle strength and body mobility, 

regardless of social participation. 

Keyword: Aged; Physical Functional Performance; Social Participation; Exercise; Health 

Services for the Aged. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O envelhecimento humano é um processo individualizado, dinâmico, complexo e 

irreversível com grandes variações que ocorrem no domínio biológico, psicológico e social de 

um indivíduo.1,2 Biologicamente o envelhecimento pode ser definido como uma ampla 

variedade de alterações ósseas, cartilaginosas, musculares e neurológicas que corroboram para 

a instabilidade, incoordenação e diminuição da resistência muscular.3 Já o envelhecimento 

psicossocial refere-se à forma como a pessoa percebe o processo de envelhecer por meio de 

mudanças no ambiente em que ela vive, ao isolamento social e como ela se relaciona com as 

pessoas a sua volta.2 

Ao envelhecer é mais provável que as pessoas tenham limitações funcionais como 

dificuldade de caminhar, de subir e descer degraus, sair de uma cadeira, atravessar uma sala, 

levantar da posição horizontal, equilibrar-se e dificuldade com habilidades motoras finas.4 Isso 

porque o avançar da idade promove alterações importantes no sistema musculoesquelético 

como a perda de unidades motoras, alterações no tipo e na área das fibras musculares, afetando 

a velocidade, a força e a potência do movimento, ocasionando um desempenho físico reduzido.5 

Essas alterações podem envolver o idoso num distanciamento social e na evasão de atividades.6 

Acredita-se que as limitações funcionais e restrições na participação social contribuem para 

vários resultados adversos à saúde, incluindo a perda da capacidade de viver de forma 

independente, má qualidade de vida, depressão, demência,4 quedas,7 institucionalização7 e até 

mesmo a morte.4 

Nas populações mais velhas, a participação social promove um envelhecimento 

saudável por influenciar nos aspectos físicos e mentais do indivíduo.8 A participação social 

representa a interação de um indivíduo na sociedade em situações de vida cultural, 

comportamental e social.9 A participação em programas de exercício físico regular, por 

exemplo, aumenta ou preserva aspectos da função física, da saúde mental, bem como melhora 

as relações sociais, a satisfação com a vida, o comportamento de autocuidado e a capacidade 

de manter-se independente.2 

Apesar de estudos apontarem associação entre o declínio físico-funcional e o aumento 

da idade,5,10–13 ainda existe evidência limitada dessa relação sob a influência da participação 

social dos idosos, e inconsistências sobre a influência do sexo no desempenho físico-

funcional.14–17 Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar as mudanças no 

desempenho físico-funcional relacionadas à idade em idosos da comunidade, considerando o 
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sexo e a participação social dos idosos em unidades de saúde e em programas de prática de 

exercício físico regular. 

 

2 - MÉTODOS 

Delineamento do estudo 

Este estudo observacional transversal foi conduzido nos eventos de promoção à saúde 

do idoso “Escola de Avós” da Região Oeste de Saúde, organizados pela Secretaria de Estado 

de Saúde do Distrito Federal em parceria com a Universidade de Brasília, Brasil. A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília (processo número 610.844-0). Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Participantes 

Idosos residentes na comunidade com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, que 

participaram pelo menos uma vez do evento “Escola de Avós” entre os anos de 2014 e de 2016 

foram incluídos no estudo. Participantes com dados ausentes para a variável idade ou para todas 

as variáveis de desempenho físico-funcional foram excluídos. 

Entre 2014 e 2016, idosos comunitários referidos pelas unidades de atenção básica 

foram recrutados por conveniência em eventos de promoção à saúde do idoso da região Oeste 

de Saúde do Distrito Federal, Brasil (“Escolas de Avós”). Um total de 428 idosos do banco de 

dados foi avaliado para elegibilidade, dos quais oito não tinham a informação sobre idade 

preenchida na ficha de avaliação e 154 não tinham informação sobre desempenho funcional. 

Portanto, foram incluídos nas análises dados de 266 idosos (Figura 1). 

O tamanho amostral foi calculado usando GPower 3.1. com base nas associações 

mostradas por estudo anterior para sexo feminino12 entre idade e as variáveis dependentes de 

força muscular de membros inferiores (R²=0,1089), força de preensão palmar (R²=0,0961) e 

mobilidade corporal (R²=0,1089). Considerando um R² de 0,096 e 4 previsores, estimou-se um 

tamanho amostral de 180 participantes para prover um poder de 95% e erro alfa de 0,05 

(bicaudal). 
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Figura 1. Fluxograma da amostra 

 

Coleta de dados 

Os participantes foram avaliados em um único dia em eventos de promoção à saúde 

realizados de 2014 a 2016. A coleta foi realizada por examinadores treinados para pesquisa. E 

teve duração de aproximadamente uma hora. Inicialmente foram coletadas as informações 

sociodeomográficas, seguidas das avaliações do desempenho físico-funcional. 

 

Variáveis e instrumentos 

 

Variável independente 

A idade foi a variável independente do estudo e foi coletada em anos completos e 

categorizada em três grupos por faixa etária: 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 ou mais anos.  

 

Variável dependente 

A variável dependente foi o desempenho físico-funcional, caracterizado pelo equilíbrio 

dinâmico, mobilidade corporal, força muscular de membros inferiores e força de preensão 

palmar (FPP). Para todas as medidas os idosos foram inicialmente familiarizados com uma 
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repetição de cada teste físico-funcional. 

 

Equilíbrio dinâmico 

  O equilíbrio dinâmico foi medido por meio do step teste. Foi solicitado ao participante 

que realizasse oito batidas de pé, rápidas, alternando entre direito e esquerdo, em um degrau à 

sua frente de 18 cm de altura e 40 centímetros de profundidade.18 O tempo cronometrado foi 

utilizado nas análises. O desempenho neste teste em tempo superior a 10 segundos indicou 

deficiência de equilíbrio dinâmico.18 

 

Força muscular de membros inferiores 

  A força muscular de membros inferiores foi medida por meio do teste cronometrado de 

levantar-se e sentar-se (TLS) cinco vezes. Foi solicitado ao participante levantar-se e sentar-se 

em uma cadeira padrão sem braços, de 45 cm de altura, por cinco vezes consecutivas, com os 

braços cruzados sobre o peito, o mais rápido e seguro possível. O tempo foi medido usando um 

cronômetro, iniciando no momento em que as costas do participante deixaram o encosto da 

cadeira pela primeira vez e finalizando quando tocaram no encosto após cinco repetições. Um 

tempo superior a 12 segundos para completar o TLS caracterizou fraqueza muscular de 

membros inferiores.19 

 

Força de Preensão Palmar 

  A força de preensão palmar (FPP) foi medida utilizando o dinamômetro hidráulico 

Saehan® (Saehan Corporation, Masan, Korea). Foram dadas instruções ao participante que, 

verbalmente, foi incentivado a apertar o dinamômetro o mais forte possível usando a mão 

dominante. A medida foi feita com o participante sentado, ombros aduzidos e rotação neutra, o 

cotovelo flexionado em 90º, antebraço em posição neutra para prono-supinação e punho entre 

0º e 30º de extensão com 0º e 15º de desvio ulnar. Três medidas foram realizadas em Kgf (com 

intervalo de um minuto) e a média foi utilizada nas análises. De acordo com a Foundation for 

the National Institutes of Health (FNIH), as medidas de força de preensão palmar inferiores a 

26 Kgf para os homens e a 16 Kgf para as mulheres caracterizam fraqueza muscular de 

membros superiores.20 

 

Mobilidade corporal 

  A mobilidade corporal foi avaliada por meio da capacidade de levantar-se e andar 
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medida pelo teste Timed Up and Go (TUG). No TUG foi dada instrução ao participante para 

caminhar o mais rápido possível, mas sem correr. Após o comando verbal inicial, o avaliador 

disparou o cronômetro quando o participante se levantou, andou três metros em linha reta, girou 

180 graus, voltou para a cadeira e sentou-se novamente. O relógio foi parado apenas quando o 

participante estava sentado na cadeira com os braços e as costas apoiados. O participante que 

necessitava de dispositivo de auxílio para marchar pôde fazer o uso, sendo que nenhuma 

assistência física foi dada durante o teste. O desempenho neste teste em tempo superior a 11,5 

segundos caracterizou limitação da mobilidade corporal.21 

 

Variável confundidora e covariáveis 

O sexo caracterizou um possível confundidor e foi categorizado em masculino ou 

feminino. As variáveis de participação social foram consideradas covariáveis. 

A participação social foi investigada por meio da participação dos idosos em grupos de 

saúde e da prática de exercício físico regular. Os idosos foram questionados sobre sua 

participação em grupos dos centros de saúde da sua região. Foram considerados com 

participação social ativa em grupos de saúde os idosos que relataram participar regularmente 

dos seguintes grupos: i. Grupo HiperDia (Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus) e/ou ii. 

Grupo de práticas integrativas em saúde. A prática regular de exercício físico foi identificada 

pelo relato do idoso de praticar pelo menos 150 minutos de exercício físico de intensidade 

moderada ou de 75 minutos de exercício físico de intensidade vigorosa por semana, de acordo 

com as recomendações para adultos mais velhos.22 

 

Análises dos Dados 

As análises estatísticas foram processadas utilizando-se os softwares Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) versão 22.0 e GPower 3.1 (Franz Faul, Universität Kiel, Germany). Os 

dados contínuos foram analisados descritivamente utilizando medidas de tendência central 

(média) e de variabilidade (desvio-padrão). A distribuição e homogeneidade dos dados foram 

testadas pelos testes Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente. Os dados categóricos 

foram apresentados em percentual e frequência absoluta. 

 

Viéses 

Para minimizar os vieses, os pesquisadores que realizaram as análises dos dados não 

estavam envolvidos na coleta de dados. Os dados dos pacientes foram analisados 
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anonimamente. E a variável de confusão ‘sexo’ foi controlada estratificando as análises por 

sexo. 

 

Dados ausentes 

Não foram realizadas imputações para dados ausentes. Nos casos de participantes com 

dados ausentes para as variáveis dependentes, os dados foram analisados usando exclusão 

pairwise, de forma que os dados disponíveis puderam ser incluídos nas análises e, assim, 

minimizou-se o risco de viés. 

 

Comparações entre faixas etárias 

Para comparar os dados contínuos entre as faixas etárias estratificados por sexo foram 

utilizados os testes Anova One-Way e Kruskal Wallis com post hoc Mann Whitney U de acordo 

com a distribuição dos dados. Para comparar os dados categóricos entre as faixas etárias 

estratificados por sexo foi utilizado o teste qui-quadrado. O nível de significância de 5% foi 

considerado para interpretação das análises dos dados paramétricos. Para as comparações 

intergrupo dos dados não paramétricos adotou-se a correção de Bonferroni para proteger contra 

o erro tipo 1, portanto, um valor p de 0,017 foi usado para determinar a significância estatística. 

Os valores dos índices f e w foram calculados como medida dos tamanhos de efeito e os 

resultados foram interpretados como pequeno (>0,10), médio (>0,25) e grande (>0,40) para f e 

pequeno (>0,10), médio (>0,30) e grande (>0,50) para w (Portney; Watkins, 2000). 

 

Análises de regressão linear 

Adicionalmente, foram realizadas análises de regressão linear univariadas para 

investigar a relação do desempenho físico-funcional (variável dependente) e a idade (variável 

independente) dos idosos em cada sexo. Nos casos em que a idade se associou ao desempenho 

com p-valor menor que 5% nas análises de regressão univariada, a idade foi incluída numa 

regressão linear multivariada estratificada por sexo inserindo as variáveis de participação social 

(em grupos de saúde e de exercício físico regular) como covariáveis. As análises multivariadas 

foram realizadas com o método stepwise. Para cada análise, foram respeitados os princípios de 

independência entre os resíduos (Durbin-Watson), normalidade dos resíduos, presença de 

homocedasticidade, ausência de multicolinearidade entre as variáveis (VIF<10 e 

Tolerância>0,1) e, portanto, garantidos os pressupostos para a realização da regressão pelo 

método stepwise. As variáveis não identificadas como previsoras foram removidas e o modelo 
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com maior valor de R² ajustado foi apresentado. 

 

3 – RESULTADOS 

 

Participantes 

Entre os 266 idosos, havia mais mulheres (75,6%) do que homens (24,4%) e as idades 

variaram entre 60 e 91 anos. A maioria dos idosos incluídos no estudo não participava de 

atividades nos centros de saúde (71,6%) nem praticava exercício físico regular (54,9%). As 

características da amostra estão resumidas na Tabela 1. 

Dados completos para variáveis dependentes foram fornecidos por 107 (53,2%) 

mulheres e com ausência de dados em mais de 25% das variáveis por 15 (7,5%). Para o sexo 

masculino, dados completos foram fornecidos por 36 (55,4%) homens e com ausência de dados 

em mais de 25% das variáveis dependentes por 9 (13,9%). Os dados ausentes das variáveis 

dependentes foram gerenciados por exclusão pairwise, conforme discutido nos métodos. 

 

Tabela 1. Característica da amostra (n=266) 

Característica Valor 

Sexob 

Feminino 

Masculino 

 

75,6 (201) 

24,4 (65) 

Idade (anos)a 

60 a 69b 

70 a 79b 

80 ou maisb 

72,30 (7,73) 

41,7 (111) 

39,5 (105) 

18,8 (50) 

Equilíbrio dinâmico (s)a 13,84 (8,49) 

Força muscular de MMII (s) a 16,10 (7,68) 

Força de preensão palmar (Kgf) a 21,86 (7,01) 

Mobilidade corporal (s) a 13,67 (9,54) 

Participação em grupos de saúde (sim) b 28,4 (62) 

Prática de exercício físico regular (ativo) b 45,1 (97) 

MMII = membros inferiores. TUG = teste Timed Up 

and Go. aMédia (Desvio-padrão). bPercentual 

(Frequência absoluta). 

 

Comparações entre faixas etárias 

 As comparações do desempenho físico-funcional e da participação social entre as três 

faixas etárias de estudo estão apresentadas estratificadas por sexo nas Tabelas 2 e 3. No sexo 

feminino (Tabela 2), observou-se que idosas octagenárias apresentaram pior equilíbrio 

dinâmico em comparação com as sexagenárias, e menor força muscular de membros inferiores 

e de preensão palmar em comparação com sexagenárias e septuagenárias. As idosas 

septuagenárias apresentaram menor equilíbrio dinâmico quando comparadas às sexagenárias. 
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Adicionalmente, observou-se entre as octagenárias menor participação em grupos dos centros 

de saúde e menor prática de exercício físico regular em relação às demais faixas etárias. No 

sexo masculino (Tabela 3), observou-se que idosos octagenários apresentaram menor força de 

membros inferiores comparados aos sexagenários e menor prática de exercício físico regular 

em relação às demais faixas etárias. 
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Tabela 2. Comparação do desempenho físico-funcional e da participação social entre faixas etárias de idosos do sexo 

feminino (n=201) 

Variável Grupos p-valor Taman

ho de 

efeito 

Power 

(%) Dados 

Válidos 

(n) 

G1 

60 a 69 anos 

G2 

70 a 79 anos 

G3 

80 ou + 

Idade† 201 64,48 (2,75) 73,92 (2,67) 84,31 (3,03) - - - 

Desempenho físico-funcional 

Equilíbrio dinâmico (s)†
b
 169 11,47 (5,45) 

14,68 

(8,39)>G1** 
19,98 (11,73)>G1** 

<0,001* 2,78 100 

Força muscular de MMII (s)†
b
 190 13,95 (5,25) 16,08 (7,52) 23,17 (10,97)>G1; 

>G2** 

<0,001* 2,92 100 

Força de preensão palmar (Kgf)†a 187 20,74 (5,26) 21,47 (6,51) 17,60 (5,23) >G1; >G2** 0,010* 1,21 100 

Mobilidade corporal (s)†
b
 140 12,33 (5,86) 12,92 (6,68) 18,91 (18,69) 0,104 2,12 100 

Participação social 

Participação em grupos de saúde (sim)‡ 160 43,1 (28) 25,7 (19) 19,0 (4) 0,036* 0,20 71 

Prática de exercício físico regular (sim)‡ 161 58,6 (41) 42,4 (28) 20,0 (5) 0,003* 0,27 97 

MMII = membros inferiores. †Média (Desvio-padrão). aComparação com Anova one-way com post-hoc Bonferroni, 

tamanho de efeito f. bComparação com teste Kruskal-Wallis com post hoc Mann Whitney-U, tamanho de efeito f. **p<0,017 

para comparação intergrupo (correção de Bonferroni).‡Percentual (Frequência absoluta) comparado com Teste qui-

quadrado, tamanho de efeito w. *p<0,05 para comparação intergrupo
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Tabela 3. Comparação do desempenho físico-funcional e da participação social entre faixas etárias de idosos do sexo masculino (n=65) 
Variável Grupos p-valor Tamanh

o de 

efeito 

Power 

(%) Dados 

Válidos 

G1 

60 a 69 anos 

G2 

70 a 79 anos 

G3 

80 ou mais anos 

Idade† 65 65,52 (2,66) 74,00 (2,41) 84,28 (3,16) - - - 

Desempenho físico-funcional 

Equilíbrio dinâmico†
b
 52 10,35 (2,79) 14,27 (13,31) 15,60 (8,09) 0,069 2,27 100 

Força muscular de MMII†
b
 57 12,58 (4,40) 16,73 (8,33) 18,71 (6,73)>G1** 0,005* 2,57 100 

Força de preensão palmar †
a
 61 27,36 (8,88) 24,98 (7,71) 24,94 (9,05) 0,572 1,14 100 

Mobilidade corporal (s)†
b
 57 11,58 (6,41) 13,72 (6,49) 19,78 (19,10) 0,081 3,33 100 

Participação social 

Participação em grupos de saúde (sim)‡ 58 19,0 (4) 14,3 (3) 25,0 (4) 0,712 0,11 12 

Prática de exercício físico regular (sim)‡ 54 54,5 (12) 53,3 (8) 17,6 (3) 0,042* 0,34 56 

MMII = membros inferiores. †Média (Desvio-padrão). aComparação com Anova one-way com post-hoc Bonferroni, tamanho 

de efeito f. bComparação com teste Kruskal-Wallis com post hoc Mann Whitney-U, tamanho de efeito f. **p<0,017 para 

comparação intergrupo (correção de Bonferroni).‡Percentual (Frequência absoluta) comparado com Teste qui-quadrado, 

tamanho de efeito w. *p<0,05 para comparação intergrupo
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Análises de regressão linear 

 

 No sexo feminino, as análises de regressão linear univariada mostraram que a idade se 

associou às medidas de equilíbrio dinâmico (F[1,167] = 20,131, p<0,001; R²=0,108), força de 

preensão palmar (F[1,185]=6,587, p=0,011; R²=0,034) e força muscular de inferiores 

(F[1,188]=39,125, p<0,001; R²=0,172) e de mobilidade corporal (F[1,138]=5,599, p=0,019; 

R²=0,039). Na análise de regressão multivariada ajustada, a idade (ß=0,300, t=3,419, p=0,001) 

influenciada pela prática de exercício físico regular (ß=-0,251, t=-2,858, p=0,005) explicou 

significativamente 18,7% do equilíbrio dinâmico nas mulheres. Nessas análises, a idade 

(ß=0,361, t=4,541, p<0,001) influenciada pela prática de exercício físico regular (ß=-0,240, t=-

3,015, p=0,003) também explicou 22,8% da força de membros inferiores nesse grupo.  

No sexo masculino, na regressão linear univariada a idade se associou apenas às 

medidas de força muscular de membros inferiores (F[1,55]=6,152, p=0,016; R²=0,101) e de 

mobilidade corporal (F[1,45]=5,138, p=0,025; R²=0,102). As variáveis de ajuste não 

influenciaram nessa associação na regressão multivariada e, portanto, a idade manteve-se 

sozinha explicando 11,9% da força de membros inferiores (ß=0,345, t=2,383, p=0,022) e 11,5% 

de mobilidade corporal (ß=0,340, t=2,043, p=0,049) dos homens. 
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Tabela 4. Análise de regressão linear univariada e multivariada nos idosos do sexo feminino e masculino. 

 Dados 

Válidos (n) Variável 

dependente 
Variável Independente 

Regressão Univariada Regressão Multivariada 

R² (R²adj) p-valor 

 

R² (R²adj) 
Coeficiente Padronizado 

(ß) [95% IC] 

Significância 

individual 

(p-valor) 

Power % 

(Effect Size f²) 

Sexo 

Feminino 

 

114 Equilíbrio 

dinâmico 

Idade 0,108 (0,102) <0,001 0,187 (0,172) 0,297 [0,125; 0,469] 0,001 99 (0,23) 

Prática de exercício físico regular - - -3,591 [-6,081; -1,101] 0,005  

Participação em grupos de saúde - - - -  

 

132 
Força 

muscular 

de MMII 

Idade 0,172 (0,168) <0,001 0,228 (0,216) 0,366 [0,206; 0,525] <0,001 99 (0,29) 

Prática de exercício físico regular - - -3,482 [-5,766; -1,197]  0,003  

Participação em grupos de saúde - - - -  

 

127 
Força de 

preensão 

palmar 

Idade 0,034 (0,029) 0,011 Nenhuma variável entrou na equação. 55,5 (0,035) 

Prática de exercício físico regular - - 

Participação em grupos de saúde - - 

 

91 Mobilidade 

corporal 

Idade 0,039 (0,032) 0,019 Nenhuma variável entrou na equação. 47,6 (0,04) 

Prática de exercício físico regular - - 

Participação em grupos de saúde - - 

Sexo 

Masculino 

 

39 Equilíbrio 

dinâmico 

Idade 0,034 (0,015) 0,188 - - - 20,7 (0,03) 

Prática de exercício físico regular - - - - -  

Participação em grupos de saúde - - - - -  

 

44 
Força 

muscular 

de MMII 

Idade 0,101 (0,084) 0,016 0,119 (0,098) 0,295 [0,045; 0,544] 0,022 66,2 (0,13) 

Prática de exercício físico regular - - - -  

Participação em grupos de saúde - - - -  

 

45 
Força de 

preensão 

palmar 

Idade 0,025 (0,009) 0,222 - - - 52,5 (0,095) 

Prática de exercício físico regular   - - -  

Participação em grupos de saúde   - - -  

 

34 
Mobilidade 

corporal 

Idade 0,102 (0,083) 0,028 0,115 (0,088) 0,535 [0,002; 1,069] 0,049 52,9 (0,13) 

Prática de exercício físico regular - -    

Participação em grupos de saúde - -    
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4 - DISCUSSÃO 

No presente estudo, objetivou-se investigar possíveis mudanças no desempenho físico-

funcional relacionadas à idade, considerando as influências do sexo e da participação social dos 

idosos da comunidade. Observou-se com o avançar da idade redução da força muscular e do 

equilíbrio dinâmico nas mulheres e redução da força de membros inferiores nos homens idosos. 

Essas mudanças foram acompanhadas por menor participação social em ambos os sexos nos 

grupos etários mais velhos. As análises mostraram que, nas mulheres idosas, essa redução da 

força muscular de membros inferiores e do equilíbrio dinâmico é associada com o aumento da 

idade e influenciada pela redução na prática de exercício físico regular. Já nos homens, a 

redução da força muscular de membros inferiores e de mobilidade corporal associou-se com o 

aumento da idade sem influência da participação social. 

 Nossos achados mostraram que em ambos os sexos a redução da força de membros 

inferiores associou-se com o avançar da idade. Em ambos os sexos a pior capacidade para 

levantar da cadeira tornou-se aparente aos oitenta anos. Nas mulheres, a idade sob a influência 

da prática de exercício físico explicou 22,8% da força de membros inferiores, sendo que o 

aumento de um ano de idade e a prática de exercício físico regular geraram, respectivamente, 

expectativa de aumento de 0,366 segundo e de redução de 3,482 segundos no desempenho dessa 

tarefa. Nos homens, a idade explicou 11,9% da força dos membros inferiores e para cada 

aumento de um ano de idade uma expectativa de aumento de 0,295 segundo para se levantar e 

sentar em uma cadeira foi observada. Nossos achados estão em consonância com estudos 

anteriores10,12,14,23 que encontraram que à medida que o indivíduo envelhece, ocorrem 

alterações importantes no sistema musculoesquelético como a perda de unidades motoras, 

alterações no tipo de fibra, atrofia das fibras musculares e redução da ativação neuromuscular 

desse sistema, afetando a velocidade, a força, a potência e o movimento, levando a um 

desempenho físico reduzido,5 sendo maior entre os idosos mais velhos.10,12,14,23 Aos oitenta 

anos, as mulheres mostram-se significativamente mais lentas que as idosas mais jovens 

enquanto nos homens o efeito da idade nessa tarefa parece ser menos aparente.12 

 No presente estudo, observou-se relação da idade com a força muscular de membros 

superiores apenas no sexo feminino. A idade explicou 3,4% da força de preensão palmar na 

análise univariada, com declínio da força observado especificamente aos 80 anos. Esses 

resultados estão alinhados com estudos anteriores que observaram consistentemente redução da 

força de membros superiores com o avançar da idade no sexo feminino,10,12,14,24,25 indicando 

que idosas octagenárias podem apresentar força de preensão palmar até 20% menor que 
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mulheres mais jovens. Entretanto, essa relação não se manteve na análise multivariada e nossos 

achados confirmam a pequena associação entre a idade e a força de membros superiores 

identificada por análises de correlação anteriores.10,12 Apesar da maioria dos estudos mostrarem 

redução da força de membros superiores com o aumento da idade no sexo masculino,10,14,24,25 

indicando redução média de 3,1 Kg a cada 5 anos,25 recente análise com dados da população 

brasileira também não mostrou diferenças desse parâmetro entre faixas etárias.12 É possível que 

o trabalho dos homens com tarefas que exigem majoritariamente força muscular,12 tenha 

influenciado nessas análises, mas isso configura apenas uma especulação. 

Em contraste com os demais componentes de função avaliados, não observamos 

diferenças entre as três faixas etárias na mobilidade corporal em ambos os sexos. Esse achado 

refuta nossa hipótese inicial de que o desempenho no teste TUG seria significativamente 

diferente entre as faixas etárias nos homens12,14,15 e nas mulheres.12,15 Apesar disso, alinhado 

com investigações anteriores verificamos que o aumento da idade foi acompanhado por 

diminuição linear da mobilidade corporal12,14–17 e que a idade contribuiu diretamente para 

explicar a variação no desempenho no TUG nos homens e nas mulheres.15,16 Ainda existem 

inconsistências sobre a influência da idade e do sexo no padrão do desempenho de mobilidade 

corporal,14–17 com estudos apontando diferentes probabilidades das mulheres manifestarem 

incapacidade de mobilidade quando comparadas aos homens.16,17 Entretanto, no nosso estudo, 

quando ajustada para participação social a mobilidade corporal piorou linearmente com o 

aumento da idade especificamente nos homens idosos. A idade no sexo masculino explicou 

sozinha 11,5% da mobilidade corporal e para cada aumento de um ano de idade, uma 

expectativa de aumento de 0,535 segundo no desempenho do TUG foi observada. Esse aumento 

linear é semelhante ao observado em estudos anteriores, nos quais a cada aumento de um ano 

de idade, havia um aumento esperado de 0,62 segundos na velocidade de caminhada dos 

homens14 e um aumento de 0,77 segundos no TUG em idosos de ambos os sexos.15 As 

alterações relacionadas à idade como deficiências de neurotransmissores, diminuição da 

velocidade de condução nervosa,  enfraquecimento dos reflexos e diminuição do recrutamento 

de unidades motoras e de frequência de disparo influenciam a força muscular gerando um tônus 

muscular diminuído, o que corrobora para a instabilidade, incoordenação e resistência muscular 

diminuída.3 

Nossos achados evidenciaram que a diminuição do equilíbrio dinâmico se associou com 

o aumento da idade apenas no sexo feminino. As idosas octagenárias e septuagenárias, 

apresentaram pior equilíbrio dinâmico quando comparadas às sexagenárias. Essa deterioração 
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do equilíbrio com o avançar da idade com maior prejuízo entre indivíduos de 80 anos ou mais 

também foi observada por estudos anteriores utilizando diversas ferramentas de avaliação 

(testes de alcance funcional, teste de step de 6 minutos, escala Berg, four square step, em testes 

de tarefa dinâmica sobre plataforma de equilíbrio estável).11,13,23,26,27 Nesse sentido, a idade tem 

sido apontada como um dos principais preditores de desequilíbrio em idosos,28 sendo 

relacionada a um declínio de equilíbrio dinâmico de aproximadamente 1% ao ano.27 Esse 

declínio pode ser explicado pela diminuição da função cognitiva, dos insumos sensoriais e das 

respostas motoras e pela deterioração da integração dos sistemas responsáveis pelo equilíbrio 

postural.11 Nossas descobertas também mostraram que nas idosas a idade explicou 10,8% do 

equilíbrio dinâmico e que, quando influenciada pela prática de exercício físico regular, explicou 

18,7% do equilíbrio dinâmico. Adicionalmente, o aumento de um ano de idade e a prática de 

exercício físico regular geraram, respectivamente, expectativa de aumento de 0,297 segundo e 

de redução de 3,591 segundos no desempenho do step test nas mulheres idosas. A combinação 

dessas duas variáveis preditoras, sob a influência dos medicamentos, também se associou ao 

equilíbrio em estudo anterior, explicando 36,9% da variação do desempenho de equilíbrio 

dinâmico.11 

 Nosso estudo permitiu investigar de forma singular o comportamento da força de 

membros superiores e inferiores, da mobilidade corporal e do equilíbrio dinâmico ao longo do 

envelhecimento, ponderando a influência da participação social numa população de idosos 

comunitários. O principal ponto forte desse estudo compreende a análise da contribuição da 

prática de exercício físico em conjunto com a idade para o desempenho físico e funcional dos 

idosos. Entretanto, nosso estudo apresenta algumas limitações que precisam ser discutidas. Por 

se tratar de um estudo com observações transversais, as tendências relacionadas à idade não 

refletem mudanças longitudinais ao longo do tempo. O número relativamente pequeno de 

homens e de idosos com mais de 80 anos pode ser visto como uma limitação adicional, dado 

que um pequeno tamanho amostral aumenta o risco de erros estatísticos tipo 2 identificado nas 

análises com baixo poder. A considerável quantidade de dados ausentes também deve ser 

observada com cautela. Apesar do uso do autorrelato para identificação da prática de exercício 

físico regular, a não inclusão de medidas objetivas dificulta uma apreciação completa dos dados 

relacionados à influência da prática de exercício físico no desempenho físico-funcional com o 

avançar da idade. 

Como aplicabilidade prática dos nossos achados, geriatras e gerontólogos devem 

desenvolver estratégias visando aumento da adesão de idosos mais velhos à prática de exercício 
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físico regular e às atividades promovidas pelas unidades de saúde. Essas estratégias devem ser 

preferencialmente articuladas com a família, comunidade e gestores, tendo em vista que fatores 

como proximidade do domicílio, apoio social, transporte coletivo e segurança nos arredores 

têm sido apontados como importantes indicadores de adesão.29 Nos cenários de 

acompanhamento de idosos deve-se intensificar o monitoramento da força muscular, da 

mobilidade e do equilíbrio corporal com o avançar da idade, componentes que também devem 

ser treinados nos programas de prevenção de incapacidades físicas e funcionais. Para esse 

acompanhamento da capacidade funcional, os testes utilizados no presente estudo são 

recomendados por serem de baixo custo e de simples aplicação por toda a equipe de cuidados. 

 

5 - CONCLUSÃO 

 O avançar da idade, influenciado pela prática de exercício físico regular, associou-se à 

redução do equilíbrio dinâmico e da força muscular de membros inferiores nas mulheres idosas. 

Nos homens, o aumento da idade associou-se à redução da força muscular de membros 

inferiores e da mobilidade corporal, independente da participação social. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto “FUNCIONALIDADE 

EM IDOSOS COMUNITÁRIOS FREQUENTADORES DO EVENTO “ESCOLA DE 

AVÓS” DE CEILÂNDIA/DF”. O nosso objetivo é descrever e analisar as características 

funcionais (perfil) dos idosos comunitários que frequentam o evento de promoção de saúde 

“Escola de Avós” de Ceilândia/DF, utilizando duas entrevistas sobre sua capacidade de realizar 

as atividades do dia a dia e exames físico-funcionais de caminhar, pisar em degraus, levantar e 

sentar de cadeiras e de força da mão. Este é um tema bastante relevante não somente para os 

idosos e para o envelhecimento saudável, mas para a identificação das possíveis dificuldades 

de desempenho funcional nas atividades cotidianas e para o conhecimento e esclarecimento dos 

profissionais de saúde sobre as características dos idosos que procuram projetos de promoção 

de saúde, para que possam traçar futuramente novas estratégias de intervenção. 

        O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). 

Esclarecemos que não haverá riscos à sua saúde. A sua participação será através de dois 

questionários que você deverá responder e exames físico-funcionais de força da mão, levantar 

e sentar na cadeira, caminhar e pisar sobre um degrau, com tempo estimado de 30 minutos para 

preenchimento e execução dos testes. Todos esses procedimentos serão realizados uma única 

vez no circuito funcional de um dos eventos “Escola de Avós” de Ceilândia, que acontece 

mensalmente. Durante os exames físicos um pesquisador sempre ficará ao seu lado para garantir 

segurança. Não existe obrigatoriamente um tempo pré-determinado para responder o 

questionário nem para realizar os exames. Será respeitado o seu tempo para responder e realizar 

os exames, entretanto, afirmamos que a duração das avaliações não será exaustiva ou penosa 

para o(a) senhor(a). Informamos que o(a) senhor(a) pode optar ou não em participar do estudo, 

bem como se recusar a responder qualquer pergunta que lhe traga constrangimento, podendo 

desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo ou penalização 

para o(a) senhor(a) por parte da instituição e/ou pesquisadores. 

Cabe ressaltar que não haverá custos ou forma de pagamento pela sua participação no estudo e, 

ainda, a fim de garantir sua privacidade seu nome não será revelado bem como não aparecerá 

em nenhum relatório ou publicação. 
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Os resultados desta pesquisa serão divulgados aqui na “Escola de Avós” de Ceilândia-DF e na 

Universidade de Brasília – Campus Ceilândia, podendo ser publicados posteriormente. Os 

dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda da pesquisadora. 

       Se o(a) senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, e deseje algum 

esclarecimento acerca dos assuntos relacionados à pesquisa, por favor telefone para: Ms. 

Patrícia Azevedo Garcia, na Universidade de Brasília -  Campus Ceilândia, telefone (61) 3107-

8400 ou (61) 8111-4322, ou Dra. Kátia Vanessa Pinto Menezes, na Universidade de Brasília – 

Campus Ceilândia, telefone (61) 2107-8400 ou (61) 8513-6338, no horário das 08:00 às 18:00.  

        Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. As dúvidas 

com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos 

através do telefone: (61) 3325-4955. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra 

com você. 

Por fim, pedimos, caso concorde em participar desta pesquisa, por gentileza, a sua assinatura 

neste consentimento, para confirmar a sua compreensão em relação ao convite e sua disposição 

em contribuir nesta pesquisa. 

 

Cordialmente, 

 

Nome do pesquisador responsável: Patrícia Azevedo Garcia 

Assinatura do pesquisador responsável: _____________________________________ 

 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Assinatura do voluntário: ________________________________________________ 

 

 

Brasília, _______/_________/________________. 
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APÊNDICE B – Ficha de Avaliação sociodemográfica e Clínica da Escolas de Avós 
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APÊNDICE C – Ficha de Avaliação Funcional da Escolas de Avós 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Normas da Revista Científica 

Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT) 

Article structure  

Subdivision - unnumbered sections  

Divide your article into clearly defined sections. Each subsection is given a brief 

heading. Each heading should appear on its own separate line. Subsections should be used as 

much as possible when cross referencing text: refer to the subsection by heading as opposed to 

simply 'the text'.  

Introduction 

 State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a 

detailed literature survey or a summary of the results.  

Material and methods  

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced.  

Results  

Results should be clear and concise.  

Discussion  

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A 

combined Results and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and 

discussion of published literature.  

Conclusions  

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, 

which may stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section. 

Appendices  

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and 

equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a 

subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly, for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, 

etc. 

Essential title page information  

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

 • Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) 

of each author and check that all names are accurately spelled. You can add your name between 
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parentheses in your own script behind the English transliteration. Present the authors' affiliation 

addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a 

lowercase superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate 

address. Provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if 

available, the e-mail address of each author.  

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also post-publication. This responsibility includes answering any 

future queries about Methodology and Materials. Ensure that the e-mail address is given and 

that contact details are kept up to date by the corresponding author. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article was 

done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be indicated 

as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the work must 

be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such 

footnotes. 

Highlights  

Highlights are mandatory for this journal as they help increase the discoverability of 

your article via search engines. They consist of a short collection of bullet points that capture 

the novel results of your research as well as new methods that were used during the study (if 

any). Please have a look at the examples here: example Highlights. 

Highlights should be submitted in a separate editable file in the online submission 

system. Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 

characters, including spaces, per bullet point).  

Abstract  

A concise and factual structured abstract is required. The abstract should briefly state 

the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often 

presented separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, 

References should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s).  

Keywords  

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American 

spelling and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 

'of'). Be sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be 

eligible. These keywords will be used for indexing purposes. 

 Acknowledgements  

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the 

references and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or 
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otherwise. List here those individuals who provided help during the research (e.g., providing 

language help, writing assistance or proof reading the article, etc.).  

Formatting of funding sources 

 List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's 

requirements:  

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, 

yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the United 

States Institutes of Peace [grant number aaaa]. 

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and awards. 

When funding is from a block grant or other resources available to a university, college, or 

other research institution, submit the name of the institute or organization that provided the 

funding. If no funding has been provided for the research, please include the following sentence: 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, 

commercial, or not-for-profit sectors. 

Units  

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of 

units (SI). If other units are mentioned, please give their equivalent in SI. 

 Math formulae  

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple 

formulae in line with normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal 

line for small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. 

Powers of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any equations 

that have to be displayed separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

Footnotes  

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. 

Many word processors can build footnotes into the text, and this feature may be used. 

Otherwise, please indicate the position of footnotes in the text and list the footnotes themselves 

separately at the end of the article. Do not include footnotes in the Reference list. 

Artwork  

Image manipulation  

Whilst it is accepted that authors sometimes need to manipulate images for clarity, 

manipulation for purposes of deception or fraud will be seen as scientific ethical abuse and will 

be dealt with accordingly. For graphical images, this journal is applying the following policy: 

no specific feature within an image may be enhanced, obscured, moved, removed, or 

introduced. Adjustments of brightness, contrast, or color balance are acceptable if and as long 
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as they do not obscure or eliminate any information present in the original. Nonlinear 

adjustments (e.g. changes to gamma settings) must be disclosed in the figure legend. 

Electronic artwork  

General points  

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork.  

• Embed the used fonts if the application provides that option.  

• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, 

Symbol, or use fonts that look similar.  

• Number the illustrations according to their sequence in the text.  

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

 • Provide captions to illustrations separately.  

• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version.  

• Submit each illustration as a separate file.  

• Ensure that color images are accessible to all, including those with impaired color vision. 

A detailed guide on electronic artwork is available. 

 You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here.  

Formats 

 If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, 

Excel) then please supply 'as is' in the native document format. Regardless of the application 

used other than Microsoft Office, when your electronic artwork is finalized, please 'Save as' or 

convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for line 

drawings, halftones, and line/halftone combinations given below): EPS (or PDF): Vector 

drawings, embed all used fonts. TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), 

keep to a minimum of 300 dpi. TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line 

drawings, keep to a minimum of 1000 dpi. TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped line/half-

tone (color or grayscale), keep to a minimum of 500 dpi. 

Please do not: • Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); 

these typically have a low number of pixels and limited set of colors; 

 • Supply files that are too low in resolution;  

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Color artwork  
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Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS 

(or PDF) or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted 

article, you submit usable color figures then the journal will ensure, at no additional charge, 

that these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites). Further 

information on the preparation of electronic artwork.  

Illustration services  

Elsevier's Author Services offers Illustration Services to authors preparing to submit a 

manuscript but concerned about the quality of the images accompanying their article. Elsevier's 

expert illustrators can produce scientific, technical and medical-style images, as well as a full 

range of charts, tables and graphs. Image 'polishing' is also available, where our illustrators take 

your image(s) and improve them to a professional standard. Please visit the website to find out 

more. 

Figure captions  

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to 

the figure. A caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of 

the illustration. Keep text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols 

and abbreviations used. 

Tables  

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next 

to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively 

in accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body. 

Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not duplicate results 

described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules and shading in table cells. 

References  

Citation in text  

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list 

(and vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished 

results and personal communications are not recommended in the reference list, but may be 

mentioned in the text. If these references are included in the reference list they should follow 

the standard reference style of the journal and should include a substitution of the publication 

date with either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 'in 

press' implies that the item has been accepted for publication.  

Reference links 

 Increased discoverability of research and high-quality peer review are ensured by 

online links to the sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and indexing 

services, such as Scopus, CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in the 
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references are correct. Please note that incorrect surnames, journal/book titles, publication year 

and pagination may prevent link creation. When copying references, please be careful as they 

may already contain errors. Use of the DOI is highly encouraged.  

A DOI is guaranteed never to change, so you can use it as a permanent link to any 

electronic article. An example of a citation using DOI for an article not yet in an issue is: 

VanDecar J.C., Russo R.M., James D.E., Ambeh W.B., Franke M. (2003). Aseismic 

continuation of the Lesser Antilles slab beneath northeastern Venezuela. Journal of 

Geophysical Research, https://doi.org/10.1029/2001JB000884. Please note the format of such 

citations should be in the same style as all other references in the paper. 

Web references 

 As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the 

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list. 

Data references  

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript 

by citing them in your text and including a data reference in your Reference List. Data 

references should include the following elements: author name(s), dataset title, data repository, 

version (where available), year, and global persistent identifier. Add [dataset] immediately 

before the reference so we can properly identify it as a data reference. The [dataset] identifier 

will not appear in your published article.  

References in a special issue  

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any 

citations in the text) to other articles in the same Special Issue.  

Reference style  

Text: Indicate references by (consecutive) superscript arabic numerals in the order 

in which they appear in the text. The numerals are to be used outside periods and commas, 

inside colons and semicolons. For further detail and examples, you are referred to the AMA 

Manual of Style, A Guide for Authors and Editors, Tenth Edition, ISBN 0-978-0-19-517633-

9. 

List: Number the references in the list in the order in which they appear in the text. 

Examples: Reference to a journal publication:  

1. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J 

Sci Commun. 2010;163:51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372. Reference to a journal 

publication with an article number: 



45 
 

 
 

2. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. 

Heliyon. 2018;19:e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205. Reference to a book:  

3. Strunk W Jr, White EB. The Elements of Style. 4th ed. New York, NY: Longman; 

2000. Reference to a chapter in an edited book:  

4. Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: 

Jones BS, Smith RZ, eds. Introduction to the Electronic Age. New York, NY: E-Publishing Inc; 

2009:281–304. Reference to a website:  

5. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK. 

http://www.cancerresearchuk.org/ aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 Accessed 13 

March 2003. Reference to a dataset: [dataset]  

6. Oguro, M, Imahiro, S, Saito, S, Nakashizuka, T. Mortality data for Japanese oak wilt 

disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 2015. 

https://doi.org/10.17632/ xwj98nb39r.1. 

Journal abbreviations  

Source Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word Abbreviations. 


