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RESUMO

O envelhecimento é um processo normal, individual e gradativo que caracteriza um ciclo da vida no qual ocorrem mudanças fisiológicas, 
bioquímicas e psicológicas como consequência da ação do tempo. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do 
treinamento de força sobre a autonomia funcional e qualidade de vida de mulheres idosas do projeto de extensão III Idade em Movimento da 
UNESA – Cabo Frio/RJ. O estudo se caracterizou como uma pesquisa experimental. A amostra contou com 16 idosas divididas em um grupo 
experimental (GE; n: 8; Idade: 66,17±6,43 anos; IMC: 31,32±4,43 kg/m2), submetido a exercícios resistidos com halteres, bastões e caneleiras (2 a 
3 séries de 15 a 20 repetições por exercício nas primeiras 4 semanas e 3 séries de 8 a 12 repetições para as demais semanas), em uma frequência 
de 3 vezes na semana e duração de 60 minutos por sessão, durante 12 semanas, e um grupo controle (GC; n: 8; Idade: 68,50±8,50anos; IMC: 
28,44±7,16 kg/m2), que se comprometeu em manter a sua atividade diária normal no setor administrativo da Guarda Sênior de Casimiro de 
Abreu, sem participar de atividades físicas sistematizadas durante o período de intervenção. A Qualidade de Vida foi avaliada através do 
questionário WHOQOL- OLD que contém 24 itens respondidos em escala Likert de cinco pontos, distribuídos em seis facetas: faceta 1 -
funcionamento das habilidades sensório; faceta 2 - autonomia; faceta 3 - atividades passadas, presentes e futuras; faceta 4 - participação social; 
faceta 5 - morte e morrer; e faceta 6 - intimidade. Todos os escores obtidos nas seis facetas permitem calcular o escore total médio sobre a 
qualidade de vida geral (QVG). A autonomia funcional foi avaliada através do Protocolo GDLAM em que os testes, levantar da posição sentada 
(LPS), levantar da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC), vestir e tirar uma camiseta (VTC), caminhar 10m (C10m) e levantar da posição decúbito 
ventral (LPDV) foram aferidos por tempo, em segundos, por um cronômetro da marca Sanny (Brasil) e logo após foi calculado o índice geral de 
autonomia (IG). Todas as coletas foram realizadas antes e no final do período de intervenção. A ANOVA com medidas repetidas nos fatores grupo 
(GE e GC) e tempo (pré e pós-teste), seguida do post hoc de Bonferroni, revelou melhoras significativas (p<0,05) nos testes de C10m, LPS, LCLC e 
no IG no GE e quando comparado ao GC pós-intervenção. A qualidade de vida apresentou melhora significativa (p>
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