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RESUMO

À medida que a população de idosos aumenta a preocupação com a qualidade de vida deles cresce. A autonomia funcional, ou também 
conhecida como capacidade funcional mostra-se um dos conceitos mais relevantes em relação a saúde, aptidão física e qualidade de vida. O 
objetivo do estudo foi avaliar o risco de doenças coronarianas a partir da medida de pressão arterial pré e pós o Protocolo do Grupo de 
Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM), e pelo calculo da relação cintura x quadril (RCQ); avaliar o nível de sobrepeso ou 
baixo peso a partir do calculo do índice de massa corporal (IMC); avaliar a capacidade física do idoso de realizar atividades da vida diária, 
aplicando uma bateria de testes do protocolo GDLAM. Os sujeitos participantes totalizaram 13 indivíduos idosos, a partir de 60 anos de ambos os 
sexos, residentes do município do Rio de Janeiro, bairro Barra da Tijuca localizado na zona oeste da cidade. Como instrumento de coleta de dados 
foram utilizados um aparelho de aferição da pressão arterial, uma balança Filizola, uma fita antropométrica, um cronômetro, um colchonete, uma 
cadeira com 40 cm de altura do assento ao solo, e uma camisa tamanho G. O estudo contou com 13 participantes de ambos os sexos, com faixa 
etária compreendida entre 60 a 88 anos (média de 70,15 ±9,33 anos). Do total de indivíduos avaliados, 11 eram do gênero feminino (84,7% do 
total da amostra), e 2 do gênero masculino (15,3% do total da amostra). O IMC da maioria dos avaliados foi caracterizado como sobrepeso 
(média de 25,85kg/m2 ±2,3). O RCQ dos 6 avaliados do sexo feminino de 60 a 69 anos foi média de 0,90 sendo caracterizado alto risco 
relacionado a doenças coronarianas (média de 0,90 cm ±0,66). O único avaliado do sexo masculino de 60 a 69 anos teve o RCQ de 0,94 sendo 
caracterizado moderado risco relacionado a doenças coronarianas. Os demais avaliados não estão na faixa etária para realização deste teste. A 
pressão arterial inicial sistólica média foi de 124,62 mmhg (±2,65), a pressão arterial inicial diastólica média dos 13 avaliados foi de 75mmhg (±
1,88), a pressão arterial final sistólica média foi de 131,54mmhg (±2,29), em relação a pressão arterial inicial sistólica observou-se um pequeno 
aumento de 6,92 mmhg, a pressão arterial final diastólica média foi de 76,54mmhg, sendo observado um aumento desprezível em relação a 
pressão arterial final diastólica. Levantar-se da posição sentada, o tempo médio dos participantes para realização do teste foi de 14,18 (±1,18) 
segundos, sendo considerado fraco. Vestir e tirar a camisa, o tempo médio dos participantes para realização do teste foi de 15,09 (±1,71) 
segundos, sendo considerado fraco. Levantar-se da posição decúbito ventral, o tempo médio dos participantes para realização do teste foi de 
5,04 segundos, sendo considerado fraco. Caminhar 10 metros, o tempo médio dos participantes para realização do teste foi de 12,46(±2,33) 
segundos, sendo considerado fraco, o tempo médio do índice geral foi de 32,08(±1,08) segundos, sendo considerado fraco. Os resultados obtidos 
a partir do IMC dos avaliados mostraram que a maioria está acima do peso, esta variável não está somente relativa à frequência de exercícios 
físicos, mas também ao estilo de vida dos idosos. Analisando o RCQ dos voluntários aparentemente as mulheres apresentam maior risco 
relacionado a doenças coronárias. Todos os 13 voluntários declararam tomar medicamentos para o controle da pressão arterial. Os resultados 
obtidos a partir do protocolo GDLAM sugerem que a autonomia funcional dos idosos média se caracteriza baixa na população da região, visto que 
a idade média dos 13 voluntários foi de ± 70,15 anos.
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