
E-mail para contato: rodrigovale@globo.com IES: UNESA

Autor(es) Ana Carolina Jorge de Oliveira; Vanessa Ferreira Rodrigues; Clara Angélica Vianna Gomes; Tayonara Moura; Rodrigo 
Gomes de Souza Vale

Palavra(s) Chave(s): Envelhecimento. Exercícios resistidos. Força muscular. Atividades da vida diária.

Título: EFEITOS DOS EXERCÍCIOS RESISTIDOS NA FORÇA MUSCULAR E AUTONOMIA FUNCIONAL DE MULHERES IDOSAS

Curso: Educação Física

Saúde

RESUMO

O declínio da autonomia funcional e a diminuição da força muscular estão diretamente relacionados ao envelhecimento. Nesse sentido, a 
manutenção da força muscular pode melhorar o desempenho nas atividades da vida diária (AVD) e diminuir as possibilidades de dependência nas 
pessoas idosas. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos dos exercícios resistidos na força muscular e autonomia 
funcional de mulheres idosas do projeto de extensão III Idade em Movimento da UNESA – Cabo Frio/RJ. A amostra contou com 19 idosas, 
divididas em um grupo experimental (GE; n: 10; Idade: 66,6±4,1 anos; IMC: 27,82±3,4), 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 16 semanas, e um grupo controle (GC; n: 9; Idade: 67,3±4,1 
anos; IMC: 26,31±4,6), que participou de aulas de informática uma vez por semana. Foram feitas medidas de força muscular de membros 
inferiores e de preensão palmar direita e esquerda, através dos dinamômetros dorsal e de preensão manual (Takei, Japão). 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 que o GE apresentou aumento significativo (p<0,05) da força muscular de membros inferiores (∆= 
31,7%) e de preensão palmar direita (∆= 23,2%) e esquerda (∆= 21,8%) do pré para o pós-teste e quando comparado ao GC após o período de 
intervenção (p><0,05). O GE obteve redução significativa (p><0,05) no tempo de execução nos testes LPS (∆= -21,4%), LCLC (∆= -12,5%), VTC 
(∆= -18,5%), C10m (∆= -20,6%), LPDV (∆= -34,9%) e no IG (∆= -15,1%) em relação ao pré-teste e quando comparado ao GC no pós-teste (p><0,05). 
Assim, pode-se inferir que a prática regular de exercícios resistidos pode aumentar a força muscular e melhorar a realização das AVD em pessoas 
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