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Introdução: O envelhecimento é um processo natural que causa mudanças biológicas e 

fisiológicas gerando perdas na autonomia funcional (AF) de idosos. Essas disfunções 

associadas a doenças crônicas degenerativas, como a Síndrome Metabólica (SM), 

podem ensejar comportamento sedentário, gerando dependência e dificuldade para a 

realização de atividades da vida diária. O treinamento resistido (TR) tem sido 

recomendado como medida não-farmacológica na melhora da AF. Objetivos: Avaliar o 

nível de AF a partir do teste de Desenvolvimento Latino-Americano da Maturidade 

(GDLAM) em dois grupos de idosos treinados. Métodos: A pesquisa foi realizada com 

idosos no Laboratório de Exercício Resistido e Saúde (LERES) da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA). A amostra foi constituída por 20 idosos treinados sendo: grupo 

com SM com baixo volume (BV) e grupo controle (GC) com alto volume (AV) com 8 

mulheres e 2 homens com idade entre 61 a 84 anos. Para avaliação foi utilizado o teste 

de AF de GDLAM, que consiste em 5 testes funcionais cronometrados: caminhar 10 

metros (C10m), levantar-se da posição sentada (LPS), levantar-se da posição de 

decúbito ventral (LPDV), levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC) e 

vestir e tirar a camisa (VTC). O protocolo de TR foi de 12 semanas com duas séries de 

8 a 12 repetições, realizadas duas vezes na semana em dias não consecutivos, tempo 

médio de sessão de 50 minutos. Para o grupo de BV os exercícios foram supino sentado, 

remada unilateral, tração, legpress 45, panturrilha em pé e abdominal infra. Para o grupo 

de AV os exercícios acrescentados foram abdução, adução, extensora, desenvolvimento 

e flexora. Para análise estatística utilizou-se o programa BioEstat 5.3, o teste de 

Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados e o teste t de student para 

comparar as amostras. Considerou-se o valor de significância p>0,05. Todos os 

procedimentos realizados no presente estudo foram aprovados pela comissão de revisão 

do comitê de ética envolvendo seres humanos (53344616.6.0000.5511). Resultados e 

Discussão: Os valores médios encontrados foram de 7,5; 7,9; 3,8; 35,4 e 7,7 (segundos) 

para o grupo com SM e 7,2; 9,4; 5,5; 36,2 e 8,9 para o GC, sendo os testes de C10m, 

LPS, LPDV, LCLC e VTC, respectivamente. Não houve diferença estatística, pois os 

valores foram p>0,05. Conclusão: O estudo demonstrou que o TR de BV, mesmo em 

idosos com SM, melhora a AF, sem diferença para o GC com AV, ou seja, mesmo com 

disfunções metabólicas com TR de BV é possível obter ótimos resultados na 

funcionalidade de idosos.  
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