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Introdução: O envelhecimento é um processo biológico natural, que está diretamente 

associada a perda das capacidades motoras para realizar tarefas práticas do dia-a-dia. Devido 

ao aumento do número de idosos a cada ano, a população idosa tem procurado cada vez mais 

minimizar ou regular as mudanças ocasionadas ao organismo, para a obtenção de um 

envelhecimento saudável com autonomia funcional, aptidão física e qualidade de vida (1). 

Dito isso, a falta de exercício físico pode ser considerada um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas que tem como base condições 

hipocinéticas, entre elas, obesidade central, diabetes e hipertensão arterial sistêmica, as quais, 

quando estão associadas, podem ser reconhecidas como Síndrome Metabólica. A Síndrome 

Metabólica caracteriza-se por um conjunto de disfunções e alterações metabólicas, 

aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Sendo assim, considera-se um indivíduo 

com síndrome metabólica, aquele que apresentar três ou mais dos fatores de risco, como 

hipertensão arterial, hiperglicemia, obesidade abdominal, triglicerídeos alto e a diminuição da 

lipoproteína de alta intensidade (2). As pesquisas atuais, do meio científico, evidenciam a 

prática do treinamento resistido como fator determinante não-farmacológico para a melhora e 

profilaxia de diversas patologias que afetam a população em geral. O treinamento resistido 

tem sido grande aliado para proporcionar saúde e prevenir doença, no entanto, o estudo da 

síndrome metabólica não tem sido tão explorado em indivíduos com 60 anos ou mais. Para a 

eficácia do treinamento de força deve-se levar em considerações os quatros princípios básicos 

do treinamento: o princípio da sobrecarga, o princípio da especificidade, o princípio da 

individualidade e o princípio da reversibilidade, sendo eles primordiais quando se tratam de 

idosos que apresentam diversas disfunções (3). Para uma eficaz realização de atividades 

diárias e manutenção da funcionalidade do idoso é necessário um determinado grau de força, 

portanto o treinamento pode ser considerado de extrema importância para a vida diária de 

todo idoso. A atividade regular em si tem sido recomendada, pois contribui positivamente, 

diminuindo e prevenindo problemas cardiovasculares e fortalecendo o aparelho locomotor, 

gerando melhorias no equilíbrio e contribuindo psicologicamente para a vivência do idoso. 

Portanto, o treinamento resistido orientado, planejado e seguro, pode trazer grandes benefícios 

para o processo de envelhecimento humano, mais especificamente na profilaxia e melhora da 

funcionalidade e aptidão física de idosos com disfunções metabólicas. Objetivos: Comparar 

dois protocolos de treinamento resistido em dois grupos de idosos treinados por meio do teste 

de sentar e levantar. Métodos: A pesquisa foi realizada com indivíduos no Laboratório de 

Exercício Resistido e Saúde (LERES) da Universidade do Estado do Pará (UEPA). A amostra 

foi constituída por vinte (20) indivíduos idosos treinados sendo: grupo com síndrome 

metabólica com baixo volume e grupo controle com alto volume com oito (8) mulheres e dois 

(2) homens com idade entre 61 a 84 anos. Para avaliação foi utilizado o teste de sentar e levar, 

o qual o indivíduo deve sentar e levantar o mais rápido possível em um maior número de 

vezes, em um período de trinta (30) segundos. O avaliado fica sentado com as mãos cruzadas 
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no peito, com o sinal do avaliador, o indivíduo deve sentar e levantar, é contado o ciclo, ou 

seja, só é contabilizado quando o avaliado realiza todo do movimento voltando para a posição 

de partida. Esse teste permite avaliar a força dos membros inferiores. O protocolo de 

treinamento de força teve duração de doze (12) semanas com duas séries de oito (8) a doze 

(12) repetições, realizadas duas vezes na semana em dias não consecutivos, com o tempo 

médio de sessão de cinquenta minutos (50’). No início de cada sessão, todos os idosos 

realizam o aquecimento composto de exercícios para o membro superior e inferior: 

movimento de adução e abdução do ombro, rotação do tronco, flexão e extensão do quadril, 

flexão e extensão do joelho, flexão e extensão do tornozelo. Após o aquecimento, para o 

grupo de baixo volume os exercícios realizados foram: supino vertical, remada unilateral, 

tração frontal, leg press 45º, panturrilha vertical e abdominal infra. Para o grupo de alto 

volume os exercícios foram: supino vertical, remada unilateral, tração frontal, leg press 45º, 

panturrilha vertical e abdominal infra, abdução, adução, extensora, desenvolvimento e flexora. 

O cronograma da avaliação do teste de sentar e levantar foi realizado após cinco (5) meses 

consecutivos de treinamento resistido. 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 p valor < 0,05. Todos os procedimentos realizados no 

presente estudo foram aprovados pela comissão de revisão do comitê de ética envolvendo 

seres humanos da Universidade Nove de Julho (53344616.6.0000.5511). Resultados e 

Discussão: Após a aplicação do teste de sentar e levantar, os valores médios encontrados 

foram de 19,8 repetições e 14,1 repetições para o grupo baixo volume e para o grupo de alto 

volume, respectivamente. Considerou-se o valor de significância p=0,0038. De acordo com os 

valores de referência de Rikli e Jones, os idosos deveriam apresentar o número de repetições 

entre 9 e 17 (4), infere-se também que os dois grupos alcançaram o esperado, no entanto, com 

treino de baixo volume, os idosos alcançaram acima do limite determinado de repetições 

pelos valores de referência. Em outro estudo que realizou a mesma avaliação, os valores 

médios encontrados no teste de sentar e levantar em idosos não treinados foram de 7,79 

repetições, bem abaixo do número de repetições estipulado nos valores de referência (5). 

Conclusão/Considerações Finais: O estudo demonstrou que é possível obter melhoras com 

treinamento de força de baixo e alto volume, especificamente na melhora da potência e na 

força dos membros inferiores, todavia, o grupo de baixo volume apresentou resposta superior 

comparada ao grupo de alto volume, Ou seja, mesmo treinando com baixo volume os idosos 

com disfunções metabólicas serias apresentam melhoras significativas. No entanto, ainda que 

o treino de força possa intervir como ferramenta para melhorar as valências físicas, é 

importante manter o princípio da continuidade e reversibilidade, ou seja, uma rotina semanal 

de prática de exercícios físicos para que este possa manter e regular os benefícios do 

treinamento resistido, principalmente em idosos. 
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