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Introdução: O envelhecimento humano é um processo natural, sendo uma fase que exige ao 

longo do tempo o cuidado permanente com a saúde, para assim obter melhora na qualidade de 

vida e maior longevidade. Junto a este amadurecimento são acarretadas diversas alterações 

fisiológicas no indivíduo, tais como: aumento de gordura visceral, aumento da circunferência 

abdominal, perda da funcionalidade, perda de massa muscular, diminuição de a lubrificação 

articular, diminuição da aptidão física e da força. Ademais, nesse momento da vida os idosos 

ficam mais suscetíveis a adquirirem fatores de riscos de doenças crônicas, degenerativas e 

metabólicas devido ao sedentarismo, alimentação inadequada e fatores genéticos. A síndrome 

metabólica, é caracterizada por um conjunto de disfunções e alterações metabólicas que são 

identificadas como hipertensão arterial, Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 25 cm, 

diabetes mellitus 2, obesidade abdominal, hiperglicemia, triglicerídeos alto e a diminuição da 

lipoproteína de alta intensidade, aumentando assim os riscos cardiovasculares. Para um 

indivíduo ser diagnosticado com síndrome metabólica é necessário que o mesmo tenha três ou 

mais fatores de riscos (1). Dentre esses fatores, a circunferência abdominal dos indivíduos 

tende aumentar facilmente no decorrer do amadurecimento fisiológico, assim como este fator 

possibilita uma diminuição no que diz respeito a aptidão física dos idosos e dificuldade na 

locomoção. O treinamento de força pode servir como um método de reabilitação na vida 

desses idosos, como também auxilia no controle de doenças, na autonomia funcional e 

melhoramento da qualidade de vida. Sendo que os exercícios resistidos para membros 

inferiores são fatores de possíveis prevenções de quedas e de funcionalidade de locomoção 

(2). Desde modo, o treinamento de força atrelado a uma alimentação saudável pode 

proporcionar independência funcional, controle de doenças e aumento da longevidade. 

Objetivos: Avaliar a correlação do desempenho funcional de idosos com síndrome 

metabólica a partir da circunferência abdominal e a quantidade de repetições no teste sentar e 

levantar (TSL). Métodos: O presente estudo foi realizado com idosos treinados no 

Laboratório de Exercício Resistido e Saúde (LERES) da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) Campus III. A amostra foi constituída por 48 idosos de ambos os sexos, com faixa 

etária de 61 a 84 anos. Como critério de avaliação foi aplicado o teste sentar e levantar, no 

qual o indivíduo deve inicialmente ficar sentado em uma cadeira com pés de preferência 

paralelos e com as mãos cruzadas no peito, ao comando do aplicador deve sentar e levantar o 

mais rápido possível ou maior número de vezes, em um período de 30 segundos, para 

considerar o número de repetições é necessário que o indivíduo realize o movimento 

completo, 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. Para 

coleta de dados da circunferência abdominal utilizou - se fita antropométrica SANNY e para o 

teste de sentar e levantar utilizou - se cadeira sem apoio para os braços. A coleta da 

circunferência abdominal foi obtida através da linha da prega umbilical utilizando fita métrica 

flexível e inelástica sem comprimir os tecidos e seguiu como critério de grau de risco para 
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doenças cardiovasculares: risco aumentado para mulheres (CA > 80 cm) e para homens (CA > 

94 cm), e risco muito aumentado para mulheres (CA > 88 cm) e para homens (CA > 102 cm). 

O protocolo de treinamento resistido teve o período de duração de 12 semanas com 2 séries de 

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

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

realizavam 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, os 

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

panturrilha vertical e abdominal infra. O cronograma da avaliação do teste de sentar e levantar 

foi realizado após cinco 5 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 de correlação de Spearman 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 (53344616.6.0000.5511). 

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

encontrados foram de 17 repetições e para circunferência abdominal foram encontrados os 

valores médios 98 centímetros. A correlação foi negativa fraca -0,3733, ou seja, as grandezas 

são inversamente proporcionas. Considerou-se o valor de significância p=0,0089. De acordo 

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

repetições entre 9 e 17, infere-se que os idosos alcançaram acima do limite determinado de 

repetições pelos valores de referência, no entanto pode perceber que quanto menor 

circunferência abdominal maior é o número de repetições que os idosos conseguem executar 

no teste de sentar e levantar (4). Conclusão/Considerações Finais: Portanto, percebe-se que 

o treinamento resistido está diretamente ligado com a melhoria funcional do paciente idoso, 

de acordo com a correlação observada e comprovada durante os resultados obtidos. Dessa 

forma, fica evidente que quando menor o valor de circunferência abdominal do idoso treinado 

maior será a sua capacidade funcional, o que possivelmente refletirá de forma positiva em 

suas atividades da vida diária. 
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