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Introdução: Os idosos sofrem alterações no organismo, a desaceleração do 

metabolismo e o aumento da gordura visceral.  A redução de peso, isoladamente ou em 

combinação com a intervenção do estilo de vida, leva a redução significativa na 

prevalência de  síndrome metabólica (SM). O sedentarismo é um dos fatores que 

colaboram consideravelmente no aumento do índice de massa corporal (IMC), os idosos 

ficam mais propensos a adquirirem a SM. Objetivos: Analisar o Índice de massa 

corporal (IMC) em idosos com síndrome metabólica (SM) treinados e não-treinados. 

Métodos: A pesquisa foi realizada com idosos no Laboratório de Exercício Resistido e 

Saúde (LERES), no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Campus III, da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA). Foi um estudo transversal realizado com uma 

amostra constituída por 24 idosos sendo: 8 idosos com SM treinados, 8 idosos com SM 

não treinados e 8 idosos como grupo controle (idosos treinados) sendo mulheres e 

homens com idade entre 60 a 82 anos. Para avaliação foi realizado o cálculo do IMC 

(peso/altura). Os idosos treinados quais estavam submetidos a um protocolo de 

treinamento, composto por sessões realizadas duas vezes por semana em dias não 

consecutivos. No início de cada sessão, todos os idosos realizaram um aquecimento, 

após este primeiro momento, cada indivíduo realizou o treinamento resistido (TR), 

sendo 2 séries de 8 a 12 repetições com intervalo de 1 a 2 minutos. Os exercícios 

realizados foram: Levantamento terra, Leg Press, Mesa Flexora, Panturrilha, Remada 

unilateral, Supino vertical, Tração frontal, Desenvolvimento e Abdominal infra. Para a 

análise da estatística utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

v25. Primeiramente, aplicou - se o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade 

dos dados, considerou-se p>0,05, em seguida o teste de Anova para comparar as 

amostras. Determinou - se dados estatisticamente significantes 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 de 30.8 kg/m² para os idosos com SM não-

treinados, de 22.2 kg/m² para os idosos com SM treinados e de 26.6 kg/m² para o grupo 

controle. Analisou - se que no quesito IMC as médias dos grupos apresentaram 

diferenças significativas. O grupo de SM não-treinados tendem a apresentar maiores 

índices em relação ao grupo de SM treinados (p valor 0.004).  Também se sugere que o 

TR tende a diminuir o IMC em pessoas com SM. Conclusão: Percebeu-se que ser 

sedentário e ainda apresentar SM, é mais arriscado a saúde do que apresentar SM mas 

ser treinado.  
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