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Introdução: O envelhecimento é um processo natural responsável por mudanças
neurais, hormonais e funcionais. Tais alterações podem refletir diretamente na
diminuição da massa muscular e no aumento da massa de gordura, principalmente a
visceral, provocando assim, a diminuição da taxa metabólica basal. Vale destacar que
esse quadro pode acarretar no surgimento de doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) como: diabetes, hipertensão, dislipidemias e síndrome metabólica. Entretanto,
a atividade física pode provocar efeitos positivos no combate a essas doenças e
também na redução da massa de gordura. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi
investigar os efeitos do programa de treinamento no índice de massa corporal (IMC)
de idosas participantes do projeto de extensão AtivaIdade. Metodologia: A amostra foi
composta por 18 voluntárias, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE:6537.5317.5.0000.5095). O IMC
foi avaliado antes e após 13 semanas de treinamento, 2 vezes por semana com duração
de 60 minutos. Foram avaliadas a estatura (altura) e a massa corporal (peso) em
balança digital e aplicada a formula (peso/altura²) para identificar o índice de massa
corporal das voluntárias, no qual classifica o indivíduo como normal, sobrepeso e
obeso. O tratamento estatístico aplicado foi o teste T de Student para amostras
pareadas com nível de significância de 5%(p&#8804;0,05). Resultados: Os dados
foram analisados por meio de estatística descritiva (médias e desvios padrão). A
amostra apresentou uma idade média de 70,56 ± 6,33 no pré e 70,80 ± 6,36 no pós
teste e um IMC de 26,35 ± 3,27 e 26,11 ± 3,35 respectivamente, valores esses
caracterizados como peso adequado. Na avaliação da massa corporal, houve uma
diminuição, porém não significativa, de 1,02% do peso das voluntárias. Já nos
resultados referentes ao IMC obteve-se uma queda de 0,9%, também não significativa,
do índice de massa corporal. Vale salientar, que as participantes já apresentavam
valores correspondentes ao peso adequado, ainda no pré-teste, comparados aos padrões
propostos pelos dados antropométricos específicos ao idoso, que são, &#8805; 22 a
&#8804; 27 kg/m² de acordo com a média de idade da amostra.  Conclusão: Diante
dos resultados apresentados, conclui-se que o programa de exercício físico realizado
no projeto de extensão AtivaIdade promoveu uma diminuição no IMC das idosas,
porém não significativa. Portanto, sugere-se que o programa de treinamento realizado
contribuiu para manutenção das medidas avaliadas.
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