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Introdução: A falência cardiovascular é responsável por um grande número de mortes
no mundo, acometendo principalmente indivíduos idosos. Estudos apontam fatores que
podem aumentar o risco cardiovascular. Dentre estes se destacam: obesidade
abdominal, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias. A presença de pelo menos três
desses fatores é conhecida como síndrome metabólica que representa alto risco
cardiovascular. Pesquisas têm demonstrado que a prática regular de atividade física
(AF) tem sido recomendada para prevenção e controle dessa doença. Nesse sentido,
torna-se importante identificar tais fatores especialmente na população idosa, visto que
esses apresentam disfunções decorrentes da idade que podem ampliar o aparecimento
dos mesmos. Objetivo: Identificar a presença da síndrome metabólica (SM) em
mulheres idosas participantes do Projeto de extensão Ativaidade em Movimento, além
de analisar seus componentes de forma isolada. Metodologia: O presente estudo é do
tipo analítico de corte transversal realizado com 41 mulheres idosas. Para identificar as
variáveis desse estudo, foi utilizado um questionário autorreferido onde elas
assinalaram se apresentam ou não os seguintes fatores: hipertensão arterial, diabetes,
dislipidemias. Além disso, foi aferida a circunferência abdominal das voluntárias, peso
e estatura que possibilitou o cálculo do IMC. Para estabelecer a presença de SM dados
foram tabulados de acordo com os critérios National Cholesterol Education Program’s
Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III-2005).  Resultados: A amostra foi composta
por 45 voluntárias (65,06 ± 10,08 anos). Considerando este total (n=45) constatou-se
que, 7 apresentam circunferência abdominal &#8805; 88cm (79,70±7,43), 27
voluntárias possuem  HA, 7 relataram ter diabetes e 27 delas alegaram ter
dislipidemias.
A prevalência de SM pelos critérios do NCEP foi identificado em 8 mulheres. A média
da circunferência abdominal desse grupo foi 85,7±6,08. Dentre estas, 4 apresentaram
circunferência abdominal &#8805; 88cm (90,4±1,04); 7 alegaram ter diabetes e todas
elas relataram ser hipertensas e possuírem dislipidemias. A média de idade entre elas é
de 70,5±8,35 anos.
 Conclusão: Foram diagnosticados casos de SM em oito voluntárias, essa prevalência
pode estar relacionada com o aumento da idade. Os fatores mais freqüentes
identificados foram HA e dislipidemias. Sugere-se continuidade de programas de AF
para este grupo visto que estas podem contribuir para a redução dos indicadores de
risco da SM.
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