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Introdução: O envelhecimento é um processo inevitável provocado por mudanças
anatômicas, funcionais, neurais e hormonais, no qual reduz a capacidade do indivíduo
de realizar as atividades simples do dia a dia. Decorrente desses declínios, o idoso
pode ser afetado com a redução da massa muscular e o aumento da massa de gordura,
ocasionando a diminuição da taxa metabólica basal e da força muscular. No entanto, os
efeitos positivos alcançados com a prática de atividade física podem diminuir ou até
mesmo reverter os efeitos indesejáveis do envelhecimento e diminuir o número de
quedas provocadas pela falta de força dos membros inferiores (MMII). Objetivo: O
objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de um programa de treinamento na
força muscular de idosas participantes do projeto de extensão AtivaIdade no período
de 1 ano (2017-2018). Metodologia: A amostra foi composta por 13 voluntárias, que
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de
Ética (CAAE: 6537.5317.5.0000.5095). A força muscular foi avaliada antes e após 1
ano de treinamento, 2 vezes por semana com duração de 60 minutos. Foi aplicado o
protocolo de Rikli e Jones, no qual foi realizado flexão de cotovelo com halter de 2kg
para Membros Superiores e levantar e sentar da cadeira para Membros inferiores,
ambos em 30 segundos. Para 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 70,61 ± 5,55 no pré e 72,05 ± 5,41
no pós teste e um IMC de 26,28 ± 3,58 e 25,84 ± 3,68 respectivamente, valores esses
caracterizados como peso adequado. Foi constatado um aumento significativo na força
dos MMII (p=0,001) ao se comparar os valores correspondentes ao número de
repetições em 2017 (17,92 ± 5,72) e 2018 (22,77 ± 4,40). Já na avaliação dos membros
superiores (MMSS), não apresentou diferença significativa (p=0,173), foram
encontradas 20,46 ± 3,71 e 22,15 ± 5,62 para os anos de 2017 e 2018 respectivamente,
quanto ao número de repetições no teste de flexão de cotovelo. Vale destacar, que as
participantes já apresentavam valores ideais acima da média, ainda no pré-teste,
comparados aos padrões propostos por Rikli e Jones, que são,12 a 17 repetições no
teste de MMSS e 10 a 15 no de MMII de acordo com a média de idade da amostra.

 Conclusão: Diante dos resultados, conclui-se que o projeto de extensão AtivaIdade
promoveu uma melhora significativa na força dos MMII inferiores e uma manutenção
nos MMSS das participantes, ao se comparar a força avaliada em 2017 e em 2018.
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