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Introdução: Durante o envelhecimento ocorrem modificações no sistema
musculoesquelético ocasionando uma diminuição no comprimento, elasticidade e
número de fibras musculares visto que o sistema nervoso passa por um processo de
degeneração, acarretando um decréscimo da função muscular, haja vista que as
proteínas contráteis encontram dificuldades em exercer tensão para a contração
muscular. Tal declínio pode causar maior dependência do idoso, especialmente para
realização das atividades da vida diária, implicando na perda da autonomia e
comprometendo sua qualidade de vida. Contudo, a prática regular de atividades físicas
é de extrema importância, pois pode minimizar ou mesmo conter essa perda da função
muscular. Objetivo: Analisar os níveis de força muscular de membros superiores e
inferiores das idosas participantes do projeto de extensão AtivaIdade em Movimento
do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste-MG). Metodologia: A
amostra do estudo foi composta por 33 idosas do Projeto AtivaIdade, as quais
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de
Ética (CAAE: 6537.5317.5.0000.5095). As voluntárias após 16 semanas de
treinamento 2 vezes semanais, 60 minutos, foram submetidas à avaliação
antropométrica para identificação da massa corporal e estatura para análise do IMC.
Para análise da força muscular de membros superiores e inferiores utilizou-se o
protocolo de Rikli e Jones que consiste respectivamente em flexão de cotovelos com
halter de 2kg e sentar e levantar da cadeira ambos em 30 segundos. Resultados: Os
dados foram apresentados em médias, desvios padrão e frequência. A média de idade
da amostra foi de 69,63 ± 5,99 anos, massa corporal 64,61 kg ± 10,94 kg, estatura
1,54m ± 0,06m e IMC  27,11 ± 4,14 kg/e2. Das 33 voluntárias, 18 (54,54%)
apresentaram um valor de IMC considerado normal, 3 (9,09%) foram classificadas
como abaixo do peso ideal  e 12 (36,36%) apesentaram um valor considerado
sobrepeso. As médias nos testes de força de membros superiores (MMSS)  18,69 ±
3,80 repetições e de força de membros inferiores (MMII)  16,81 ± 4,23 repetições
foram superiores às médias recomendadas por Rikli e Jones que são de 15,2 ± 4,3 e
13,5 ± 3,5 respectivamente para membros superiores e inferiores. No teste de força  de
MMSS, 30 idosas (90,90%) apresentaram valores considerados bons e apenas 3
(9.09%) apresentaram valores abaixo dos padrões propostos por Rikli e Jones. No teste
de força de MMII 30 (90,90%) apresentaram valores bons e somente 3 (9,09%)
apresentaram valores abaixo do padrão.  Conclusão: Diante dos resultados conclui-se
que tanto a força muscular de membros superiores quanto à de membros inferiores das
idosas participantes do projeto AtivaIdade apresentaram valores superiores aos
recomendados, sugerindo assim, que o programa de exercício físico desenvolvido no
AtivaIdade esteja contribuindo para melhora e manutenção na capacidade física
avaliada.
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