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Introdução: O envelhecimento é caracterizado pelo declínio das funções fisiológicas,
hormonais e o encurtamento das fibras musculares perante as trocas bioquímicas na
unidade músculo-tendão que ao passar dos anos podem acarretar na perda da
flexibilidade. Contudo, a prática regular de atividades físicas é importante para retardar
tal perda, melhorando a mobilidade articular, reduzindo quedas e propiciando melhor
qualidade de vida. No entando, o período de férias do projeto de extensão, as
participantes podem interromper a prática de atividade física, o que pode afetar os
ganhos conquistados no período de treinamento, acarretando declínio de tal aptidão. 
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos da interrupção de
um período de destreinamento na flexibilidade de idosas participantes do projeto de
extensão Ativaidade.  Metodologia: A amostra foi composta por 10 voluntárias com
média de idade 70,20 ± 6,3 anos, matriculadas no projeto de extensão Ativaidade, as
quais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê
de Ética (CAAE:6537.5317.5.0000.5095). Todas as voluntárias foram submetidas à
avaliação da flexibilidade, utilizando o Teste do Bando de Wells após 13 semanas de
treinamento, 2 vezes por semana com duração de 60 minutos(pré-teste) e após 6
semanas de interrupção deste treinamento (pós-teste). O tratamento estatístico aplicado
foi o Teste t de Student para amostras pareadas com nível de significância de 5% (p
&#8804; 0,05). Resultados: A amostra apresentou um IMC médio de 24,62 ± 3,8
kg/m2 no pré-teste e no pós-teste de 24,20 ± 3,7 kg/m2 demonstrando que as
participantes possuem valores adequados para a idade. A análise dos dados revelou
que não houve diferença significativa (p=0,70) da flexibilidade, comparando as médias
nos testes em junho de 26,10 ± 10,87 centímetros (pré-teste), e em agosto de 26,10 ±
10,05 centímetros (pós-teste). Esse resultado pode ser atribuído em função de as
voluntárias já apresentarem um bom nível de flexibilidade, segundo valores
referênciais. Outro aspecto se refere ao curto período de destreino e ao fato das idosas
poderem ter realizado atividade física no período de férias. Conclusão: Mediante os
resultados expostos conclui-se que as participantes não apresentaram redução na
flexibilidade no período de férias.
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