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Introdução: O envelhecimento está vinculado a uma série de modificações que
acontecem ao longo da vida. Tais modificações apresentam-se com o declínio da
habilidade física e mental, ocasionando diminuição da força muscular e da função
cognitiva. Outro fator vinculado ao envelhecimento é a sarcopenia, caracterizada pela
perda da massa muscular, provocando a redução da força muscular levando a
incapacidade de realizar as atividades da vida diária, comprometendo assim a
autonomia dos idosos. Por outro lado, programas de atividades físicas são eficazes para
a reversão desses impactos. Entretanto, os idosos estão sujeitos a sofrerem interrupções
do treinamento devido a lesões e férias. Objetivo: Verificar os efeitos da interrupção de
um programa de treinamento de exercícios físicos nas atividades da vida diária de
idosas do projeto de extensão AtivaIdade em Movimento. Metodologia: A amostra foi
composta por 20 idosas (69,84 ± 6,24), que assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido - TCLE. A avaliação funcional foi realizada antes e depois de 14
semanas de destreinamento, através do protocolo do Grupo de Desenvolvimento
Latino-Americano – GDLAM, que consiste em quatro testes: caminhar 10 metros
(C10m), levantar-se da posição sentada (LPS), levantar-se da posição de decúbito
ventral (LPDV), levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC). Os tempos
foram aferidos em segundos. Esses testes resultam no índice geral de autonomia (IG).
Para análise estatística foi aplicado o teste t de Student pareado (p<0,05). Resultados:
O estudo tinha como hipótese que o período de interrupção do treinamento iria
provocar uma redução significativa (p < 0,05) nas atividades da vida diária de idosas
praticantes de exercícios físicos. Comparando os momentos pré e pós teste, a análise
dos dados do presente estudo revelou que houve uma piora significativa no
desempenho dos testes: C10m (p=0,02) com médias (pré 5,82±0,91 x pós 6,17±0,81),
LPS (p=0,02) com médias (pré 8,11 ± 1,86 x pós 9,08 ± 1,85), LCLC (p.0,00) com
médias (pré 41,44±5,89 x pós 43,77±5,94) e no IG (p.0,00) com médias (pré 5,82±0,91
x pós 6,17±0,81), com redução respectivamente de (&#916;%: 6,01%, 11,96% e
5,62%). A análise revelou que não houve diferença significativa no teste LPDV
(p.0,08) com médias (pré 3,28±0,78 x pós 3,07±0,78), apresentando o valor de
(&#916;%: -6,40).  Conclusão: Diante dos resultados apresentados, conclui-se que o
período de interrupção de 14 semanas no programa de atividades física, afeta
negativamente as atividades da vida diária das idosas do projeto de extensão
AtivaIdade em movimento. 
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