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Introdução: No envelhecimento os indivíduos perpassam por alterações nas funções
fisiológicas, como a diminuição do metabolismo basal, perda dos motoneurônios,
mudanças na composição corporal e redução da massa livre de gordura levando a um
quadro de sacorpenia. Tais alterações implicam na redução da força muscular,
podendo resultar em fraturas, quedas, perda da autonomia ou até por abandono das
atividades físicas levando a um processo de destreino.  Objetivo: Verificar os efeitos
do destreinamento na força muscular de membros inferiores de idosas do Projeto
Ativaidade. Metodologia: A amostra foi composta por 19 idosas (69,32 ± 6,58 anos;
64,91 ± 8,86 kg), as quais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 6537.5317.5.0000.5095). Após 16
semanas de treinamento, 2 vezes na semana e 60 minutos por dia, as voluntárias foram
submetidas á avaliação da força muscular de membros inferiores pelo protocolo de
Rikli e Jones (1999) levantar da cadeira em 30 segundos (pré-teste) e após 14 semanas
de destreinamento (pós- teste). O tratamento estatístico utilizado foi Test “t” Student
para amostras pareadas. Resultados: A análise dos dados revelou que ao se comparar a
média da força muscular de membros inferiores no pré-teste (17,36 ± 5,45) com o
pós-teste (17,26 ± 6,15) não apresentou redução significativa (p=0,853). Ao se
confrontar os resultados obtidos no presente estudo com os valores referenciais
propostos por Rikli e Jones (1999) (10 a 15 repetições) observou-se que as voluntárias
apresentaram médias superiores tanto no pré-teste quanto no pós- teste. Conclusão:
Diante dos resultados apresentados é possível concluir que o período de interrupção de
14 semanas não foi suficiente para apresentar a redução da força muscular.
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