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Introdução: Com o envelhecimento, funções fisiológicas, neurológicas e metabólicas
apresentam efeitos deletérios expressivos, como redução do número de unidades
motoras rápidas e aumento da concentração de ocitocinas pró-inflamatórias. Ainda,
perdas de massa livre de gordura, diminuição da força e massa muscular podem
acarretar em sarcopenia, mais incidente no sexo feminino por apresentarem menor
massa livre de gordura. A redução na força muscular advinda da sarcopenia,
possivelmente influenciará em uma menor mobilidade e autonomia dos idosos.
Entretanto, atividades físicas regulares podem minimizar tais perdas e contribuir na
composição corporal. Assim, é importante verificar a força muscular pré e pós período
de destreino. Objetivo: Verificar os efeitos do destreino na força muscular de membros
superiores (MMSS) de idosas participantes do projeto de extensão AtivaIdade.
Metodologia: 17 idosas (idade: 69,2±6,47 anos) realizaram pré-teste (novembro, 2017)
após 16 semanas de aulas de alongamento, ginástica, aeróbica e danças, ofertadas duas
vezes por semana, com duração de 60 min/cada. O destreino foi de 12 semanas,
período de férias acadêmicas, com o pós-teste (fevereiro, 2018) aplicado no retorno
das atividades normais. A avaliação pré e pós da força muscular dos MMSS foi
mensurada pelo teste de flexão do cotovelo em 30 segundos, com padronização de
Rikli e Jones (1999). Foram realizadas análises de normalidade, homogeneidade e teste
t de student pareado (SPSS 15.0; p<0,05), expressos em média e desvio-padrão.
Resultados: Após análises, pré (17,3 ± 4,3 repetições) e pós-teste (18,3 ± 3,8
repetições), verificou-se que não houve diferenças significativas na força muscular de
MMSS (p = 0,104; n = 19). É importante mencionar que o período de destreino não foi
controlado, com algumas voluntárias realizando atividades de caminhada, ginástica e
outras, relatadas aos pesquisadores por meio de um questionário aplicado. Assim,
optou-se por dividir em dois grupos: voluntárias que realizaram Atividade Física
(RAF); não realizaram atividade física (NRAF), como forma de tornar os dados mais
precisos. Ao comparar as médias da força muscular do grupo RAF ( n=11 pré = 16,4 ±
3,9 repetições; pós = 18,4 ± 4,4 repetições), a análise dos dados revelou que o grupo
apresentou melhora significativa (p = 0,027). O mesmo não ocorreu com o grupo
NRAF (n = 6 pré = 19,8 ± 4,6 repetições; pós = 19,0 ± 3,3 repetições) no período de
destreino (p = 0,448). Conclusão: Diante dos resultados apresentados conclui-se que a
força muscular de MMSS no grupo que realizou atividade física durante o período de
destreino apresentou melhora significativa, entretanto o grupo que não realizou não
apresentou alteração.
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