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Introdução: As capacidades funcionais são habilidades do ser humano de realizar as
atividades da vida diária. No processo de envelhecimento, acontece o declínio
funcional de tais capacidades, especialmente pela perda da força muscular
comprometendo na autonomia de idosos. Por outro lado, a prática de exercício
contribui para melhora no desempenho das atividades da vida diária. Porém, esse
segmento populacional tem interrompido o período de atividade, por motivo de férias,
comprometendo as aptidões funcionais. Neste sentido, se faz necessário verificar os
efeitos da interrupção de um programa de exercícios físicos no desempenho das
atividades da vida diária em mulheres idosas. Objetivo: Revisar a literatura a respeito
do envelhecimento e das alterações fisiológicas provenientes deste processo,
especialmente as neuromusculares, assim como o benefício do exercício físico na
execução das atividades da vida diária (AVDs) e os efeitos da interrupção de um
programa de treinamento, sobretudo na execução de tais atividades.  Metodologia: Foi
realizada a busca de artigos pelos bancos de dados Scielo, Google Acadêmico e
Science Direct, sem limite de data. Para tanto, foram empregados os termos:
envelhecimento, alterações neuromusculares, exercício físico, período de interrupção
da atividade física, sarcopenia, atividades da vida diária, efeitos do destreinamento e
similares em inglês. Foram considerados os estudos publicados na literatura nacional e
internacional realizado em humanos. Além disso, a presente investigação aceitou
artigos de revisão de literatura e estudos que retratam os assuntos isoladamente.
Resultados: Foram encontradas 49 referências sobre os temas isolados.Os 28 estudos
abordando envelhecimento agregam o aumento da idade com à redução das
capacidades físicas,às alterações anatômicas e fisiológicas e à manifestação de
doenças(NETO;CASTRO,2012;
SILVEIRA;FARO;OLIVEIRA,2011;MEDEIROS,2010;CLEMENTE;NETO,2008;GE
RALDES et al.,2008;NETO,2007; SILVA et
al.,2006;MOTA,2006;NAIR,2005;SECRETARIA DOS ESTADO DA
SAÚDE,2005;BARRY,2004;CHEIK et
al.,2003;RAMOS,2003;DOHERTH,2003;SOUZA;IGLESIAS,2002;AMORIM;DANT
AS,2002;GUITE,2002;JANSSEN et
al.,2002;MATSUDO;MATSUDO;NETO,2000;MELTON et
al.,2000;HÉBERT,1997;ACSM,1998;MOREIRA,1998; BAUMGARTNER  et
al.,1998;FIATARONE-SINGH,1998;PORTER et
al.,1995;CARTEE;GREGORY,1994;FIATARONI et al.,1990).Os 8 estudos referentes
especialmente às alterações neuromusculares no envelhecimento,associam o declínio
da massa magra e da força muscular ao desenvolvimento de doenças,como a
sarcopenia(SILVA et al.,2006;NAIR,2005;DOHERTH, 2003;JANSSEN et
al.,2002;MATSUDO;MATSUDO;NETO,2000;BAUMGARTNER et
al.,1998;PORTER et al.,1995;CARTEE;GREGORY,1994).7 estudos retratam o
benefício do exercício físico na execução das
AVDs(MEDEIROS,2010;BORGES;MOREIRA,2009;NETO,2007;
PASCOAL,2006;MOTA,2006;GUITE,2002;SOCIEDADE BRASILEIRA DE
MEDICINA DO ESPORTE;SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E
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GERONTOLOGIA,1999;FIATARONE et al. 1990).Dentre os 9 estudos que
retrataram os efeitos da interrupção de um programa de treinamento,2 não reportaram
perda no desempenho físico(MICHELIN et al.,2008;TOMAS-CARUS et
al.,2007),enquanto 5 estudos relataram que houve
perda(TORAMAN,2005;TORAMAN;AYCEMAN,2005;KRAEMER et al.,
2002;RASO;MATSUDO;MATSUDO,2001; KRAEMER;FLECK,1997), sendo que
destes,2 estudos relataram interferência negativa do período de interrupção nos níveis
neuromusculares, com perda de massa magra e força muscular
(TORAMAN,2005;TORAMAN;AYCEMAN,2005), consequência que pode inclusive
prejudicar o desempenho das AVDs. Conclusão: Com base nesta revisão,conclui-se
que os idosos estão suscetíveis a um quadro de sarcopenia.Nesse contexto,os
exercícios físicos podem minimizar os efeitos desse processo.Contudo,alguns estudos
demonstram que a interrupção do treinamento ocasiona declínio das capacidades
funcionais,reduzindo o desempenho das AVDs,enquanto outros não.Assim,permanece
a necessidade de maiores investigações acerca do assunto.
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