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Introdução: O envelhecimento é um processo inevitável, no qual ocorrem alterações
fisiológicas, bioquímicas, estruturais, e hormonais que acarretam um declínio
funcional dos diferentes sistemas orgânicos. Uma das alterações fisiológicas
consequentes do envelhecimento é a diminuição do débito cardíaco e da diferença
arteriovenosa de oxigênio, com consequente diminuição do consumo máximo de
oxigênio (VO2máx). Tal diminuição está associada ao aumento de doenças
cardiovasculares, sendo o VO2máx um indicador da capacidade funcional dos sistemas
cardiovascular e respiratório. Neste contexto,a prática regular de exercícios físicos tem
sido recomendada como um importante elemento para fortalecer o sistema
cardiorrespiratório minimizando tais efeitos deletérios do envelhecimento. Objetivo:
Investigar os níveis de capacidade aeróbica de idosas do projeto de Extensão
AtivaIdade do Unileste. Metodologia: 24 idosas do Projeto AtivaIdade foram
submetidas a uma sessão de testes ao final de Jun/2017, com coletas de massa corporal
(MC;Kg), estatura (m), pressão arterial (PA) após 10min/repouso. Todas realizaram
teste de caminhar uma milha para estimar o VO2máx pela fórmula:
VO2máx=132,853–(0,1692*peso)–(0,3877*idade)+(3,2649*tempo)–(0,1565*FC),
sendo: peso em kg, idade em anos, tempo em minutos e FC ao final do teste. Os dados
foram analisados por estatística descritiva no Excel. Todas as participantes assinaram
um termo de consentimento livre e esclarecido, sendo o estudo aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do Unileste (CAAE:6537.5317.5.0000.5095). Resultados: As
idosas apresentaram média de idade: 68,79 ± 5,03 anos; de PA/repouso: Sistólica 131
± 14 mmHg e Diastólica 77 ± 7 mmHg; de MC: 63,18 ± 9,16 Kg e de estatura: 1,55 ±
0,07 m. O cálculo do índice de massa corporal (IMC=MC/estatura2) evidenciou média
de 26,39 ± 3,17kg/m2, sendo que 75,1% (n=18) das idosas apresentaram IMC fora dos
padrões adequados à saúde conforme tabela da Organização Mundial da Saúde para
idosos, visto que, 54,2% (n=13) estavam com sobrepeso, 16,7% (n=4) com obesidade I
e 4,2% (n=1) com magreza I, as demais (24,9%) apresentavam peso normal. Já a
média do VO2máx foi de 21,66 ± 5,90 ml/kg/min, sendo que 37,5% das idosas
apresentavam baixa capacidade aeróbia, pois, 16,7% (n=4) dos valores de VO2máx
foram classificados como fracos e 20,8% (n=5) como muito fracos, enquanto 62,5%
(n=15) tinham capacidade aeróbia adequada, embora 20,8% (n=5) dos níveis de
VO2máx fossem classificados como regulares e 41,7% (n=10)como bons. Conclusão:
Embora a maioria das voluntárias (62,5 %) esteja dentro dos padrões adequados para a
aptidão cardiorrespiratória, mais de um terço das participantes (37,5 %) precisa
melhorar esta capacidade física. Tais resultados indicam necessidade de adequação do
treino físico com intuito de fortalecer o sistema cardiorrespiratório destas idosas. 
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