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Introdução: O envelhecimento caracteriza-se como sendo um declínio funcional dos
diferentes sistemas orgânicos. Efetivamente, neste processo verifica-se uma redução
do débito cardíaco e da diferença arteriovenosa de oxigênio, comprometendo o
consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e aumentando, consequentemente, o risco de
doenças cardiovasculares. Tendo estes fatores em consideração, a prática regular de
exercícios físicos tem sido recomendada enquanto importante promotor do
fortalecimento do sistema cardiorrespiratório, minimizando tais efeitos deletérios do
envelhecimento. Contudo, idosos interrompem tal prática no período de férias do
projeto. Assim é importante analisar o impacto dessa interrupção na aptidão
cardiorrespiratória. Objetivo: Investigar o efeito do destreino na capacidade
cardiorrespiratória das idosas do projeto de extensão AtivaIdade.  Metodologia: Foram
selecionadas 11 idosas hipertensas, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 6537.5317.5.0000.5095).
Dados de massa corporal, estatura e pressão arterial foram coletados após
10min/repouso. Realizaram também o teste de caminhada de uma milha, estimando o
VO2máx através da formula:
VO2max=132,853-(0,1692*peso)-(0,3877*idade)-(3,2649*tempo)-(0,1565*FC). Os
dados foram coletados, num primeiro momento, em junho/19, após 13 semanas de
treinamento, e, num segundo momento,  em agosto do mesmo ano, após 6 semanas de
férias. Foi utilizado o teste t de student para amostras pareadas para análise das
variáveis, adotando o nível de significância de p<0.05. Resultados: A análise revelou
que não houve diferença significativa na redução do VO2máx (p=0,487) ao se
comparar o pré e o pós teste. Contudo, é importante destacar que as voluntárias
demonstraram um incremento na aptidão cardiorrespiratória e que isso se reflete na
qualidade de vida e saúde das mesmas. É necessário realçar que o período de descanso
foi pequeno, o que pode ser uma possível explicação para a não redução do VO2máx.
Uma outra possível explicação é que, durante o destreino, 4 voluntárias praticaram
algum tipo de atividade física, o que poderá ter influenciado os dados analisados.
Conclusão: Conclui-se que o período de férias não promoveu redução significativa na
aptidão cardiorrespiratória das idosas.
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