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Introdução: O envelhecimento é um processo inevitável, no qual ocorrem alterações
fisiológicas, bioquímicas, e hormonais levando a um declínio funcional dos diferentes
sistemas orgânicos. De fato, há uma redução do débito cardíaco e da diferença
arteriovenosa de oxigênio, da contratilidade do miocárdio, uma maior rigidez das
artérias e disfunção endotelial, comprometendo o consumo máximo de oxigênio
(VO2máx), aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Portanto, 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 a força de associação entre as estimativas da
capacidade aeróbia de idosas do projeto de extensão AtivaIdade, oriundas de
protocolos com e sem realização de exercícios físicos. Metodologia: Foram
selecionadas 20 idosas hipertensas, as quais assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE:
6537.5317.5.0000.5095). Foram coletadas a massa corporal, estatura e pressão arterial
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) ao
final do teste. Para estimativa do VO2máx sem realização de exercícios físicos,
aplicou-se o questionário de Houston através da fórmula:
VO2máx=56,363+(1,921*CA)–(0,381*idade)–(0,754*IMC). Para análise da força de
associação entre os resultados dos dois protocolos aplicou-se a correlação de Pearson
com nível de significância p<0,05. Resultados: As voluntárias apresentaram média de
idade: 69,7±5 anos; de pressão arterial de repouso: sistólica 128,3 ± 10,6mmHg e
diastólica 73,5 ± 8,3mmHg; de MC: 62,1 ± 8,4 Kg e de estatura: 1,5 ± 0,1m. O cálculo
do índice de massa corporal (IMC=MC/estatura2) evidenciou média de 26,4 ±
3,3kg/m2. Já a média do VO2máx pelo teste de 1 milha foi de 19,71 ± 5,96 ml/kg/min.
No teste sem exercícios o VO2máx estimado foi de 15,44 ± 2,52 ml/kg/min. A análise
dos dados revelou que houve uma associação positiva moderada significativa (r =
0,542; p = 0,013) entre estes resultados. Ao se estabelecer uma comparação com os
valores referenciais de VO2máx propostos pelo American Heart Association,
verificou-se que no teste de 1 milha as voluntárias apresentaram uma média de
VO2máx classificado como regular, enquanto no teste sem exercício físico a média de
VO2máx  foi classificada como fraca. Conclusão: Verificou-se que houve uma força
de associação moderada positiva e significativa entre os resultados dos dois testes. Tais
resultados indicam necessidade de adequação do treino físico com intuito de fortalecer
o sistema cardiorrespiratório destas idosas.
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