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Introdução: No processo de envelhecimento algumas alterações fisiológicas se
manifestam, ocorrendo particularmente no sistema cardiovascular. Tais alterações
merecem especial atenção, pois podem implicar na redução da capacidade
cardiorrespiratória e contribuir para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Por
outro lado, a prática de atividade física pode retardar e/ou minimizar tais alterações nos
idosos. No entanto, não há na literatura um consenso em relação aos efeitos da
interrupção desses treinamentos, uma vez que os idosos interrompem essas atividades
por motivos diversos. Assim, surge à necessidade de maiores investigações sobre os
danos/perdas suscetíveis dessa interrupção. Objetivo: Revisar a literatura a respeito do
envelhecimento, do sistema cardiovascular, do débito cardíaco e da capacidade de
consumo máximo de oxigênio, analisando um grupo de idosas praticantes de
exercícios físicos regulares, e posteriormente constatando possíveis perdas/danos de
uma interrupção no programa de treinamento dessas idosas. Metodologia: A busca de
artigos foi realizada nos bancos de dados Science Direct, Scielo e Google Acadêmico
sem limite de data. Foram utilizados os termos: envelhecimento, treinamento
cardiorrespiratório, idosos, atividade física, estresse cardiovascular e similares em
inglês, de forma isolada ou combinada. Foram considerados os estudos publicados na
literatura nacional e internacional realizado em idosos (as).  Resultados: Foram
encontrados 23 referências sobre os temas isolados. Os 5 estudos acerca do
envelhecimento associam o aumento da idade com a diminuição das capacidades
físicas e o aparecimento de doenças(MENDES et al.,2008; CANCELA, 2007;
CIVINSKI et al., 2011;FECHINE et al., 2012; MATSUDO et al., 2000). Os 8 estudos
a cerca da atividade física destacam a importância de uma atividade programada e seus
benefícios na capacidade funcional de indivíduos idosos no processo de
envelhecimento(UENO,1999; MATSUDO et al., 2010; CARVALHO et al., 2004;
NÓBREGA et al., 1999; LOCKS et al., 2012; BARROSO et al., 2008;
CASAGRANDE, 2006; DIAS et al., 2006). Os 7 estudos relacionados a capacidade
cardiorrespiratória dos idosos com o envelhecimento apresentam os valores e
condições normais e anormais do sistema(SILVA et al., 2007; LIMA et al., 2005;
FREITAS et al., 2004; LOCKS et al., 2012; TEIXEIRA et al., 2012; SILVA et al.,
2012; GONÇALVES, 2007; FURTADO et al., 2008; REICHERT, 2013; MATTOS,
2007) Os 2 estudos sobre a aptidão cardiorrespiratória apresentam perdas significantes
nos resultados  da interrupção do programa de treinamento(DIAS et al., 2006;
GONÇALVES, 2007). Enquanto que 1 estudo apresenta perda significante da aptidão
cardiorrespiratória após a interrupção do programa de treinamento(FREITAS et al.,
2004). Conclusão: Os achados da revisão apresentam que diversos autores analisaram
as respostas cardiovasculares ao treinamento de idosos, e constaram que a prática de
atividade física regular pode reverter/minimizar efeitos negativos no sistema
cardiovascular desse grupo. Contudo, não especificam quais seriam os danos/perdas de
uma interrupção nos programas de treinamento.
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