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Resumo 

 

Introdução: A comunidade científica apresenta dificuldade em demonstrar o limite entre o 

envelhecimento normal e as alterações patológicas que causam a diminuição funcional do 

organismo. Portanto, durante o processo de envelhecimento, o treinamento deve manter um 

ajuste individualizado, caso contrário o quadro apresentado pode ser definido como um 

aumento no volume ou na intensidade do treinamento, que resulta num longo período de 

diminuição no desempenho. Objetivo: Analisar os limiares de desempenho físico entre idosos 

ativos induzidos ao treinamento exaustivo de curto prazo e verificar a alteração nos 

parâmetros do VO2máx., tempo de exaustão e da frequência cardíaca (FC) como marcadores 

cronotrópicos de super treinamento. Método: Estudo transversal, quantitativo, descritivo, do 

tipo ex-post-facto. A amostra é composta de 20 atletas idosos inscritos na Maratona de Porto 

Alegre. Serão desenvolvidos dois testes máximos em esteira rolante, sendo utilizado o 

protocolo de Rampa com incremento constante de velocidade e com intervalo de 4hs entre os 

testes. Para avaliar a troca gasosa será utilizado o analisador de gases VO2000 por meio de 

ergoespirometria.  Para a análise dos dados será utilizada estatística descritiva, teste do qui-

quadrado, teste t de student para amostra pareada, coeficiente de correlação de Pearson e teste 

de McNeymar. Resultados parciais: Até o momento foram realizadas coletas com vinte e 

três sujeitos tendo as médias de idade em 66,9 anos, estatura de 163,9cm, peso corporal de 

75,6 Kg e percentual de gordura de 30,8%. Nesta primeira etapa de coletas, a partir de análise 

sem tratamento estatístico, ficou explícito que não houve homogeneidade entre os sujeitos, 

pois a perspectiva seria de que todos atingissem o limiar anaeróbio em menor tempo. Em 

contrapartida, os resultados médios do VO²máx., na diferença entre os testes, apresentaram 

um aumento de 2,6ml.(kg.min)-¹ para o grupo experimental(GE) contra 1,4 ml.(kg.min)-¹ para 
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o grupo controle(GC), uma diferença de tempo de 14 segundos no GE para 65 segundos no 

GC, uma diferença na velocidade de 0,9Km/h no GE e 0,3Km/h no GC e FCmáx. de 9,7bpm 

no GE e 2bpm no GC. A pesquisa está em andamento, com previsão de finalização das 

coletas para julho/2014. 

 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Alto Rendimento. Ergoespirometria. 

 


