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Introdução
 O processo de envelhecimento leva a perda progressiva da capacidade funcional, no qual, tem se sugerido pela literatura como um 

processo que deve ser visto como multifatorial, pois traz consequências em diversos aspectos da vida como: social, cognitivo e físico. No 
aspecto físico, em alguns indivíduos tem se observado a perda da capacidade de ajuste funcional, resultando em uma diminuição nos sistemas 
cardiorrespiratórios e cardiovasculares. Entretanto não há grande clareza sobre a capacidade funcional e sua relação com os indicadores 
autonômicos cardíacos, dado por índices simpáticos e parassimpáticos analisados em exercício progressivo em idosos, já que alguns estudos 
tem demostrado resultados conflitantes. Além disso, pouco se sabe sobre indicadores inflamatórios, como a proteína C-reativa e sua relação 
com a capacidade funcional e com o ajuste agudo da modulação autonômica cardíaca acessada pela variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 
em idosos.

Objetivos
 Verificar o comportamento dos indicadores autonômicos cardíacos sobre a retirada vagal em exercício mediante a aplicação de um teste 

progressivo de caminhada em idosos de ambos os gêneros e sua relação com indicadores inflamatórios e nível de atividade física habitual.

Material e Métodos
 Assim, fizeram parte do estudo 12 indivíduos acima de 60 anos de idade, sendo classificados como idosos independentes, sendo 6 do 

sexo feminino e 6 do sexo masculino. A função autonômica cardíaca foi avaliada pela VFC utilizando um frequencímetro digital da marca Polar 
®, modelo RS800cx e o indicador da resposta inflamatória pela proteína C-reativa. A proteína C-reativa foi mediante por amostras sanguíneas 
coletadas por enfermeiras na veia antecubital em repouso, 3-5 dias antes do teste progressivo. Além disso, um indicador da capacidade 
funcional foi obtido pelo escore de atividade física habitual pelo questionário de Baecke, adaptado para idosos e a capacidade física em 
exercício, foi aplicado um teste de caminhada progressivo de vai-e-vem de 10m (TCP). E este projeto em específico foi aprovado pelo comitê 
de ética e pesquisa com seres humanos (PT/0342/10). A comparação entre sexos foi mediante ao teste t independente, e o coeficiente linear 
de Pearson entre as matrizes de interesse.



Resultados e Discussão
 Os resultados são apresentados em média (X) e desvio-padrão (DP). As características gerais dos indivíduos idosos do sexo masculino e 

do sexo feminino não foram diferentes entre si, considerando as variáveis idade, índice de massa corporal e pressão arterial de repouso. 
Entretanto, o desempenho em metros no teste progressivo máximo e estimativa de consumo máximo de oxigênio (VO2max) foi maior para o 
sexo feminino (X: 796,7 e DP: 174,5 m - X: 16,0 e DP 5,3 ml/kg/min) com comparação com o sexo masculino (X: 471,7 e DP: 213,9 - X: 
24,1 e DP 4,4 ml/kg/min). Da mesma, o indicador da retirada parassimpática (IRP) durante o TCP se mostrou maior nas idosas (X: 6569 e DP 
1069,6 ms2) do que os idosos (X: 5314 e DP 718,2 ms2), mas sem diferença na proteína C-reativa. Baixas correlações foram encontradas 
entre proteína C-reativa e IRP (r: 0,27), desempenho TCP e VO2max (r: -0,12), e moderada com a atividade física habitual (r: -0,51).

Conclusão
 Assim, idosas demostraram maiores resultados no desempenho do TCP, VO2-max e IRP, porém sem diferenças na proteína C-reativa. 

Além disso, não houveram correlações importantes entre as variáveis IRP, desempenho TCP e VO2max com a proteína C-reativa. Mas uma 
moderada correlação foi observada entre os níveis de atividade física pelo questionário de Baecke e proteína C-reativa, o que sugere possível 
associação com o estado inflamatório e a prática habitual de atividade física em idosos.
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