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Antecedentes: Hatha Yoga (HY) pode ser uma alternativa para melhorar a atividade física em idosos e
mulheres idosas do meio. No entanto, HY convencional (ML) exercício poderá não resultar em estímulo de treinamento
suficiente para melhorar a aptidão cardiovascular. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de uma intervenção HY
intensiva (AHI), sobre fatores de risco cardiovascular em idosos e mulheres idosas do meio do norte do México.
Materiais e Métodos: Neste quaseexperimental desenho prospectivo, quatro de meia-idade e nove idosos
CHY praticando sexo feminino (Yoginis) foram registrados em uma semana programa AHI-11, composto por 5
sessões por semana por 90 min (55 sessões). A adesão ao programa, o desempenho do asana, e intensidade de
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trabalho foram avaliados ao longo da intervenção. Antropométricas [índice de massa corporal (IMC),% de gordura e
dobras da pele Σ], [máxima aptidão cardiovascular volume de ar expirado (VE
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glicose [bioquímicos, triacilgliceróis (TAG), colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidade (HDL-C) e baixa
densidade colesterol (LDL-C)], e parâmetros alimentares foram avaliados antes e após a AHI.
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Resultados: A ingestão calórica diária (~ 1.916 dias / kcal), a adesão do programa (~ 85%), e no exercício das
competências (asana desempenho) foram semelhantes em ambos os de meia-idade e mulheres idosas. O programa
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Introdução
O exercício físico regular tem sido provado ser eficaz na prevenção de doenças crônicas, melhorando a qualidade de
vida de adultos e idosos. No entanto, o processo de envelhecimento envolve sempre funcional, fisiológica e alterações
bioquímicas que reduzem os anciãos "a capacidade de executar atividades diárias, resultando em medo para realizar
exercícios físicos pesados.

[1] , [2]

Portanto, esportes e muitas outras atividades físicas pode ser perigoso para as
pessoas idosas, especialmente para aqueles não treinados, feridos ou deficientes.
Yoga é uma antiga filosofia indiana baseado na respiração diversa, alongamento e exercícios de meditação. A parte
"física do Yoga (Hatha) Consiste em várias alongamento e exercícios de força, o edifício de vários graus de dificuldade
chamado asanas. Na medicina alternativa complementar, Hatha Yoga (HY), provou reduzir o stress e dor (músculo
e sistêmica). [3] HY intervenções também ajudar a reduzir o peso corporal e de glicemia, colesterol total (CT) e
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triacilgliceróis (TAG), enquanto ajudar a aumentar o HDL-colesterol (HDL-C) em pacientes com diabetes tipo 2 e doença
arterial coronariana.

[4] , [5] , [6]

Além disso, eles melhoram a capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado
em 1 s (FEV1), taxa de fluxo expiratória máxima (PEFR) e ventilação voluntária máxima (VVM), reduzindo o consumo
máximo de O 2 (VO 2max) em indivíduos jovens saudáveis. [7]

Relatórios recentes sugerem que HY pode ser uma alternativa prática de atividade física em pessoas mais velhas,
porque reduz a pressão arterial sistólica e distúrbios do sono, enquanto que melhora o equilíbrio ea sua gama ombro de
movimento (flexão e abdução) em idosos do sexo feminino.

[8] , [9 ] , [10]

No entanto, o efeito de um programa intensivo

HY em idosos não foi suficientemente estudada. Nosso objetivo foi estudar os efeitos de uma HY intensiva (AHI),
prática sobre a aptidão cardiovascular e parâmetros antropométricos e bioquímicos em idosos e mulheres idosas do
meio do norte do México.

Materiais e Métodos
Sujeitos
O estudo foi realizado no centro de YMCA em Chihuahua, no norte do México. Dezessete fisicamente ativos e saudáveis
de meia-idade (43,2 ± 3,1 anos) e idosos (62,2 ± 5,9 anos), mulheres se voluntariaram para o estudo. Os critérios de
inclusão foram os seguintes: (1) para ser saudável, (2) HY convencional (ML) praticantes (Yoginis, 90 min, três vezes
por semana) e (3) Não tomar quaisquer medicamentos que afetam tanto o metabolismo energético hormonal ou status .
Treze mulheres (quatro e nove, de meia-idade e idosos, respectivamente) se conformava com esses critérios e
finalizaram o estudo. Um médico do esporte realizado um exame físico de rotina, incluindo um eletrocardiograma para
garantir o estado de saúde de cada participante, antes e durante a AHI. Cada participante assinou um consentimento
informado por escrito, e da Comissão de Ética da Universidade Autónoma de Chihuahua (México), como indicado na
Declaração de Helsinki, aprovou o protocolo do estudo.
O delineamento experimental
Os treze participantes foram registrados em uma semana programa AHI-11, composto por 5 sessões por semana por
90 min (55 sessões) com um desenho prospectivo quaseexperimental. Todas as avaliações iniciais e finais foram
realizadas em uma área bem ventilada, temperatura e umidade (~ 23 ° C) - e (~ 40%) controladas quarto. Todos os
participantes assistiram ao laboratório duas vezes na semana 1, 07:00-09:00 h, após a 10 - para 12 horas em jejum, 8 Dormir 9 h, 72 h período sem álcool. Os assuntos foram pedidos para evitar qualquer tipo de atividade física intensa 24 h
antes do estudo. No dia 1, dados antropométricos e de consumo alimentar foram registrados. No dia 2, pressão arterial
(PA) e uma amostra de sangue do antebraço foram tomados. Este dia, que também completou um teste de esforço
máximo durante o qual a frequência cardíaca (FC), volume de ar expirado (VE), consumo de O 2 (VO 2), e produção de
CO 2 (VCO 2) foram registrados continuamente. Tendo terminado a intervenção AHI, a avaliação geral foi mais uma vez
realizada tal como anteriormente mencionado.
Intensivo de Hatha Yoga intervenção
Todos os participantes já tinham sido praticando uma CHY durante os últimos três anos anteriores ao estudo (90 min,
três vezes por semana). Sua min convencional de rotina 90, incluídos 30 min de um baixo impacto do exercício aeróbio,
15 min de relaxamento em um Savasana pose (postura do cadáver), 35-40 min de asanas, e 5-10 minutos de
considerações finais. A intervenção consistiu AHI de 5 sessões / semana, durante 90 minutos por 11 semanas (55
sessões) e foi conduzido por um instrutor certificado HY especializada na formação de pessoas mais velhas. Cada AHI
(90 min) sessão consistiu no seguinte: 5 minutos de relaxamento em um supino Savasana pose, 5 min da dinâmica-se
exercícios de aquecimento e 80 min de asanas (posturas da ioga). Tudo isso incluído 5 min de pranayamas
(exercícios de controle-hálito) e 10 minutos de meditação em um loto pose. [11] A dinâmica warm-up exercícios consistiu
de caminhada em volta da sala, exercícios conjuntos e de alongamento. Durante os asanas, todos os participantes
foram incentivados a estender tanto quanto possível, embora não ultrapassem os limites de seu conforto, prestando
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atenção à sua respiração e tentar relaxar. Nenhum sintoma ou desconforto durante as sessões de lesões AHI. A
adesão ao programa (como porcentagem das sessões AHI concluída), o desempenho asana e intensidade do trabalho
foram monitorados durante o estudo. Asana desempenho foi avaliado com uma escala de tipo Likert pelo treinador do
seguinte modo: Muito fraco = 1, pobre = 2, Bom = 3, e muito bom = 4. A intensidade do trabalho foi gravado com um
monitor de telemetria da frequência cardíaca, duas vezes durante o programa (Polar F6, Finlândia).
Antropometria e composição corporal
Os indicadores antropométricos e gordura corporal foram avaliados com um kit antropométricas (Rosscraft Tom Kit,
Canadá) por um antropometrista treinados, seguindo as recomendações da Sociedade Internacional de Promoção em
Cineantropometria (ISAK). [12], precisão e confiabilidade para as dobras cutâneas, diâmetros, e medidas de perímetros
corporais eram como segue: Técnico de erro 6,2, 1,5 e 1,7%, e os coeficientes de correlação intraclasse ≥ 0.98. Todos
os dados foram analisados com LifeSize software, versão 2.0 (Nolds Sports científico; Austrália). Percentual de gordura
corporal (% BF) foi estimado de acordo com ISAK equações padronizadas. [12]
Avaliação dietética
Os sujeitos foram solicitados a manter seus hábitos alimentares normais durante o estudo. Eles não estavam tomando
nenhum suplemento vitamínico. ingestão de nutrientes foi avaliado pelo método recordatório de 24 horas em três dias
não seqüenciais, incluindo um fim de semana. modelos de alimentação adequada, louças, e os recipientes foram
utilizados para melhorar a estimativa de tamanho. Todos os registros dietéticos foram codificados diariamente, e depois
analisados para composição energética e de macronutrientes. A dieta de software Balancer, versão 1.4 c (Nutridata
Software Co., NY) foi utilizado, pois fornece dados de composição de alimentos de diferentes origens, incluindo o
mexicano de composição de alimentos e tabelas mais recentes do USDA. [13]
aptidão cardiovascular
Para determinar o volume de ar expirado máxima (VE max) e VO 2máx, as porcentagens de O 2 e CO 2 no ar inspirado e
expirado, assim como a ventilação pulmonar minutos foram medidos com um analisador de gases (Sensor Medics 29N;
Linda Yorba, CA ). O sistema foi calibrado antes e durante cada ensaio, utilizando misturas gasosas certificadas de
concentrações conhecidas (4% CO 2, O 2 16% e 80% N 2, O 2 26% e 74% N 2). Uma seringa de 3-L (SensorMedics,
Yorba Linda, CA) verificaram o fluxo de gases. A pressão barométrica do ambiente foi medido por um barómetro do tipo
Fortin mercurial (Princo 469; E.U.A.), a temperatura ea umidade relativa do ar de um higrômetro tipo pedreiro (Taylor
5522S higrômetro pedreiro, Canadá). gases expirados durante o exercício foram analisados com a respiração-porrespiração system (sistema de máscara). Os testes ergométricos foram realizados em uma esteira ergométrica (Body
Guard T320X, CA).
VO 2max foi determinado pelo protocolo de exercício relatado por skiner. [14] Consistia em andar em uma velocidade
constante e confortável: A inclinação da esteira começou a 0% e aumentou em incrementos de 2% a cada 3 minutos até
que o sujeito decidiu terminar o teste devido à fadiga. VO 2max e da freqüência cardíaca máxima (FC max) foram
definidos como o maior consumo de O 2 e freqüência cardíaca, ambos registrados no final do teste ergométrico.
A pressão arterial (PA) foi tomada 15 min antes do protocolo de exercício, em uma posição relaxada e instalados com
um esfigmomanômetro padronizada (Riester Império ® N, E.U.A.).
A análise bioquímica
Uma amostra de sangue do antebraço foi realizada 15 minutos antes do protocolo de exercícios localizados em uma
posição relaxada e em tubos heparinizados. Hematócrito, hemoglobina, glicose e lipídios determinações foram
analisadas dentro de no máximo 30 minutos após a coleta de sangue. O microhematócrito foi avaliada por uma
microcentrífuga, eo conteúdo de hemoglobina foi quantificada pelo método Drabkin. [15] de glicose, TAG, CT e HDL-C
foram quantificados em plasma fresco pela rotina e espectrofotométricas métodos enzimáticos, seguindo instruções do
fabricante do (Biosystem SA, Barcelona, Espanha). Colesterol de baixa densidade (LDL-C) foi calculado com a equação
de Friedewald. [16] A variação interensaio foi menor que 5% e intra-ensaio inferior a 2,25% de todos os lipídios. De
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glicose no sangue e concentrações de lipídios foram ajustados para que as alterações no volume plasmático
(microhematócrito).
Estatística
Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico SAS software de sistema, versão 8.0. parâmetros de
aptidão de meia-idade e mais velhos antropometria de mulheres, composição corporal e dietéticos, bioquímicos e
cardiovascular foram comparados no tempo inicial e final através de um teste PROC ANOVA GLM. Os resultados foram
expressos como média ± SD. O nível nominal de significância estatístico utilizado foi P <0,05.

Resultados
Ambos os grupos (idade e mais velhos as mulheres de meia) mostrou a aderência do mesmo programa (~ 85%) e uma
performance sana (3 boas habilidades =). Além disso, o consumo alimentar não foi diferente entre os grupos, nem
antes e após a intervenção AHI em termos de consumo de energia total (~ 1916 kcal / dia), nem da contribuição da
energia (%) de proteína (~ 17,2%), gordura (~ 33,2 %) e carboidratos (~ 49,6%). A FC máx foi ~ 26 batimentos / min
superior e IMC ~ 3 kg / m 2 menores em mulheres de meia-idade do que a observada para o grupo mais velho (P
<0,05). Além disso, um trabalho de maior intensidade durante os exercícios HY (como expresso pelo monitoramento da
freqüência cardíaca) foi observado em mulheres idosas (50 ± 5 vs 59 ± 6 batimentos / min, P <0,05, na meia-idade e
idosas, respectivamente).
AHI não influenciou nenhuma das variáveis antropométricas e salvo para o IMC, as variáveis antropométricas outros
foram semelhantes entre idade e mais velhos grupos do meio tabela [1] . AHI aumentou o VO 2max e VE max (P> 0,05)
nos dois grupos. Em relação aos indicadores de aptidão cardiovascular, VO 2max e FC max foram as duas únicas
variáveis iniciais que foram maiores no grupo do meio-idade (P <0,05), enquanto todos os parâmetros bioquímicos
foram semelhantes nos dois grupos. Após o treinamento AHI, glicose, HDL-C e CT aumentaram em ambos os grupos
(P <0,05), enquanto este protocolo AHI não tem qualquer efeito sobre o TAG, LDL-C, e log (TAG / HDL-C).

Discussão
HY é uma alternativa para aumentar a atividade física em idosos de tal forma que sua popularidade aumentou nas
[17] [18]

,
No entanto, como já mencionado, não encontramos qualquer estudo que analisou o
sociedades ocidentais.
efeito do AHI na físico cardiovascular fitness, a maioria dos estudos combiná-lo com outras atividades físicas, e seus

resultados são inconclusivos. Alguns estudos têm mostrado que o treinamento de Yoga não afeta significativamente o
desempenho físico ou fisiológico [19] , mas em vez disso, diminui a potência anaeróbia. [20] Outros estudos têm mostrado
que o treinamento de Yoga melhora o índice de recuperação cardíaca, [21], a resistência cardiovascular, e potência
anaeróbia [ 22], a pressão arterial diminui e ao repouso ou durante o exercício. [23] Outros programas multidisciplinares
que incluem HY têm relatado uma clara melhoria na saúde relacionados a aptidão física. [24] Aqui, tem sido
demonstrado que uma semana de programa AHI-11 constituído por 5 sessões por semana por 90 min (55 sessões),
sem qualquer outra atividade significativa física, melhora a alguns fatores de risco cardiovascular em mulheres de meiaidade e mais velhos. No entanto, dado o pequeno tamanho da amostra de indivíduos neste estudo, o trabalho de
investigação adicional é necessária a fim de apoiar esses achados. Além disso, outra possível fraqueza é que nós não
incluímos as mulheres sedentárias, um grupo de controle para AHI efeitos cardiovasculares. No entanto, a oportunidade
de trabalhar com mulheres não-sedentários permite-nos controlar melhor a intensidade do asana Yoga, que por sua vez,
argumenta sobre os benefícios da AHI, em vez de protocolos de yoga convencional. Desde o início do estudo,
assumimos que se AHI funciona satisfatoriamente em mulheres fisicamente ativas (Yoginis), em seguida, os resultados
devem ser garantidos em sedentários, como observado em outros estudos de intervenção física.

[23] , [25]

Além de asanas, inclui HY respiração profunda e meditação com aquecimento, alongamento e exercícios aeróbicos e
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de resistência, [24] e sua aplicação é geralmente uma parte de outros componentes multidisciplinar dos programas de
fitness, como intervenções nutricionais e as modificações do estilo de vida. Por outro lado, a contribuição dos asanas
exclusivo no fitness parâmetros relacionados com a saúde não está bem estabelecida nos resultados relatados. [26]
Neste trabalho, com exceção dos 5 minutos de warm-up, apenas os asanas ( incluindo exercícios de meditação e
pranayamas) foram administrados. Dieta e exercício físico programas de intervenção têm demonstrado ser eficazes na
redução de gordura e de peso; [27] , no entanto, em programas que incluem exercícios de Yoga com ou inferior a 12
[24] [28]

,
No presente trabalho, o gasto energético do exercício
meses, este efeito só foi detectado na gordura corporal.
(EEE) em asanas prática foi ~ 976 METs / semana (~ 1.003 semanas / kcal), porque a duração HY foi de 450 min /

semana, e tinha um equivalente metabólico de 2,17 METs / min (2,23 kcal / min). [29] Apesar de o EEE foi superior ao
mínimo recomendado para adultos, para perder gordura e peso, [30], não alterações nas variáveis antropométricas foram
detectados no presente estudo.
A FC max inferiores e VO 2máx valores detectados nas mulheres mais velhas pode ser explicado pelo processo de
envelhecimento. [2] Por outro lado, nós não sabemos de estudos onde o efeito do programa HY exclusivo no VO 2max e
VE max foi analisadas, mas em estudos multidisciplinar, onde está incluído HY, estas variáveis têm aumentado. [24]
Neste estudo, houve pequenos aumentos no VO 2max e VE max em ambos os grupos no final do programa. Exercício
aeróbio e de resistência em a moderada intensidade baixa (40-70% da FC max) têm demonstrado que o aumento do VO
2max em adultos.

[31]

Neste estudo, o incremento no VO 2max foi maior nas mulheres mais velhas, e essa resposta

diferente poderia ser causado pelo forte esforço realizado durante o Yoga asanas (HR ~ 18%) ea maior freqüência do
que as mulheres de meia-idade que (~ 11,2% maior).
A síndrome metabólica e hipertensão são recorrentes em adultos, aparentemente saudáveis mais velhos do Noroeste do
México. [32] No entanto, as modificações do estilo de vida, incluindo hábitos alimentares, redução do peso, e programas
de atividade física, e entre eles HY, pode diminuir essas doenças.

[4] , [ 5]

A hipertensão diminuiu de HY foi supor para

ser devido à predominância parassimpática, aumento da sensibilidade do barorreflexo arterial e diminuição do tônus e da
resistência periférica. [7] Nosso indivíduos saudáveis eram fisicamente ativos, com o IMC ea gordura corporal sobre os
valores normais, no entanto, eles eram pré-hipertensos (BPs 120-139, DBP 80-89). A intensidade física durante os
asanas foi muito baixo, de acordo com o HR gravado, e que poderia ser, porque apenas uma ligeira tendência para
diminuir tanto o BPs e bpd no final do programa, em mulheres mais velhas foi detectado.
Outros relataram que uma alta de glicose no sangue, lipídios e lipoproteínas diminuir após o exercício regular do yoga,
como quer as intervenções realizadas vários programas ou yoga sozinho.

[4] , [5]

As razões para estas mudanças não
estão claras, mas, como mencionado acima, os exercícios de yoga não foram padronizadas, nem a duração nem a
intensidade ideal. A intensidade do exercício de ioga é considerada baixa ou muito baixa.

[30] , [33]

No entanto, para
pessoas com baixa capacidade aeróbica, tem-se mostrado estímulo de treinamento suficiente para melhorar ou manter a
saúde ou a aptidão cardiovascular.

[4] , [5] , [34]

Os sujeitos em nosso estudo, apesar de apresentarem aumentos nos
níveis de HDL-C, houve aumento no TC e não uma mudança significativa na TAG, por isso, este exercício AHI sem
dieta controle não melhorar os lipídios parâmetros. Segundo nossos resultados, a explicação razoável para estes CT
aumentaram e os valores TAG estava diretamente relacionada à dieta, que ainda estava na faixa normal (~ 1.800 dias /
kcal) foi mal equilibrado como foi observado para a macronutriments, com valores levemente elevado para lipídios e
proteínas e baixo valor de carboidratos. Este tipo de dieta é típico do norte do México e tem sido associada com
aumento de CT e LDL-C. [35] Além disso, houve um aumento da glicose no sangue dentro dos valores normais (P

<0,05). Este incremento marginal pode ser devido a gliconeogênese favorecendo o afluxo de glicerol ao hepatócito a
partir da TAG repartição dos adipócitos, [36] , possivelmente associado com a tendência de luz para diminuir a gordura
corporal, como observado.

Conclusões
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Uma semana de programa AHI-11, composto por 5 sessões por semana por 90 min (55 sessões) foi encontrado para
ser capaz de melhorar a aptidão cardiovascular. Apesar da relativamente baixa intensidade da prática da ioga, o
programa aumentou o VO 2max e HDL-C [Figura 1] . Os dados também sugeriram que asanas HY, praticado como uma
atividade física sistemática e conduzido por um instrutor especialista em indivíduos destreinados e envelhecimento,
podem melhorar a saúde e servir como base para um estilo de vida fisicamente ativo. No entanto, dado o pequeno
tamanho da amostra de indivíduos neste estudo, o trabalho de investigação adicional é necessária para comprovar
esses achados.
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