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Introdução: O bolero é uma dança de salão praticada aos pares, com acompanhamento
musical em andamentos variados, exigindo a integração de habilidades coordenativas e
movimentos articulares variados nos diferentes planos, eixos e direções. Todo
exercício físico acelera o metabolismo e pode aumentar a temperatura interna,
especialmente em ambientes quentes e úmidos, que dificultam a dissipação de calor e
podem comprometer a saúde dos praticantes. Assim, é interessante analisar as
variações de temperatura corporal durante a prática de bolero na região do Vale do
Aço, que apresenta clima quente na maior parte do ano. Objetivo: Analisar as
variações de temperatura auricular em homens e mulheres após prática de aula de
bolero. Metodologia: A amostra foi composta por 16 universitários, oito homens e oito
mulheres que realizaram 30 minutos de bolero (músicas: 64 a 100 bpm) em dois dias
de coleta randomizada e contrabalanceada, com coleta de dados de metade dos homens
e metade das mulheres em cada dia e monitoramento da T (temperatura) ambiente e
umidade relativa do ar (URA) por termohigrômetro. Foram obtidas medidas de massa
corporal (MC; kg), estatura (m) e da Tauricular antes e após as aulas. Os dados estão
expressos em medianas, médias e desvios-padrão e foram analisados por estatística
descritiva e inferencial (SigmaPlot 11,0; p<0,05). Resultados: Os dados de
caracterização da amostra indicaram os homens apresentaram média de idade de
24,99±3,81 anos e IMC de 25,06±2,50 kg/m2, enquanto as mulheres apresentaram
22,88±2,72 anos e IMC de 22,46±3,36 kg/m2, não havendo diferenças significativas
(p>0,05; teste t não pareado). Houve diferença significativa entre as medianas da
Tambiente dos dois dias de coleta (p<0,001; Wilcoxon), sendo, respectivamente as
medianas e médias da Tambiente do 1º dia:  27,35ºC; 27,36 ± 0,13 ºC e do 2º dia: 27,7
ºC; 27,68 ± 0,11 ºCA. Também foi encontrada diferença significativa (p<0,001;
Wilcoxon) entre as medianas da URA do 1º dia de coleta: 81%; 79,85 ± 3,25 % e do 2º
dia de coleta: 83,5 %; 83,46 ± 1,48 %. Entretanto, não houve diferença significativa
entre a Tauricular pré e pós aula (p = 0,068; Wilcoxon), sendo a mediana da Tauricular
pré: 36,65 ºC com média: 36,78 ± 0,34 ªC e a mediana da Tauricular pós: 36,60 ºC
com média: 36,60 ± 0,18. Conclusão: Conclui-se que 30 minutos de bolero, ainda que
em ambiente quente e úmido, não alteram a temperatura interna de indivíduos jovens e
saudáveis. Sugere-se a realização de estudos semelhantes com medição de outras
variáveis, bem como a análise em idosos e em hipertensos.
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