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Introdução: O envelhecimento é algo natural e inevitável, caracterizado por alterações
de caráter fisiológico, físico, psicológico e social, dificultando a realização das
atividades diárias e a manutenção do estilo de vida desse segmento populacional. Com
o objetivo de minimizar tais efeitos deletérios, o exercício físico vem sendo proposto
como medida terapêutica e preventiva. Entretanto, se realizado em ambientes com
temperaturas desfavoráveis, pode levar a uma sobrecarga cardiovascular. Nesse
sentido, faz-se necessário um método válido e seguro para a monitoração da
intensidade do exercício físico, como no caso da Escala de Borg de Percepção
Subjetiva do Esforço (PSE). Objetivo: Investigar os efeitos agudos do exercício
aeróbio realizado em ambiente quente sobre a Percepção Subjetiva de Esforço (PSE)
de idosas do Projeto AtivaIdade. Metodologia: 8 idosas (65 ± 4,8 anos; IMC: 27,6 ±
2,2), participantes do Projeto AtivaIdade em Movimento/Unileste, foram submetidas à
duas sessões de Exercício Aeróbio (EA22º e EA32º): 60 minutos de danças, divididos
em 4 series de 15 minutos, com intervalos de 3 minutos, seguidos de 60 minutos de
recuperação. A PSE foi coletada a cada 5 minutos; e duas Controle (C22º e C32º): 139
minutos assentadas e registro a cada 5 minutos. Em ambas as sessões, as voluntárias
permaneceram 10 minutos em repouso para coleta.  Resultados: Ao se comparar as
médias da Percepção Subjetiva de Esforço durante as sessões de exercício em
ambiente quente e em ambiente termoneutro, a análise estatística revelou que não
houve diferença entre as sessões (p=0,126).  Conclusão: Diante dos resultados
apresentados conclui-se que o exercício aeróbio realizado em ambiente quente
(EA32°) não aparenta ter resultados relevantes em relação à Percepção subjetiva de
esforço de idosas ativas. 
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