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Introdução: A população idosa tem sido estimulada a praticar exercício físico, uma vez
que o mesmo é apontado como método de prevenção e tratamento não-farmacológico,
capaz de desencadear melhorias na qualidade de vida. Contudo, as condições
climáticas do Vale do Aço, podem prejudicar o desempenho e a saúde desse grupo,
visto que, temperatura e umidade relativa do ar elevadas podem sobrecarregar o
sistema cardiovascular, provocar fadiga precoce, desidratação e até hipertermia, devido
aos sistemas termorregulatório, autônomo e cardiovascular serem comprometidos pelo
processo de envelhecimento. Assim, torna-se importante investigar a influência do
ambiente no comportamento das variáveis cardiovasculares em indivíduos idosos.
Objetivo: Analisar os efeitos agudos do exercício aeróbio realizado em ambiente
quente sobre a frequência cardíaca (FC) de idosas normotensas fisicamente ativas.
Metodologia: Estudo aprovado pelo CEP (Parecer 273.115 de 13/05/2013). Oito idosas
(Idade: 65,0±4,8 anos), do projeto AtivaIdade em Movimento/Unileste, realizaram
duas sessões controle (C-22° e C-32°): 130 minutos em repouso; e duas sessões de
exercício aeróbio (EA-22° e EA-32°): 60 minutos de dança e ginástica aeróbica,
divididos em 4 séries de 15 minutos cada, com intervalos de 3 minutos entre as
mesmas, seguidos por 60 minutos de recuperação. A FC foi registrada em repouso e a
cada 5 minutos durante as sessões. Utilizou Shapiro-Wilk, Levene, ANOVA de dois
fatores com medidas repetidas e Post-hoc de Tukey no programa SigmaPlot (p<0,05).
Resultados: A média da FC nas sessões C-22° e C-32° foi nessa ordem: 66,97 ± 5,30
bpm e 75,59 ± 5,95 bpm, sem apresentar diferença estatisticamente significativa
(p=0,55) entre as mesmas. Em relação à FC de repouso nas sessões de EA-22° e
EA-32°, a análise dos dados demonstrou os seguintes valores: 74 ± 7,25 bpm e 74,14 ±
5,49 bpm respectivamente, enquanto durante o exercício observa-se um aumento
acentuado da FC, 111,05 ± 16,58 bpm e 116,77 ± 16,38 bpm, seguido por uma queda
ao longo dos 60 minutos de recuperação com retorno aos valores de repouso (76,59 ±
7,96 bpm e 84,44 ± 7,18 bpm). Foram encontradas diferenças significativas da FC do
Exe-22° e 32° em relação à sessão C, o repouso e a recuperação de ambas as situações
térmicas (p<0,001) e também da recuperação-32° em relação ao C-22° (p=0,01). A
análise dos dados não apresentou diferença significativa entre a FC das sessões em
ambiente quente em relação ao ambiente temperado, podendo ser explicado pelo fato
das voluntárias morarem na região do Vale do Aço há muitos anos, ou seja, serem
aclimatizadas, que somado a reposição hídrica durante as sessões evitou o desvio
cardiovascular no Exe-32°. Conclusão: A média da FC das idosas normotensas
avaliadas durante exercício aeróbio em ambiente quente e temperado foram
semelhantes, apresentando uma elevação acentuada dos batimentos cardíacos durante a
atividade, seguido por uma diminuição significativa no decorrer dos 60 minutos de
recuperação, retornando aos valores de repouso. Agradecimentos: Unileste e
FAPEMIG.
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