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Introdução: O processo de envelhecimento pode comprometer diversos mecanismos
fisiológicos tornando cada vez mais importante a adoção de um estilo de vida ativo, já
que o exercício físico pode retardar e manter a capacidade de funcionamento dos
órgãos humanos. Os diversos benefícios que a atividade física proporciona aos idosos
são bastante conhecidos, porém podem ser afetados pela falta de hidratação antes,
durante e depois dos exercícios, especialmente em altas temperaturas ambientes. Dessa
forma, torna-se importante pesquisas sobre a ingestão de água e estado de hidratação,
dos idosos. Objetivo: Analisar a ingestão de água e estado de hidratação (EH) de
idosas durante exercício aeróbio realizado em ambiente quente e termoneutro.
Metodologia: Estudo aprovado pelo CEP (Parecer 273.115 de 13/05/2013). 8 idosas
(idade: 65±4,8 anos) do projeto AtivaIdade do Unileste realizaram 4 sessões
experimentais no laboratório de fisiologia do exercício, sendo 2 sessões controle,
ambiente quente (C-32º) e termoneutro (C-22º), 2 sessões de exercício aeróbio
(EA-32º; EA-22º). No início e final de todas as sessões eram coletadas amostras de
urina para análise da gravidade específica da urina (GEU) através de refratômetro
Uridens, com controle da ingestão de água durante as sessões. Foram realizadas
análises de normalidade, homogeneidade e ANOVA oneway com medidas repetidas
(SigmaPlot; p<0,05), com dados expressos em média e desvio-padrão. Resultados: Os
resultados parciais indicaram na sessão C-22º valores de GEUpré = 1018 ± 6,8 e de
GEUpós 1010 ± 7,1; na sessão C-32º a GEUpré = 1013 ± 5,8 e a GEUpós = 1008 ±
8,1; na sessão EA-22º a GEUpré = 1016 ± 7,2 e a GEUpós = 1010 ± 7,9; enquanto na
sessão EA-32º a GEUpré = 1011 ± 9,5 e a GEUpós = 1009 ± 7,8, não sendo
verificadas diferenças estatísticas entre as sessões (p=0,070). Nenhuma voluntária
apresentou desidratação grave em nenhum momento, contudo, constatou-se que
algumas idosas apresentavam desidratação mínima ou significativa já no início das
sessões sendo conscientizadas da importância da ingestão de água antes, durante e
após o exercício físico. Em todas as sessões a água ingerida e a perda de água pela
sudorese foram proporcionais (p > 0,05). Conclusão: O exercício aeróbio realizado não
alterou o EH das idosas que ingeriram água na proporção da perda pela sudorese,
entretanto o estudo ainda está em andamento, visto que a amostra será composta por
mínimo de 11 idosas. Agradecimentos a Unileste e Fapemig.
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