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Introdução: O envelhecimento é um processo natural que ocasiona perda da aptidão
física, sob influência de diferentes variáveis, como a genética, estilo de vida, alterações
psicoemocionais. A prática de exercício pode minimizar estas perdas e contribuir para
manutenção e melhoria da capacidade funcional, prevenção de doenças, recuperação e
reabilitação da saúde. Contudo, alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento
comprometem a capacidade de termorregulação aumentando o risco da prática de
exercícios físicos em ambientes quentes, que podem ocasionar quadros de
desidratação. Considerando a menor sensação de sede do idoso, é importante
evidenciar as taxas de sudorese promovidas pelas atividades físicas. Objetivo:
Investigar a taxa de sudorese (TS) 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 das sessões a massa corporal
(MC) foi obtida em balança eletrônica, com as voluntárias descalças e nuas, com
mensuração da quantidade de água ingerida, para cálculo da TS = (MCinicial + água
ingerida – MCfinal) / tempo. Resultados: Foram realizadas análises de normalidade,
homogeneidade e ANOVA oneway com medidas repetidas (SigmaPlot; p<0,05). Os
resultados parciais expressos em médias e desvios-padrão evidenciam que na sessão
C-22º a TS foi de 36,9 ± 18 ml/h; na sessão C-32º a TS = 62,5 ± 36,6 ml/h; na sessão
EA-22º a TS = 171,1 ± 121,8 ml/h e na sessão EA-32º a TS foi de 271,7 ± 139,4 ml/h.
Como esperado as TS das sessões de exercício foram maiores que as das sessões
controle no mesmo ambiente (p < 0,05),contudo não foram verificadas diferenças
estatisticamente significativas entre as TS das sessões de exercício em ambiente quente
e termoneutro (p>0,05). Conclusão: A TS das idosas durante EA em ambiente
termoneutro foi semelhante à percebida em ambiente quente sendo aparentemente
baixas. Importante ressaltar que o estudo ainda está em andamento não tendo sido
alcançado o tamanho amostral desejado e que as idosas são aclimatadas ao calor.
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