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Introdução: O envelhecimento caracteriza-se por alterações fisiológicas, bioquímicas e
termorregulatórias. Tais alterações aliadas ao exercício físico, principalmente em
ambiente quente, podem comprometer a vasodilatação necessária para dissipar o calor,
pois idosos apresentam menor tolerância se comparados com indivíduos mais jovens.
Entretanto, essas perdas podem ser minimizadas por exercícios físicos em
temperaturas adequadas. De fato, o controle da temperatura corporal é de suma
importância para as funções vitais do organismo, visto que ajuda a compreender como
o idoso responde ao exercício realizado em ambiente quente, sendo relevante para o
cuidado, conforto, saúde e segurança dos mesmos. Objetivo: Analisar os efeitos
agudos do exercício aeróbio realizado em ambiente quente sobre a temperatura
corporal de idosas do Projeto de Extensão AtivaIdade. Metodologia: 11 idosas (65±4,5
anos) do projeto AtivaIdade do Unileste realizaram 4 sessões randomizadas no
laboratório de fisiologia do exercício, sendo 2 sessões controle (C-32º;C-22º) e 2
sessões de exercício aeróbio (EA-32º;EA-22º). No início das sessões eram marcados,
com pincel, pontos para coleta das temperaturas da pele, braço, peito e coxa, para
cálculo da temperatura média da pele (TP). No início e ao final de cada sessão, a cada
15 minutos de exercício e de repouso foram coletas a temperatura auricular (TA) e TP.
Realizou-se análises de normalidade, homogeneidade, ANOVA oneway e post-hoc de
Tukey (SigmaPlot;p<0,05), expressos em médias e desvios-padrão. Resultados: A
análise da intensidade dos exercícios não indicou diferenças (p = 0,304). As TPmédia
de repouso em ambiente quente apresentaram diferenças (p < 0,001) em relação as em
ambiente termoneutro. A TA e TPmédia nos primeiros 60 minutos e após 60 minutos
de repouso nas sessões em ambiente quente (C-32° e EA-32°) apresentaram diferenças
(p < 0,001) em relação às sessões em ambiente termoneutro (C-22° e EA-22°). Porém,
também foi identificada diferença (p = 0,015) entre as sessões controle e exercício em
ambiente termoneutro (C-22° e EA-22°). Conclusão: O exercício, tanto em ambiente
quente, quanto termoneutro parece ter influenciado no aumento da TA e TPmédia.
Estudos que avaliem a temperatura corporal são necessários para o melhor
entendimento da influência da prática de exercícios em ambiente quente nessa
população, especialmente em exercícios ininterruptos. Agradecimentos ao
Unileste/MG e FAPEMIG.
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