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Introdução: É consonância na literatura os benefícios do exercício físico para
regulação dos níveis pressóricos em indivíduos idosos. Entretanto, sua prática em
ambientes com temperatura e umidade relativa do ar elevadas podem ocasionar um
estresse cardiovascular, devido a necessidade de dissipar o calor produzido e suprir a
demanda metabólica exigida pelo exercício. Portanto, é imprescindível a realização de
pesquisas acerca dos efeitos da realização de um exercício em ambiente quente e as
possíveis alterações cardiovasculares em idosos, a fim de auxiliar os profissionais de
Educação Física na prescrição e controle do mesmo.  Objetivo: Verificar as respostas
da Pressão Arterial (PA) de idosas fisicamente ativas em ambiente quente e
termoneutro. Metodologia: 11 idosas (65,0 ± 4,8 anos), participantes do projeto
AtivaIdade em Movimento/Unileste, foram submetidas à duas sessões de Exercício
Aeróbio (EA32°C e EA22°C): 60 minutos de dança, divididos em 4 séries de 15
minutos, com intervalos de três minutos para registro da PA, seguidos por 60 minutos
de recuperação e coleta a cada 5 minutos; e duas Controle (C32°C e C22°C): 139
minutos assentadas e registro a cada 5 minutos. Além disso, a PA em repouso foi
coletada no início das sessões. Utilizou Shapiro-Wilk, Levene, ANOVA de dois
fatores com medidas repetidas e Post-hoc de Tukey no programa SigmaPlot (p<0,05).
Resultados: Ao comparar as médias entre os valores da pressão arterial sistólica (PAS)
e diastólica (PAD) durante as sessões de exercício em ambiente quente e em ambiente
termoneutro não foram encontradas alterações significativas (PAS: p=0,150 e PAD:
p=0,646). Além disso, não foi encontrado diferença relevante entre as sessões controle
(p>0,05). Tais achado podem ser explicados pelo fato das idosas serem aclimatizadas.
Uma outra possível razão, é o fato das mesmas terem se hidratado durante todo o
processo experimental.  Conclusão: Diante dos resultados pode-se concluir que as
sessões agudas de exercício aeróbio em ambiente quente e termoneutro não diferiram
entre si.
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