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RESUMO 

 

Introdução: O envelhecimento está associado à alteração do metabolismo da glicose, com aumento da 

glicemia de jejum, cujos efeitos progressivos podem levar a intolerância à glicose e diabetes tipo 2. A 

senescência também se acompanha de alterações nos parâmetros do sono incluindo fragmentação e 

aumento de eventos respiratórios anormais (apneias/hipopneias obstrutivas e centrais) com hipoxemia 

intermitente que podem prejudicar o metabolismo da glicose e insulina. A atividade física desempenha 

importante papel no aumento da sensibilidade à insulina e na qualidade do sono. Em semelhança à 

atividade física, o treinamento dos músculos respiratórios já foi demonstrado ser capaz de aumentar a 

sensibilidade à insulina, no entanto seu efeito sobre os parâmetros do sono não foi ainda estudado. 

Objetivo: Investigar a influência do treinamento muscular inspiratório sobre a hiperglicemia de jejum e 

os parâmetros do sono em idosos. Metodologia: O estudo envolveu a participação de 38 pessoas idosas 

voluntárias, com idades compreendidas entre 60 a 85 anos, de ambos os sexos, com aumento da glicemia 

de jejum (100 a 125 mg/dl) e alterações do sono confirmado pelo exame de polissonografia. Neste estudo 

foi utilizado o Threshold®, um aparelho de carga pressórica para treinamento da musculatura inspiratória. 

Os participantes foram randomizadas em dois grupos: grupo controle (Threshold® sem carga) e grupo 

experimental (Threshold® com carga). A pesquisa teve duração de 8 semanas e os exercícios foram 

aplicados 7 vezes por semana, com duração de 60 minutos. Resultados: Houve diminuição nos valores de 

glicemia no grupo experimental (p: 0,001), no índice de despertar (p: 0,002), no índice de 

apneia/hipopneia (p:0,001) e na dessaturação do sono REM e NREM (p:0,001), sugerindo que o 

treinamento muscular inspiratório induz melhora da hiperglicemia de jejum, da apneia do sono e 

fragmentação do sono. 

 

 

Palavras chaves: 1. Envelhecimento  2. hiperglicemia de jejum  3. Apneia do sono. 4. Treinamento 

inspiratório 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Aging is associated with changes in glucose metabolism, with increased fasting glucose, 

whose progressive effects may lead to glucose intolerance and type 2 diabetes.  Senescence is also 

accompanied by changes in sleep parameters including fragmentation and increased abnormal respiratory 

events (apneas / obstructive and central hypopneas) with nocturnal hypoxemia that may impair glucose 

metabolism and insulin.  Physical activity plays an important role in increasing insulin sensitivity and 

quality of sleep.  In resemblance to the physical activity, the respiratory muscles training has been shown 

to increase sensitivity to insulin, but its effects on sleep parameters has not been studied yet.Objective: 

Investigate the influence of inspiratory muscles training on fasting hyperglycemia and sleep parameters in 

elderly.  Methodology: The study involved the participation of 38 elderly volunteers, aged between 60 to 

85 years of both genders, with increased fasting glucose (100-125 mg / dl) and sleep disorders confirmed 

by polysomnography.  In this study the Threshold®, a device used for inspiratory muscles training was 

used.  Participants were randomized into two groups: control group (Threshold® unloaded) and 

experimental group (Threshold® loaded).  The research lasted for eight weeks and the exercises were 

applied 7 times per week, lasting 60 minutes each session.  Results: There was a decrease in blood 

glucose levels in the experimental group (p: 0.001), the arousal index (p: 0.002) and the apnea / hypopnea 

index (p: 0.001), suggesting that inspiratory muscle training induces improvement of hyperglycemia 

fasting as well as of the sleep apnea and sleep fragmentation. 

 

Key words : 1. Aging  2. Fasting hyperglycemia  3. Sleep Apnea  4. Inspiratory Training  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional tornou-se uma realidade nova criada durante o desenvolvimento da 

sociedade industrial que permitiu avanços importantes tecnológicos, uma intensa migração que contribuiu 

para o processo de urbanização ao lado de desigualdades sociais que persistem ainda hoje nos países em 

desenvolvimento. Vários fatores influenciaram o aumento da expectativa de vida, como a diminuição da 

natalidade e da mortalidade que mudaram o perfil demográfico e epidemiológico do país cujo reflexo se 

expressa com o aumento das doenças crônicas (Wood e Carvalho, 1988). 

A alteração da glicemia de jejum é definida como uma condição intermediária entre os valores 

normais da glicemia e aqueles que caracterizam diabetes e, portanto está associada ao envelhecimento 

(ADA, 2004).  

Entre os americanos há uma prevalência de 5 a10% de hiperglicemia de jejum na população idosa e 

entre os dinamarqueses a prevalência é de 37,6% nesta população (Unwin e col, 2002; Glumer e col, 

2003). A alteração da glicemia de jejum pode evoluir para diabetes de acordo com estudo longitudinal de 

Lorenzo e col, 2003. 

Já foi demonstrado que o metabolismo da glicose está intimamente ligado ao sono, sendo que, a 

privação parcial ou total do sono reduz a utilização da glicose (Spiegel e col, 1999).  

Entre as alterações do sono prevalentes nos idosos, se destaca a apneia do sono, definida como um 

distúrbio respiratório do sono, com cessação parcial ou total da respiração (Iber e col, 2007). O aumento 

do esforço respiratório, a hipóxia intermitente e a fragmentação do sono decorrentes da apneia do sono 

podem levar a uma cascata de eventos incluindo alterações autonômicas, especialmente aumento do tônus 

simpático, alterações da função neuroendócrina e liberação de potentes agentes pró-inflamatórios como o 

TNF-alfa e interleucina que concorrem para aumento da resistência à insulina e hiperglicemia de jejum. A 

fragmentação do sono com redução do tempo de sono também estão associados ao aumento da atividade 

do eixo hipotálamo hipófise adrenal com consequências metabólicas (Vgontzas e col, 2000; Cintra e col, 

2006). 

Também é comum encontrar na população idosa a fraqueza da musculatura respiratória, que pode 

levar à hipoventilação e redução na tolerância ao exercício (Janssens e col 1999).  Estudos comprovam 

que idosos que realizam exercício físico apresentam melhores parâmetros espirométricos, como aumento 

da capacidade funcional, da capacidade pulmonar total (CPT), do volume ventilatório máximo (VVM) e 

da capacidade vital (CV) se comparados com os idosos sedentários (Belini, 2004). Achados relacionados 

a parâmetros espirométricos revelam que a prática de atividade física regular pode retardar o declínio da 

função pulmonar relacionada com o envelhecimento (Ide, 2004; Chaunchaiyakul e col, 2004). Porém, em 

virtude das alterações e limitações do envelhecimento, se faz necessário, alternativas à prática de 

atividade física, sendo o exercício respiratório indicado aos idosos. 
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1.1. JUSTIFICATIVA / HIPÓTESE 

 

O envelhecimento da população brasileira marcou as últimas décadas e os dados apontam hoje um 

crescimento três vezes maior nos próximos 20 anos. Este cenário torna quase imperiosa a pesquisa sobre 

o envelhecimento nas diversas dimensões deste processo. Em estudo anterior realizado com pacientes 

idosos portadores de resistência à insulina que foram submetidos ao treinamento inspiratório utilizando-se 

o Threshold® demonstrou melhora significante da sensibilidade à insulina (Silva e col, 2012). A 

avaliação dos idosos do Projeto Epidoso mostrou que 13% desta população apresentava alteração da 

glicemia de jejum e a maioria tinha queixas de sono. O conhecimento adquirido nos últimos anos tem 

revelado as relações fundamentais do sono com o metabolismo da glicose, com as respostas 

imunológicas, com a restauração corporal e com o aumento da ação antioxidante. Este conjunto de 

observações e resultados anteriores formaram o alicerce deste projeto, sendo oportuno salientar que não 

há estudos sobre o treinamento da musculatura respiratória com o Threshold nas alterações do sono e nos 

casos de hiperglicemia de jejum. 

 A hipótese formulada para desenvolvimento deste projeto esteve baseada na possibilidade de que 

o treinamento respiratório pudesse melhorar o metabolismo oxidativo mitocondrial o qual promoveria 

melhora da glicemia de jejum e o fortalecimento da musculatura respiratória melhoraria as alterações do 

sono, principalmente a apneia do sono. Além disso, com base na literatura, os efeitos do exercício 

atuariam sobre o sono, que por sua vez, pode ter um efeito secundário sobre o metabolismo da glicose. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência do treinamento muscular respiratório sobre a hiperglicemia de jejum e as 

alterações do sono em idosos do Projeto Epidoso 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Analisar a influência do treinamento muscular respiratório em pacientes idosos sobre: 

 Valores da glicemia de jejum, hemoglobina glicada, HOMA IR e HOMA β; 

 Índice de apneia/hipopneia do sono e arquitetura do sono; 

 Força e resistência muscular respiratória; 

 Escalas de funcionalidade, humor e cognição.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. ENVELHECIMENTO 

 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013 mostraram que 13% 

da população brasileira têm mais de 60 anos, ou seja, há 24,85 milhões de pessoas idosas, sendo que a 

projeção do IBGE para 2025 é que este segmento ultrapasse 32 milhões. Consequentemente, a 

expectativa de vida tende a crescer. Comparando os dados do IBGE de 2000, a expectativa do brasileiro 

era 69,8 anos e passou para 73,9 anos em 2010, podendo alcançar 80,7 anos em 2050.  

Esses dados são reflexos da transição demográfica e epidemiológica que o país sofreu que pode ser 

basicamente dividida em três momentos: (a) o primeiro, em que houve altas taxas de natalidade e altas 

taxas de mortalidade; (b) o segundo, com altas taxas de natalidade, mas com baixa mortalidade; (c) e o 

terceiro, com baixa fecundidade e baixa mortalidade. Foram esses fatores que fizeram com que a 

população do país envelhecesse (Wood e Carvalho, 1988). 

No Brasil, até o final do século XIX as doenças infecciosas e a desnutrição persistiam como os 

principais problemas de saúde pública (Beaglehole e Bonita, 1997).  Nesse período ainda era muito 

comum a morte materna por infecção puerperal, o que levou a um quadro de altas taxas de mortalidade 

materno-infantil. A expectativa de vida na época era de 33 anos (ONU, 2004). 

De acordo com Vasconcelos e Gomes (2012), nas décadas de 1950 e 1960, os declínios da 

mortalidade combinados com a manutenção de níveis elevados de natalidade e de fecundidade, resultaram 

na mais elevada taxas de crescimento populacional da história do país, isto é, 2,99% ao ano. 

O IBGE mostra que as taxas de natalidade e fecundidade começaram a declinar em meados da 

década de 1960, com a introdução e a paulatina difusão dos métodos anticonceptivos orais no Brasil. Foi 

a partir de 1980, que o Brasil sofreu verdadeira mudança do perfil demográfico. A taxa de mortalidade 

infantil declinou para 83 óbitos por cada 1000 nascidos vivos e a esperança de vida ultrapassou o limite 

de 60 anos de idade. O número de filhos por mulher passou de 6 filhos para 4,4 e a taxa bruta de 

natalidade que era de 40 nascidos vivos por mil habitantes, passou para 31,7 nascidos vivos por mil 

habitantes (IBGE, 1999). Em 2010, a taxa de mortalidade infantil continuou a cair para 16,2 óbitos/ano 

por 1000 nascidos vivos e a expectativa de vida ultrapassou os 70 anos, chegando há 73,9 anos em 2010. 

(Vasconcelos e Gomes, 2012). 

A fecundidade no Brasil também foi diminuindo ao longo dos anos, basicamente como 

consequência das transformações ocorridas na sociedade brasileira. De acordo com o IBGE de 2010, 

ocorreu queda no número de filhos por mulher, sendo que em 1991 a fecundidade era de 2,89 filhos por 
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mulher e, em 2010 passou para 1,86 filhos por mulher, que é um valor abaixo do nível de reposição de 2,1 

(IBGE, 2010). 

A diminuição da mortalidade da população adulta e infantil se deve a partir de 1960 às políticas 

públicas de prevenção, principalmente à vacinação em massa e alguns cuidados primários de saúde, assim 

como o investimento no saneamento básico e na vigilância sanitária, além da melhoria na distribuição de 

renda à população de baixa renda (Camargo e Saad, 1990). 

Com o declínio das doenças transmissíveis, houve um aumento das doenças não transmissíveis, de 

caráter crônico, um deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens para a população 

mais velha com aumento da morbidade (Chaimowicz, 1997). 

Dados do Sistema de informação sobre mortalidade (SIM-SM) aponta as doenças cardiovasculares 

como a principal causa de mortalidade em idosos de 60 a 70 anos, representando 42,3% do total dos 

óbitos, seguidas pelas doenças neoplásicas (17,1%) e respiratórias (15,4%). Nos idosos com idade 

superior a 80 anos, as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte, seguidas pelas 

doenças respiratórias (19,5%) e as demências (14,1%).  
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3.2. TEORIAS BIOLÓGICAS DO ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento provavelmente se inicia com alterações moleculares que se transmitirão para o 

organismo como um todo. O envelhecimento traz aumento da mortalidade, aumento da vulnerabilidade às 

doenças, mudanças progressivas que deterioram funções e diminuição da capacidade de responder de 

forma adaptativa ao meio ambiente (Cupertino e col, 2007).  

Muitas teorias foram criadas para explicar o envelhecimento.  No entanto, é possível salientar duas 

correntes teóricas que sustentam as pesquisas atuais. A primeira se baseia na hipótese de que o 

envelhecimento é resultado de um programa genético específico o qual determina o tempo máximo de 

vida. A segunda propõe que o envelhecimento é resultado do acúmulo estocástico de mutações no 

genoma e nas células somáticas. Nesta segunda corrente de pensamento se insere a teoria dos radicais 

livres que relaciona o envelhecimento ao acúmulo de danos ao DNA e tecidos o qual promove alterações 

celulares com redução de funções (Rusting, 1992 e Pignolo, 1994).  

A formulação da primeira teoria se apoiou nos resultados das pesquisas de Hayflick (1961) que 

constataram que fibroblastos humanos normais possuíam uma capacidade limitada de se replicar. Eles 

observaram que as culturas de células que cresciam em condições favoráveis, após a 50ª duplicação, as 

células entravam em senescência e morriam em seguida. Esse limite na replicação celular ficou 

caracterizado como limite de Hayflick. Os resultados obtidos por Hayflick levaram a suposição de que a 

longevidade é determinada geneticamente já que as células possuem capacidade de replicação limitada e 

após sucessivas divisões entram em senescência. Esta hipótese foi complementada anos mais tarde com a 

descoberta do papel do telomero (extremidade do cromossomo). O telomero sofre perda de uma 

sequência de nucleotídeo a partir de um determinado número de replicações celulares, havendo 

encurtamento do cromossomo com interrupção da divisão celular, isto é, atingindo o limite de Hayflick.  

A teoria dos radicais livres proposta por Harman em 1956 estabeleceu que o envelhecimento advém 

da ação deletéria dos radicais livres. Somente décadas depois Miquel (1980) desenvolveu a “teoria 

mitocondrial do envelhecimento” que ressalta o papel da mitocôndria na produção de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) cuja ação lesiva levaria à alteração do DNA mitocondrial, que por sua vez induziria erros 

na síntese das proteínas da cadeia respiratória (Miquel, 1980).  

Define-se radical livre como um átomo, molécula ou íon que apresenta um ou mais elétrons livres 

não pareados circulando em sua órbita externa em direção oposta ao fluxo existente de elétrons e por isso 

possui instabilidade elétrica com grande capacidade reativa. Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) são 

caracterizadas como todas as moléculas de oxigênio que se apresentam em um estado altamente reativo 

com grande capacidade oxidativa (Halliwell, Gutteridge, 1989). 
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As mitocôndrias são responsáveis por produzirem aproximadamente 90% das ERO devido à 

fosforilação oxidativa. De 1 a 2% do total de oxigênio que entra na cadeia respiratória mitocondrial gera 

espécies reativas de oxigênio (Halliwell, Gutteridge, 1989). 

O envelhecimento seria resultado do aumento da produção de ERO, cujas moléculas ao reagirem 

com DNA mitocondrial levariam em consequência a erros de polipeptídeos por ele codificado com a 

formação de proteínas disfuncionais pertencentes ao complexo da cadeia respiratória mitocondrial. A 

perda temporária ou definitiva da função mitocondrial pode resultar no aumento de macromoléculas 

disfuncionais contribuindo para a diminuição da capacidade de responder ao estresse fisiológico (Nicholls 

e Budd, 2000). 

Há importante sistema antioxidante, capaz de preservar a integridade celular e neutralizar esses 

efeitos danosos (Beckman, 1998). Entretanto, o envelhecimento promove diminuição na produção das 

defesas antioxidantes levando ao desbalanço entre a produção de ERO/produção de antioxidantes 

caracterizando o estresse oxidativo (Atli e col, 2004). 

 Recentes estudos têm demonstrado o papel do estresse oxidativo no desenvolvimento de doenças 

crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. (Santini e col, 1997). 

 

 

Figura 1. Geração de espécies reativas de oxigênio pela mitocôndria 
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3.3. ENVELHECIMENTO E HIPERGLICEMIA DE JEJUM 

 

O envelhecimento está associado à alteração da célula β pancreática, caracterizada pela diminuição da 

resposta insulínica aos estímulos, cujos efeitos progressivos podem levar à intolerância à glicose e 

diabetes do tipo 2 (Scheen, 2005; Sone e Kagawa, 2005).  

Sabe-se que o diabetes do tipo 2 tem etiologia multifatorial e poligênica, tendo como fator 

desencadeante alteração da atividade elétrica da célula β que explicaria a redução na secreção de insulina. 

Sugere-se que a doença resultaria da interação de fatores genéticos e estilo de vida que se somariam às 

alterações próprias do envelhecimento (Ashcroft e Rorsman, 2004; Ashcroft, 2006). 

Os dados do IBGE de 2012 mostraram que 7,4% da população brasileira está acometida por diabetes 

tipo 2. E de acordo com dados epidemiológicos do SUS de 2012 há uma prevalência de 3,9% de diabetes 

auto referido na população com 35-44 anos, 9,3% na população com 45-54 anos, 18,5% na população 

com 55-64 e 22,9% de diabetes auto-referido na população acima de 65 anos. Estes dados têm uma 

grande importância, pois apontam mais uma vez a associação entre o envelhecimento e as alterações do 

metabolismo da glicose. (Francisco e col, 2010; Passos e col, 2005; Lima-Costa e col, 2003). 

Em 1997, o American Diabetes Association (ADA) definiu como glicemia normal o intervalo de 75 

a 110mg/dl. A hiperglicemia de jejum foi definida como um estado intermediário entre a tolerância 

normal à glicose e diabetes do tipo 2, caracterizada com níveis da glicemia de jejum com valores entre 

110 a 125 mg/dl ou 6.1 a 6.9 mmol/l. Em 2004, entretanto, a associação alterou o ponto de corte de 110 

para 100 mg/dl, baseado no fato, de que as pessoas com glicemia de jejum entre 100 e 109 mg/dl 

apresentavam maior risco de desenvolver diabetes em comparação com as pessoas com um nível de 

glicemia de jejum menor do que 100 mg / dl (Rao e col, 2004). Portanto, a partir desta data são 

considerados normais os níveis da glicemia de jejum entre 75 e 99 mg/dl e a glicemia pós sobrecarga 

(medida da glicemia 2h após a ingestão de 75g de glicose) menor que 140 mg/dl. Os valores da glicemia 

de jejum abaixo de 100 mg/dl e teste oral de tolerância à glicose entre 140mg/dl a 199 mg/dl caracterizam 

a intolerância à glicose. Valores da glicemia de jejum entre 100 a 125 mg/dl e o teste oral de tolerância à 

glicose menor que 140 mg/dl são definidos como hiperglicemia de jejum. Os valores da glicemia de jejum 

maiores ou iguais a 126 mg/dl e teste oral de tolerância à glicose maior ou igual a 200mg/dl em duas ou 

mais ocasiões confirmam o diagnóstico de Diabetes Mellitus, (The Expert Committee on the Diagnosis 

and Classification of Diabetes Mellitus, 2003). 
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Quadro 1. Valores de referencia da glicemia de jejum e teste oral de tolerância à glicose 

Definição e diagnostico da hiperglicemia de jejum e diabetes, 2006. 

 

Com base nos atuais paradigmas, algumas questões relacionadas às alterações da glicemia de jejum 

foram evidenciadas. Entre a população idosa, os casos de hiperglicemia de jejum são muito frequentes, 

tendo sido demonstrado que após os 50 anos de idade os níveis da glicemia de jejum aumentam 0.06 

mmol/década e por isso muitos autores acreditam na hipótese de que as alterações da glicemia de jejum 

poderão levar à intolerância à glicose e ao diabetes do tipo 2 (Scheen, 2005; Sone e Kagawa, 2005).  

Estudo longitudinal de San Antonio Heart Study mostrou que adultos portadores de hiperglicemia 

de jejum têm de 6 a 10% de chance de evoluir para diabetes em um ano e quando associado à intolerância 

à glicose, este valor sobe para 65% no ano (Lorenzo e col, 2003). 

Está bem estabelecida a associação entre a diabetes e o alto risco de morbimortalidade por doença 

cardiovascular, incluindo infarto do miocárdio, hipertrofia do ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca 

e acidente vascular cerebral (Banerjee e col, 2012). Entretanto, os estudos com glicemia de jejum alterada 

em idosos são muito escassos e apresentam divergências em relação aos riscos de doenças 

cardiovasculares. Há que se considerar nestes estudos, diferentes critérios no estabelecimento dos limites 

da concentração de glicose e muitas vezes a ausência de análise de outras variáveis. Para esta associação é 

importante avaliar a sensibilidade à insulina e a pressão arterial (Banerjee e col, 2012).  

Para melhor compreender os fatores que envolvem a hiperglicemia de jejum vale retomar alguns 

aspectos da fisiologia da célula  pancreática. Após uma refeição, a glicose é transportada para o interior 

da célula  pelo transportador GLUT2 e fosforilada à glicose-6-fosfato (G-6-P) pela hexoquinase. O 

piruvato formado pela glicólise é oxidado na mitocôndria, que por sua vez entra no ciclo de Krebs, 

resultando no aumento da relação ATP/ADP (figura 2). O mecanismo de formação de ATP depende da 

metabolização da glicose e do metabolismo oxidativo com ativação da cadeia respiratória. Está 

estabelecido que o envelhecimento fisiológico promove aumento da produção de ERO que pode induzir 

redução da função mitocondrial com diminuição da produção de ATP (Toescu, 2005; Thibault e col, 

 
Glicemia de jejum 

teste oral de tolerância à 

glicose 

Normal 70-99 mg/dl (3.9 – 5.5 mmol/L) <140mg/dl 

Hiperglicemia de jejum 100-125mg/dl (5.6 – 6.9 mmol/L) <140mg/dl 

Intolerância à glicose <100mg/dl (<5.6 mmol/L) 140-199mg/dl 

Diabetes >126mg/dl (7.0 mmol/L) >200mg/dl 
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2007). A queda de função mitocondrial pode ser responsável pela alteração da sensibilidade da célula β, 

tendo como evento final o desenvolvimento de diabetes do tipo 2.  

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de ação da insulina e ativação da captação de glicose 

 

 

 

 
 

 

Os eventos moleculares tem sido foco de pesquisas experimentais cujos resultados mostraram que 

há redução da secreção de insulina após estimulo nas ilhotas pancreáticas de indivíduos idosos e de ratos 

senescentes evidenciando o papel do envelhecimento na perda de função da célula β pancreática (Ribeiro 

e col, 2013; Ihm e col, 2007; Muzumdar e col, 2004). Tanto o aumento da resistência periférica à insulina 

assim como a redução da secreção de insulina levam à alteração da glicemia de jejum. Vale ressaltar que 

a obesidade e inatividade física são fatores que influenciam a sensibilidade e a secreção da insulina 

contribuindo para as alterações da glicemia (Ihm e col, 2007).  

Com o envelhecimento ocorre redução na expressão do transportador de glicose GLUT-2 com 

prejuízo do metabolismo da glicose e diminuição da secreção de insulina (Kramer e col, 2009; Ohtsubo e 

col, 2005; Ihm e col, 2007; Novelli e col, 2000; Guillam e col, 1997).  

O envelhecimento é resultado do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

cujas moléculas promovem danos e comprometimento na função da célula β pancreática (Morgan e col, 

2009; Wiederkehr e Wollheim, 2006).  

Com o envelhecimento é frequente o desenvolvimento da resistência à insulina em geral associada 

ao aumento da adiposidade e das citocinas circulantes (TNF-α, IL-1β e Il-6) (Bruunsgaard e col, 2001). A 

resistência à insulina é uma condição em que as concentrações fisiológicas de insulina não são suficientes 

para induzir o efeito metabólico sobre a homeostase glicídica (Cesaretti e col, 2006). A avaliação da 
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resistência à ação da insulina se dá através do HOMA IR (Homeostatic Model Assessment), que é um 

cálculo de execução simples, que se fundamenta nas dosagens da insulinemia e da glicemia, ambas de 

jejum, descrito em 1985 por David Matheus:  insulina de jejum (uU/ml) + glicose em jejum (nmol/l)/ 22,5 

(Wallace e col, 2004).  

Em 1998, Levy e col, publicaram um modelo atualizado do HOMA, designado HOMA β. O modelo 

do HOMA β considera melhor a captação hepática e periférica de glicose e permite utilizar níveis tanto de 

dosagens insulina específica como do Peptídio C para os cálculos, em alternativa à dosagem da insulina 

total. Caso sejam possíveis a dosagem tanto do Peptídio C como da insulina, recomenda-se o uso do 

Peptídio C (marcador de secreção) para calcular a função secretora das células β e da insulinemia para se 

calcular a sensibilidade à insulina. Entretanto, na prática, a insulinemia e a glicemia têm sido utilizadas 

para obtenção de ambos os resultados, uma vez que a dosagem do Peptídio C leva ao aumento do custo 

do procedimento (Levy e col, 1998). Desde 2004, a Universidade de Oxford disponibiliza para uso não 

comercial, um software capaz de calcular o HOMA, designado HOMA Calculator e o programa se baseia 

nas seguintes fórmulas: 

HOMA-IR = (G0 x I0) / 22,5  

HOMA-β = (20 x I0) / (G0 – 3,5)  

Nessa fórmula, o HOMA-IR reflete a resistência à insulina e o HOMA-β, a capacidade funcional 

das células β pelo modelo homeostático, G0 corresponde à glicemia de jejum (em mmol/l) e I0 

corresponde à insulinemia de jejum (em KU/l) (Radziuk e col, 2006).  

  Todavia, a validação destes índices depende da determinação de valores de referência para a 

população brasileira. Geloneze e col (2006), em um estudo realizado com 312 pacientes brasileiros não 

obesos e normoglicêmicos demonstraram HOMA-IR médio de 1.7 em pessoas normais e propôs que a 

insulino-resistência deveria ser definida quando este índice for superior a 2.71, porém, Ghiringhello e col, 

2006, avaliaram os níveis do HOMA-IR em 1.898 adultos brasileiros, sem alteração de tolerância à 

glicose ou uso de hipoglicemiantes ou insulina, e os classificaram de acordo com o índice de massa 

corporal (IMC). Esses autores demonstraram variação do HOMA de acordo com IMC, estabelecendo 

valores médios de HOMA-IR: 1,85 para IMC<25, HOMA: 2,78 para IMC 25-30 e HOMA: 4,5 para 

IMC>30. Quanto ao HOMA-β, existem poucos trabalhos com valores de referencias, porém alguns 

laboratórios e estudos clínicos utilizam os valores referenciais de 167,0 a 175,0. 

Na tentativa de acompanhar a evolução da glicemia de jejum nos últimos anos, passou-se a utilizar 

a hemoglobina glicada como um aliado no controle da glicemia de pacientes diabéticos.  

É oportuno salientar que a hemoglobina glicada (HbA1c) foi validada pelo Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT) (1993) como uma ferramenta de diagnóstico para complicações micro e 

macro vasculares nos casos de diabetes do tipo 2 (Lachin e col, 2008; Hirsch e Brownlee, 2005). Com 

base nos estudos de DCCT (1993) e UKPDS (United Kington Prospective Diabetes Study) (1998) ficou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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estabelecido que os níveis de hemoglobina acima de 6% estão associados com elevação da glicemia de 

jejum e maior risco de diabetes. 

A hemoglobina glicada (HbA1c) é formada por uma reação irreversível entre a glicose plasmática e 

a hemoglobina. A quantidade de glicose ligada à hemoglobina é diretamente proporcional à concentração 

média de glicose no sangue. Uma vez que os eritrócitos têm um tempo de vida de aproximadamente de 

120 dias, a medida da quantidade de glicose ligada à hemoglobina pode fornecer uma avaliação do 

controle glicêmico médio no período de 60 a 90 dias antes do exame. A associação entre a hemoglobina 

glicada e o diabetes  já é conhecida desde a década de 1960 pelo estudo de Rahbar. No entanto, a real 

utilidade deste parâmetro laboratorial passou a ser reconhecida somente após a publicação dos estudos do 

Diabetes Control and Complications Trial e do United Kingdom Prospective Diabetes Study. 

Alguns autores mostraram que com o envelhecimento há uma tendência ao aumento da HbA1c 

independente dos níveis da glicemia (Pani e col, 2008). As medidas da glicemia de jejum e da HbA1c 

juntas tem sido utilizadas como indicadores de fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes do 

tipo 2 no idoso (Motta e col, 2010, Netto e col, 2009; Cruz-Filho e col, 2002; McLellam e col, 2007). 

Por outro lado, quando a hiperglicemia de jejum está associada à intolerância à glicose observa-se 

maior risco de desenvolvimento de diabetes e de doenças cardiovasculares (Abdul-Ghani e col, 2006; 

Cowie e col, 2006).  

Indivíduos com hiperglicemia de jejum apresentam sensibilidade normal à insulina na musculatura 

esquelética e diminuição da sensibilidade à insulina no fígado, enquanto os indivíduos com intolerância à 

glicose têm sensibilidade à insulina levemente reduzida no fígado e na musculatura (Abdul-Ghani e col, 

2006). Porém, foi observado que 25-30% dos portadores de hiperglicemia de jejum são obesos e nesta 

condição podem apresentar diminuição da sensibilidade à insulina na mesma frequência que aqueles com 

intolerância à glicose, ou seja, as duas condições clínicas apesar de diferentes quando associadas a outros 

fatores apresentam resultados semelhantes (Weyer e col, 1999). 

Não há, entretanto, estudos populacionais no Brasil que estabeleçam o elo entre a hiperglicemia de 

jejum e incidência de diabetes do tipo 2.   
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3.4.  ENVELHECIMENTO E SONO  

 

O sono é um estado fisiológico, complexo, caracterizado por suspensão parcial das percepções e da 

motricidade voluntária, necessário para restauração física do organismo e proteção do desgaste no período 

de vigília (Dugás, 1988 e Porto, 2000).  

O sono de boa qualidade pode ser marcador de homeostasia dos sistemas do organismo. O 

envelhecimento normal e saudável está associado a uma noite de sono eficiente e o despertar repousado 

com a manutenção do estado de alerta durante o dia (Ancoli-Israel, 2009). 

A espécie humana é considerada diurna, ou seja, adaptada para exercer suas atividades na fase clara 

do ciclo claro/escuro e repousar na fase escura (Arendt, 2006). O centro que rege a cronologia dos 

mamíferos é o núcleo supraquiasmático do hipotálamo (Hastings e Herzog, 2004). Esse centro se localiza 

junto ao nervo óptico, que recebe conexões da retina que informam o sistema sobre a existência de luz. 

Na ausência de luz, um hormônio é secretado pela glândula pineal, a melatonina, que traduz a informação 

fótica em estímulo químico a todas as células. Ao contrário, na presença de luz, outro hormônio é 

secretado, o cortisol (Scheer e Czeisler, 2005). Os níveis circulantes de melatonina e cortisol podem ser 

alterados por vários fatores, mas o mais importante é o ciclo claro-escuro ambiental e o estresse.  

A produção de melatonina aumenta muito durante a noite e se prolonga durante o período de escuro 

(Reiter, 1991). Porém, a produção de melatonina diminui com o envelhecimento e a consequência clínica 

dessa modificação é o avanço de fase do ritmo circadiano. Tal avanço de fase se traduz pelo fato da 

pessoa ir para a cama mais cedo e despertar mais cedo (Sack e Lewy, 1986). 

É oportuno lembrar que a arquitetura intrínseca do sono é composta pelo sono REM (Rapid Eye 

Movement) e o sono não-REM (NREM). O sono se inicia e se aprofunda gradativamente, à medida que as 

ondas cerebrais se tornam progressivamente mais lentas. O sono NREM é dividido em: estágio I ou N1(5 

% do tempo total de sono), seguido do estágio II ou N2 (45% do tempo total), III e IV ou N3 (25% do 

tempo total). Atualmente, os estágios III e IV são nomeados somente como estágio III ou N3 e se 

caracteriza pelo sono de ondas lentas, onde, o indivíduo torna-se cada vez menos reativo aos estímulos 

sensoriais. O sono NREM é considerado restaurador das funções orgânicas, por estar associado à 

restituição da estrutura proteica neuronal e ao aumento da secreção do hormônio de crescimento.  O sono 

REM, ou sono ativo, está associado à ocorrência de sonhos e ocorre em intervalos regulares de 

aproximadamente 90 minutos, após o ciclo de sono NREM com duração de duas horas do tempo total de 

sono ou 20 a 25%%, do tempo de sono. Portanto, uma noite de sono é constituída por ciclos com duração 

média de 70 a 100 minutos que se repetem de 4 a 5 vezes. (Poyares e Tufik, 2002; Thorleifsdottir e col, 

2002). 

O envelhecimento leva a modificações na qualidade do sono.  De acordo com Guimarães e col 

(2007), não existem evidências definitivas de que a quantidade necessária de sono diminua com o 
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processo de envelhecimento, contudo, os idosos parecem ter, em geral, um sono de menor duração, 

aumento dos despertares noturnos e, consequentemente, mais cochilos diurnos.  Essa diminuição da 

capacidade de iniciar e de manter o sono está associada ao aumento de morbidade e mortalidade no idoso 

(Driscoll e col, 2008). 

Já foi demonstrado que a duração do sono diário menor do que 5 horas apresenta um risco relativo 

de 1,95 (0,95 – 4,01) para o desenvolvimento de diabetes (Yaggi e col, 2006), entretanto, foi observado 

que pessoas que apresentam diminuição do sono (menos de 6 horas) ou aumento da duração do sono 

(maior que 9 horas) apresentam risco semelhante de desenvolver intolerância à glicose e diabetes (Sridhar 

e Madhu, 1994; Scheen, 2005; Ayas e col, 2003). 

Nos pacientes diabéticos e com privação do sono, comumente se associam fatores como elevação 

dos níveis de cortisol à noite, resistência à insulina, aumento do tônus simpático com redução da função 

pancreática que por sua vez, leva ao aumento da intolerância à glicose (Ayas e col, 2003). 

A arquitetura do sono sofre modificações durante o envelhecimento: aumento do período de 

latência de início do sono; diminuição do sono de ondas lentas; redução do tempo total de sono; maior 

número de transições de um estágio para outro e para a vigília; aumento dos problemas respiratórios 

durante o sono e aumento da atividade mioclônica noturna. (Floyd, 2002; Bastien e col, 2003).  

Acredita-se que o núcleo supraquiasmático, que é responsável pela geração e manutenção dos 

ritmos biológicos circadianos se altera com o envelhecimento, alterando por sua vez o ciclo sono-vigília 

(Weinert, 2000; Koller e Turek, 2001; Duffy e Czeisler, 2002). Além da alteração do ciclo sono-vigília, 

existem ainda outros fatores que contribuem para os problemas de sono dos idosos como a dor; problemas 

respiratórios; uso de drogas; agitações noturnas; fatores ambientais e desconfortos emocionais. 
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3.4.1 APNEIA DO SONO E FRAGMENTAÇÃO DO SONO 

 

Dentre os distúrbios do sono, a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) apresenta maior 

mortalidade e morbidade na população (Reimão e Joo, 2000).  

Nota-se uma grande discrepância na prevalência de SAOS na população idosa. Estudo de Ancoli-

Israel (1991) relata prevalência de 24% da SAOS em idosos americanos, enquanto Yesavage em 1985 

relatou uma prevalência de 73% de SAOS na população idosa. 

Foi realizado um estudo populacional na cidade de São Paulo pelo Instituto do Sono (Projeto 

Episono) que mostrou que 61,8% da população idosa apresentava índice de apneia/hipopneia (IAH) maior 

que 5; 21,3% da população apresentava IAH entre 5 a 14,9 e 16,9% da população apresentava IAH maior 

que 15 eventos/h. O estudo revelou também que  60% da população com idade entre 60 a 69 anos 

apresentava SAOS e com idade entre 70 a 80 anos, 87% apresentavam SAOS (Tufik e col, 2010). Este 

estudo tornou-se um marco importante para a compreensão das alterações do sono na população 

brasileira.  

Apesar da alta prevalência de apneia, principalmente na população idosa, a SAOS é 

subdiagnosticada.  Acredita-se que o diagnóstico não é realizado em 82% dos homens e 93% das 

mulheres portadoras de SAOS moderada ou grave em decorrência da reduzida percepção dos sintomas ou 

pouco acesso aos métodos de diagnósticos (Noal e col, 2008).  

A apneia do sono é definida como uma cessação completa de fluxo oronasal por 10 segundos ou 

mais (Olso e col, 2003). A hipopneia se caracteriza por uma redução de no mínimo 50% no fluxo 

oronasal durando 10 segundos ou mais e redução da saturação de oxigênio (O2) de pelo menos 4% da 

linha de base. Ambos os eventos (apneias e hipopneias) são acompanhados de dessaturação de O2 e 

culmina em micro despertares (American Academy of Sleep, 1999).  

Alguns autores adotam critério diferente para diagnostico de apneia do sono no idoso, isto é cinco a 

vinte apneias e hipopneias por hora, é considerado um baixo número de eventos; de 21 a 50 é considerado 

um quadro moderado e mais de 50 eventos é considerado um número elevado (Martinez, 2001). Portanto 

é frequente observar em idosos um índice de apneia acima de 10 eventos /hora com queda na saturação 

sanguínea de oxiemoglobina, arritmias cardíacas e hipertensão noturna (Avidan, 2005). 

A fragmentação do sono é o distúrbio mais comum entre os idosos, podendo ser consequência da 

apneia do sono ou como efeito secundário de doenças típicas do envelhecimento como nocturia, dor, 

depressão ou distúrbios respiratórios, conforme demonstrou Ceolim e Barreto (2000) em estudo da 

população idosa de Campinas. Dyffy e Czeisler (2002), no entanto, acreditam que a fragmentação do 

sono do idoso está relacionada com alterações no ritmo circadiano. 

Tanto a apneia do sono, como a fragmentação do sono parecem estar associadas ao excesso de 

sonolência diurna, depressão, cefaleia, aumento de irritabilidade, diminuição da concentração e atenção, 

prejuízo da memória, além de um aumento do risco de morte súbita noturna (Avidan 2005). 
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Os episódios de apneia causam interrupções do sono, dessaturação de oxigênio e importante 

redução do sono REM ou até sua completa ausência (Khan e Appel, 2008). 

A estreita relação entre apneia do sono e envelhecimento se deve a fatores dependentes da idade 

como o enfraquecimento da musculatura faringoesofageana que leva ao colapso das vias aéreas superiores 

e a diminuição da capacidade vital respiratória. Outros fatores além destes ligados ao sistema respiratório 

como a diminuição da função tireoidiana e o aumento de peso também podem contribuir para a apneia do 

sono (Bliwise, 1994; Philips e Ancoli e col, 2001). 

A Federação Internacional de Diabetes (Taskforce on Epidemiology and Prevention em Shaw e col, 

2008) afirma que as consequências fisiopatológicas da hipoxemia e fragmentação do sono ocorridos 

durante a SAOS podem estar envolvidas no desenvolvimento das alterações metabólicas. Algumas 

hipóteses foram criadas para explicar esta associação, como o efeito direto da hipoxemia intermitente, 

ativação do sistema simpático, inflamação sistêmica (TNF-α e interleucina-6), e ativação do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (cortisol) (Kotani e col, 2007; Follenius e col, 1992). Com o 

envelhecimento se estabelece a relação do sono com a produção de espécies reativas de oxigênio, 

sugerindo-se que a privação de sono presente nos episódios de SAOS reduziria as defesas antioxidantes, 

visto que o sono normal tem a propriedade de remover as espécies reativas de oxigênio produzidas nos 

diversos tecidos durante o período de vigília e na ausência destas defesas aconteceriam as alterações 

funcionais (Fukui e Moraes, 2008).  

A restrição ao sono (4 h/dia durante 6 noites) em indivíduos normais piora a tolerância à glicose, 

aumenta os níveis de cortisol, ativa o sistema nervoso simpático e provoca uma resposta inflamatória. As 

evidências sugerem que a hipóxia e o déficit de sono podem contribuir, de forma independe nas alterações 

do metabolismo da glicose nos pacientes com apneia do sono (Spiegel e col, 1999).  

Estudo transversal com 45 adultos obesos mostrou que a apneia do sono está relacionada com 

alterações na homeostase da glicose tanto em homens quanto em mulheres com intolerância à glicose, 

cujo mecanismo seria explicado pela demanda funcional imposta pela apneia do sono sobre as células β 

pancreáticas, podendo levar à sua exaustão e diminuição de sua capacidade de secreção ao longo do 

tempo (Pallayova e col, 2010). Esta hipótese também é reforçada no estudo com 11 homens jovens 

saudáveis, submetidos à privação do sono, que mostrou um aumento da glicemia e elevação dos níveis de 

cortisol (Cronfli, 1998). 

Sugere-se que a relação da apneia do sono com as alterações do metabolismo da glicose está 

estabelecida pela associação de um estado pró-inflamatório, do aumento da geração de espécies reativas 

de oxigênio, aumento do tônus simpático, e alterações no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Louis e 

Punjabi, 2009; Peltier e col, 2012). Por outro lado é importante ressaltar que as células β pancreáticas são 

altamente sensíveis à hipóxia da apneia do sono, o que também favorece a indução da resistência à 

insulina (Kelly e col, 2010). 
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Sabe-se, que o envelhecimento favorece a obesidade e existe uma correlação positiva entre idade, 

obesidade, circunferência abdominal (normal até 95 cm para homens e 80 cm para mulher) e 

circunferência do pescoço (normal até 43 cm para homens e 38 cm para mulheres) com as apneias do 

sono (Martin e col, 1997). Cada aumento de 13–15 cm da circunferência da cintura, eleva-se o risco de 

SAOS em aproximadamente 4 vezes (Grunstein e col, 1989). Já Davies e col (1992), e Young e col 

(1993) consideram o aumento na circunferência do pescoço, melhor marcador para deposição central de 

gordura do que o índice de massa corporal (IMC), e tem demonstrado ser importante preditor de ronco e 

apneia obstrutiva do sono.  
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3.5. ENVELHECIMENTO E FUNÇÃO RESPIRATÓRIA 

 

O sistema pulmonar também envelhece devido à maior exposição a poluentes ambientais ao longo da 

vida (Belini, 2004). Nota-se que durante o processo de envelhecimento há uma dilatação inicial dos 

alvéolos e ductos alveolares, porém, sem destruição ou inflamação (Verbeken e col, 1992; Gillooly e 

Lamb, 1993). As alterações pulmonares levam a alterações da mecânica respiratória (Janssen e col, 1999; 

Mays e col, 1991). 

A parede torácica se torna mais rígida com o envelhecimento com perda de elasticidade, resultando 

em diminuição da elastância e complacência pulmonar (Ide, 2004). Os bronquíolos tornam-se menos 

resistentes, facilitando ao colapso expiratório. Mais tardiamente ocorre diminuição do número de alvéolos 

devido à ruptura dos septos interalveolares e consequente fusão alveolar, levando a uma diminuição da 

superfície total respiratória com aumento do volume residual (Ide, 2004; Pereira, 2004; Janssen, 2005; 

Chan e Welsh, 1998). 

Mudanças estruturais nas vias aéreas superiores também ocorrem com o avançar da idade. A perda de 

suporte muscular faríngeo, que juntamente com alterações nas concentrações de elastina e colágeno, 

predispõe a obstrução das vias aéreas superiores e aumenta a rigidez da traquéia (Lorenzo e col, 2007). 

De acordo com Timo, 1999; Belini, 2004 e Ide, 2004, a capacidade vital (CV) sofre, geralmente, uma 

redução de quase 25% a 40% após os 60 anos de idade. 
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3.6. EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO, ALTERAÇÃO DA GLICEMIA E DISTÚRBIOS DO SONO 

 

As alterações mecânicas do sistema pulmonar, da força muscular, da eficiência de troca gasosa além 

da incidência crescente de doenças crônicas fazem com que o idoso tenha diminuição da capacidade ao 

exercício e diminuição progressiva da capacidade aeróbica, fato que muitas vezes torna a pessoa idosa 

sedentária (Poulin e col, 1994; Ishida e col, 2000).  

A atividade física regular apresenta uma estreita relação com a manutenção da capacidade 

funcional.  Entre 2002 e 2004 o Diabetes Prevention Program (DPP) e American Diabetes Association 

(ADA) recomendaram que as pessoas idosas deveriam praticar semanalmente 150 minutos de atividade 

física moderada, como natação, dança ou caminhada. 

Mais recentemente os exercícios de resistência passaram a ser utilizados como procedimento 

terapêutico no tratamento de doenças crônicas, na redução de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e na melhora da sensibilidade à insulina (Zanuso e col, 2009). 

A associação entre inatividade física e resistência à insulina foi sugerida pela primeira vez em 1945 

por Blotner.  

Está bem estabelecido que a sensibilidade à insulina melhora com o exercício físico tanto com o 

exercício aeróbico como com o exercício resistido (Persghin e col, 1996). O mecanismo pelo qual essas 

modalidades de exercício melhoram a sensibilidade à insulina parece ser diferente, porém ainda há 

controvérsias em relação a estes mecanismos, o que sugere que a combinação das duas modalidades de 

exercício podem ser aditivas (Pollock e col, 2000). 

Os efeitos benéficos do treinamento físico sobre o metabolismo da glicose parecem ser explicados 

por vários fatores, incluindo o aumento da massa muscular, aumento do fluxo sanguíneo muscular com 

ativação do sistema de transporte de glicose e aumento da capacidade oxidativa mitocondrial (Richter e 

col, 1992). 

A musculatura esquelética é um dos mais importantes tecidos envolvidos na homeostasia 

glicêmica, devido a sua capacidade de captar grandes quantidades de glicose. Este tecido é o principal 

responsável pela captação e por 30% do dispêndio de energia (Nuutila e col, 1992). 

Durante uma atividade contrátil o músculo ativa a translocação do GLUT4 que promove o 

transporte da glicose para dentro da célula. A sensibilidade à insulina pode aumentar através do exercício 

físico com o aumento da expressão de elementos intracelulares da via de sinalização da insulina, em 

particular dos transportadores de glicose (GLUT-4) na musculatura esquelética (O'Brien e Granner, 

1991). 

A melhora da sensibilidade à insulina no exercício físico é acompanhada por melhorias na função 

mitocondrial. (McConell, e col 2010; Baar e col, 2003). 
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Estudo conduzido por Hey-Mogensen e col (2010), mostraram que 10 semanas de exercício de 

resistência foi capaz de melhorar a função mitocondrial, o consumo máximo de oxigênio e a sensibilidade 

à insulina em pacientes diabéticos tipo 2. 

 O estudo conduzido por Powers e col (1999) detalhou minuciosamente o aumento induzido na 

atividade das moléculas antioxidantes.  

Atividade física também está relacionada com o sono. Foi observado que o sedentarismo leva a 

alterações na qualidade e quantidade do sono (Hague e col, 2003). É possível que os distúrbios do sono 

associado às disfunções metabólicas relativas ao envelhecimento estejam em parte, relacionados ao estilo 

de vida sedentário (Colbert e col, 2004).  

O exercício aeróbico e resistido, os exercícios respiratórios e de relaxamento tem se mostrado 

benéficos em relação ao sono, de acordo com a American Sleep Disorders Association (ASDA, 1999), 

reduzindo a ansiedade do pré-sono e melhorando a insônia primária crônica (Passos e col, 2010). Idosos 

submetidos ao treinamento físico durante 6 e 12 meses respectivamente apresentaram redução dos 

despertares noturnos, com tendência ao aumento no tempo de sono total, redução na latência do sono e 

melhora do metabolismo da glicose (Montogomery, 2003; Lira e col, 2011).  

Ainda não foram completamente esclarecidos os mecanismos envolvidos nos efeitos benéficos dos 

exercícios físicos sobre as alterações na arquitetura do sono. Alguns autores especulam sobre a 

possibilidade de que as alterações hormonais e metabólicas interfiram no sono e que a melhora da 

atividade hormonal promovida pela atividade física melhore também as alterações do sono (Passos e col, 

2010; Santos e col, 2007; King e col, 2008; Youngstedt, 2005). 

Outros autores acreditam que o exercício físico pode promover a melhora do padrão de sono 

baseado em três hipóteses: a primeira, conhecida como termorregulatória, que afirma que o exercício 

físico, facilitaria o início do sono, graças à ativação dos mecanismos de dissipação do calor, induzindo ao 

sono, processos estes controlados pelo hipotálamo. A segunda hipótese, conhecida como conservação de 

energia, descreve que o aumento do gasto energético promovido pelo exercício durante a vigília 

aumentaria a necessidade de sono alcançando um balanço energético positivo e restabelecendo uma 

condição adequada para um novo ciclo de vigília. A terceira hipótese, restauradora ou compensatória, da 

mesma forma que a anterior, relata que a alta atividade catabólica durante a vigília reduz as reservas 

energéticas, aumentando a necessidade de sono, e a atividade anabólica (Driver e Taylor, 2000; Lu e col, 

2000). 

As variáveis relacionadas ao exercício físico, como a intensidade e o volume de exercícios são 

extremamente importantes, pois quando impostos até um nível ideal promovem melhora na qualidade do 

sono, sendo que exercícios intensos provocam um resultado negativo sobre a qualidade do sono. (Martins, 

Melo e Tufik, 2001).  
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É importante ressaltar, que as pessoas idosas enfrentam com frequência limitações para realização 

da atividade física regular em decorrência das doenças osteoarticulares crônicas e da obesidade 

(Rantakokko e col, 2010).  Neste caso, o treinamento muscular inspiratório pode ser uma alternativa 

eficaz e compensatória das barreiras motoras (Seynnes e col, 2004; Steib e col, 2010). 

 

3.7 TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO 

O treinamento muscular inspiratório com o Threshold® fornece a pressão constante e específica 

para o treinamento da força e resistência muscular inspiratória, não importando como os pacientes 

respirem, rápida ou lentamente. O equipamento possui uma válvula de sentido único fluxo-independente 

para assegurar a resistência constante (carga linear) e possibilitar um ajuste específico da pressão (em cm 

H20) a ser programado por um profissional da Saúde.  Quando os pacientes inspiram através do 

Threshold® IMT, uma válvula de mola fornece resistência aos músculos respiratórios. De acordo com 

Azeredo, a prescrição da carga inspiratória deve seguir algumas normas: carga inspiratória entre 30-50% 

da PImáx (pressão inspiratória máxima); a duração da inspiração deve ser de 40-50% do tempo 

respiratório total e o tempo utilizado deve ser de aproximadamente 30 minutos por dia. (Azeredo, 2002). 

 

Figura 3. Equipamento Threshold IMT 

 

 

 

Existem poucos estudos relacionando os efeitos do treinamento muscular inspiratório sobre o 

metabolismo da glicose. Estudo com 38 gêmeos monozigóticos mostrou que quanto menor a aptidão 

cardiorrespiratória, maior a concentração de glicose em jejum, sugerindo que a baixa aptidão 

cardiorrespiratória esteja associada a distúrbios no metabolismo da glicose (Queiroga e col, 2013).  

A explicação fisiopatológica para o comprometimento da função respiratória em diabetes ainda não 

está bem elucidada, porém, vários estudos foram realizados mostrando que o treinamento específico da 

musculatura respiratória melhora a qualidade de vida, capacidade funcional, força e resistência muscular 

em indivíduos idosos. Estudo com 148 pacientes com diabetes tipo 2, mostrou que o treinamento 

muscular inspiratório aumentou significativamente a PImáx (118%) e o tempo de resistência muscular 

inspiratória (495%) indicando a associação do metabolismo da glicose com fraqueza muscular 

inspiratória (Corrêa e col, 2011). 
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O treinamento com o Threshold® mostrou benefícios sobre o sistema cardiopulmonar em pacientes 

portadores de insuficiência cardíaca, promovendo aumento da função muscular inspiratória e da 

capacidade aeróbica com melhora da dispneia e com importante repercussão sobre a qualidade de vida 

(Chiappa e col em 2003; Guths e col, 2004; Laoutaris e col em 2004; Dal’Lago e col em 2006).  

Estudos com pacientes após acidente vascular cerebral (AVC) mostraram aumentos significativos 

na capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), volume 

expiratório forçado entre 25% e 75% (VEF25-75), na pressão inspiratória máxima, resistência muscular 

inspiratória, capacidade pulmonar total e capacidade vital após o treinamento muscular inspiratório 

(Gollee e col, 2008; Sutbeyaz e col, 2010; Britto e col, 2011; Fregonezi e col, 2005). 

Com o uso do dispositivo Threshold® há ativação dos músculos respiratórios com elevação do osso 

hióide, pois os músculos submentonianos e os inspiratórios torácicos se inserem no osso hióide, (Wheeler 

e col, 2007). O movimento superior do osso hióide está associado à língua e movimentação da mandíbula, 

enquanto que o componente anterior é primariamente relacionado com a proteção das vias respiratórias e 

abertura do esfíncter esofágico superior. Para a fonação o osso hióide dá toda a sustentação física para 

que a região laringofaríngica possa sustentar-se e com isso as pregas vocais possam exercer suas funções 

vibratórias. Durante a fase de deglutição o osso hióide desempenha importante papel na musculatura 

submentoniana, sendo que a fraqueza ou descoordenação nos músculos submentonianos pode resultar em 

diminuição ou lentidão da amplitude de movimento do osso hióide (Kendall e Leonard, 2001; Easterling e 

col, 2000).  

De acordo com Aagaard e col, 2002, todo exercício resistido é capaz de aumentar a força e a 

unidade neural do músculo exercitado. Com base nesse argumento, os estudos mostraram que a ativação 

do osso hióide, através de exercícios respiratórios resistidos induz alterações neurais ao longo do tempo 

que resulta na melhora na coordenação de contração dos músculos submentonianos (Farina e col, 2004; 

Kamen, 2004; Carroll e col, 2001; Celnik e Cohen, 2004; Mano e col, 2003; Aagaard e col, 2002). Vale 

lembrar, que o papel dos músculos cranianos na manutenção do fluxo das vias aéreas e da postura da 

cabeça-pescoço durante o sono é fisiologicamente importante para preservar a homeostase e qualidade do 

sono (Okura e col, 2006). 

Estes resultados evidenciam o papel do treinamento da musculatura respiratória em melhorar os 

parâmetros do sono e do metabolismo da glicose tornando-se uma alternativa terapêutica atraente em 

idosos que apresentem limitações para a prática do exercício físico convencional. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1. Delineamento do estudo 

 

 Ensaio clínico, analítico, controlado e randomizado por sorteio. Os desfechos foram avaliados por 

investigadores cegos. 

 

4.2. População alvo 

 

 Idosos acima de 60 anos, do Setor de Estudos do envelhecimento da UNIFESP (Epidoso) que 

apresentaram hiperglicemia de jejum e queixas de alterações do sono.  

O Projeto Epidoso da UNIFESP iniciou no ano de 1991, com o cadastramento de 1700 idosos 

moradores da região da Vila Clementino. Destes, foram acompanhadas 1667 pessoas com 65 anos ou 

mais com a realização de quatro avaliações transversais e resgate dos atestados de óbito. Em 2006 iniciou 

um novo estudo de coorte prospectivo, denominado Epidoso II, dando continuidade ao projeto anterior 

com pessoas de 60 anos ou mais, moradores da região da Vila Clementino. O projeto se encontra na 

segunda etapa da pesquisa (Ramos e col, 1998). 

 

4.3 Inclusão dos idosos 

 

 Foram selecionados pacientes de ambos os sexos com idade superior a 60 anos, com hiperglicemia 

de jejum, ou seja, glicemia de jejum entre 100 a 125mg/dl, com alterações de sono mencionadas 

inicialmente pela AGA (avaliação geriátrica ampliada) e depois comprovadas pela polissonografia. Foram 

incluídos indivíduos que apresentaram as seguintes alterações do sono: índice de apneia/hipopneia maior 

que 05 apneia/hora; índice de despertares maior do que 10 eventos/h; diminuição da eficiência do sono 

(<85%) e movimento de pernas acima de 15 eventos/hora. 

 

 

4.4. Exclusão dos pacientes 

 

Foram excluídos pacientes com diabetes, doenças graves degenerativas e praticantes de atividade 

física regular, ou seja, acima de 3 vezes por semana com duração de 60 minutos ou com gasto energético 

de 2000 k/cal (comprovado pelo questionário IPAQ 6- questionário em anexo); fumantes e/ou ex-

fumantes há menos de 6 meses, com historia prévia de doenças pulmonares, diagnosticada através de 

história clínica, e pacientes com comprometimento cognitivo que atrapalhasse o entendimento do 
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procedimento (Comprovados através de avaliação geriátrica e questionário específico- Mini Exame do 

Estado Mental- MEEM). 

 

4.5. Aspectos éticos 

 

Todos os pacientes selecionados assinaram o termo de consentimento (em anexo), o qual foi 

devidamente explicado aos indivíduos envolvidos. 

Este estudo abrangeu os princípios bioéticos de autonomia, beneficência, veracidade e 

confidencialidade, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo sob n.0330/11 em 1 de abril de 2011. 

 

4.6. Procedimento 

 

1) Dos idosos do projeto Epidoso,  840 idosos foram avaliados de acordo com a AGA (Avaliação 

Geriátrica Ampliada) (em anexo), com informações sobre os aspectos sociais, exame físico e exames 

laboratoriais. Destes, selecionamos somente os idosos que apresentavam glicemia dentro do perfil de 

inclusão e queixas de sono (165 idosos). 

 

2) Após a seleção dos pacientes pela AGA, foram realizados novos exames como glicemia, insulina, 

hemoglobina glicada e cortisol para confirmação da hiperglicemia de jejum. Dos 165 idosos inicialmente 

selecionados restaram 112 idosos com hiperglicemia de jejum confirmada pelo exame de sangue. 

 

3) Dos 112 idosos selecionados, somente 53 aceitaram realizar o exame de polissonografia, realizada no 

Instituto do Sono (Departamento de Psicobiologia- UNIFESP) com registro de noite inteira, utilizando- se 

o polígrafo EMBLA®S7000, (Embla Systems, Inc., Broomfield, CO, USA). O exame incluiu registros do 

eletroencefalograma, do eletrooculograma, do eletromiograma submentoniano e tibial, eletrocardiograma, 

do fluxo oronasal, do movimento tóraco-abdominal, de ronco, de posição corpórea e da oximetria. O 

tempo de latência para inicio do sono representa o tempo que se leva para iniciar o sono, desde o 

momento de boa noite até o inicio do 1º estágio do sono, considerado normal até 30 minutos; o tempo de 

latência para o sono REM foi considerado normal de 70-90 minutos. Foi considerada eficiência do sono 

reduzida se inferior a 85%, o índice de despertares, foi considerado normal até 10 eventos/hora. 

Considerou-se apneia do sono quando o índice de apneia e hipopneia (IAH) na polissonografia foi maior 

ou igual a cinco eventos por hora de sono e movimentos periódicos de pernas quando foram registradas 

mais de quinze por hora de sono (American Academy os Sleep Medicine, 1999).  

Na ocasião da realização da polissonografia os pacientes responderam à Escala de sonolência de 

Epworth, que foi descrita por Johns MW, em 1991, e pela sua facilidade de aplicação é a mais utilizada 



25 
 

para avaliar a sonolência diurna. Consiste em oito questões que descrevem situações diárias que podem 

induzir à sonolência. Além disso, os idosos informaram (subjetivamente) a quantidade de minutos 

dormidos, o que tornou possível o cálculo do índice de percepção do sono, onde se divide a quantidade de 

minutos dormidos referidas pelo tempo total de sono da polissonografia. Quanto mais próximo do número 

1 estiver esse índice, maior é a percepção de sono do sujeito (Pinto e col, 2009).  

4) Após a confirmação da hiperglicemia de jejum e alterações do sono, 40 idosos foram submetidos à: 

 

- Avaliação física com nova mensuração da frequência cardíaca, pressão arterial, peso e altura (IMC) e 

circunferência abdominal e a circunferência do pescoço (Davies e col, 1992). Seguindo as recomendações 

da OMS (World Health Organization, 2000) e de Callaway e colaboradores (1988), a circunferência 

abdominal foi aferida na região mais estreita do abdômen ou no ponto médio entre a última costela e a 

crista ilíaca. Já a circunferência do pescoço foi mensurada imediatamente acima da cartilagem tireóidea 

com o paciente mantendo a cabeça no plano de Frankfurt na posição sentada ou em pé. 

O índice de massa corpórea foi obtido a partir da divisão da massa corporal em quilogramas, pela 

estatura em metros, elevada ao quadrado (kg/m2) (Cervi e col, 2005; Santos e Sichieri, 2005) e a 

classificação ocorreu de acordo com o Nutrition Screening Initiative (NSI, 1992) para idosos dependentes 

do sexo: Desnutrição ou Risco Nutricional <24; Normal: 24-27; Sobrepeso: homens de 27-30 e mulheres 

de 27-32; Obesidade: homens >30 e mulheres >32. 

 

-Avaliação respiratória, que incluiu o teste de pressão respiratória (PImáx e PEmáx) e o teste de 

resistência muscular inspiratória. 

 

5) Após todas as avaliações, os pacientes foram randomizados em dois grupos: grupo controle e grupo 

experimental.  

 

O estudo teve a duração de 8 semanas e foram constituídos dois grupos que realizaram o 

treinamento respiratório 7 vezes por semana, sendo 2 vezes na presença do pesquisador e as demais 

domiciliares com duração de 30 minutos. Os idosos foram orientados a utilizar o Threshold® com clip 

nasal, na posição sentada, mantendo respiração diafragmática durante o treinamento de acordo com as 

recomendações de Dal’Lago e col, 2006. Na tentativa de garantir um maior controle sobre o paciente, o 

idoso mostrava o procedimento feito em casa a cada encontro com o pesquisador, permitindo assim, 

possíveis correções. Foi fornecido ainda, um controle diário para que o paciente anotasse os dias e 

respectivos horários da realização do treinamento. Em relação à assiduidade do treinamento, foram 

desconsiderados pacientes com menos de 80% de frequência, finalizando assim, a pesquisa com 38 

idosos. Cada paciente recebeu um aparelho para a realização do treinamento e o mesmo foi devolvido no 

término da pesquisa.  
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Os grupos foram classificados da seguinte maneira: 

 

 Grupo Controle: Constituído por idosos que realizaram o Threshold® sem carga. Como não é 

possível a retirada da mola do aparelho, a carga foi zerada e demarcada com fita métrica, 

orientado o paciente a não retirar a mesma, nem efetuar movimentação da carga.  

 

 Grupo Experimental: Os pacientes realizaram treinamento muscular respiratório (TMR) com o 

Threshold®, com 40% da PImáx atingida na primeira sessão de cada semana, valor este escolhido 

de acordo com as recomendações de Rodrigues, 2006.  

 

 

Foi recomendado ao paciente a manutenção da dieta habitual, assim como as medicações utilizadas 

até o final da pesquisa. 

Após o término de 8 semanas, todos os pacientes foram reavaliados (avaliação física, laboratorial, 

respiratória e polissonográfica). 
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4.6.1 Avaliação Geriátrica Ampliada (AGA) 

 

A avaliação geriátrica utilizada no Setor de Estudos do Envelhecimento é a Avaliação Geriátrica 

Ampliada (AGA), formulada pela própria equipe multidisciplinar do local e utilizada no processo de 

avaliação dos idosos pertencentes ao Projeto EPIDOSO II. 

A AGA é formada por um conjunto de técnicas e procedimentos em que a avaliação abrangente e 

estruturada se associa aos métodos clássicos não padronizados de avaliação de saúde das diversas 

especialidades (Paixão Jr. e Reichenheim, 2005). A AGA se divide em duas partes, a primeira em uma 

avaliação gerontológica, com questões sobre os dados pessoais e sócio-demográficos, seguidos pelo estilo 

e qualidade de vida, com perguntas sobre a própria visão do paciente quanto à sua qualidade de vida e 

saúde, tabagismo, etilismo e sono. Nas questões de sono, o paciente refere se tem dificuldade em iniciar o 

sono, em mantê-lo, sonolência diurna e comportamento não usual durante o sono (ronco, movimento de 

pernas, fala, sonambulismo e pausas na respiração). As questões sobre funcionalidade global, contidas na 

AGA, referem-se à mobilidade, atividades de vida diária, quedas, avaliação do humor (screening de saúde 

mental) e cognição através do mini exame do estado mental (MEEM). 

O questionário de atividades de vida diária refere-se a 15 perguntas sobre as atividades básicas de 

vida diária, relacionadas ao autocuidado, e à capacidade de administração do ambiente de vida dentro e 

fora do lar. Este questionário tem o objetivo de avaliar a independência funcional dos idosos, 

quantificando suas limitações, onde a maior pontuação refere-se a um maior comprometimento. 

O screening de saúde mental refere-se a um questionário com 15 perguntas sobre a avaliação do 

humor do idoso. O humor reflete um padrão complexo de comportamentos, sentimentos, pensamentos, 

estados corporais e emocionais, que podem ser consequência de uma série de fatores psicológicos, como 

depressão do humor, raiva, confusão mental, bem como as variáveis psicossomáticas fadiga, vigor e 

tensão. No teste, quanto maior a pontuação maior a chance de transtornos de humor. 

A avaliação da cognição é feita pelo Mini Exame do Estado Mental (MEEM), que vem a ser o teste 

mais utilizado no Brasil na avaliação da função cognitiva. Trata-se de teste contendo 30 questões para 

rastrear a perda cognitiva. É de fácil aplicação, não requerendo material específico e compreendendo 

vários domínios (orientação espacial, temporal, memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem-

nomeação, repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho), quanto maior a pontuação obtida no teste, 

menor o comprometimento cognitivo, levando em consideração a escolaridade do idoso.  

A segunda parte da AGA trata-se de uma avaliação geriátrica, com questões sobre medicamentos 

utilizados pelos idosos, hospitalizações clinicas, antecedentes pessoais, descrição dos principais sistemas 

fisiológicos (órgãos do sentido, pele e anexos, sistema digestório, sistema genito-urinário, cardiovascular, 

osteo-articular e sistema nervoso), avaliação de depressão através da escala geriátrica de depressão e 

exame físico, com mensuração do peso, altura, índice de massa corpórea (IMC), pressão arterial, ausculta 
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cardíaca, ausculta pulmonar e exame de membros superiores e inferiores. Todas essas avaliações geram 

os possíveis diagnósticos clínicos. 

 Além dessas questões, ainda há avaliações específicas de especialidades como nutricionista, 

fisioterapeuta, educador físico e dentista. 

 

 

4.6.2 Avaliação respiratória 

 

Teste de pressão respiratória máxima 

 A mensuração da pressão dos músculos da respiração tem grande aplicação, pois auxilia no 

estabelecimento de protocolos de fortalecimento da musculatura respiratória. Para obtenção dos valores 

das pressões inspiratória e expiratória máxima, utilizou-se um manovacuômetro do tipo aneróide com 

intervalo operacional de 0 a +120 cmH2O para pressões expiratórias, e de 0 a -120 cmH2O para pressões 

inspiratórias. Um tubo plástico foi conectado ao aparelho. Além disso, um bocal de plástico foi conectado 

ao dispositivo plástico citado e um conector com orifício que excluir a utilização dos músculos 

bucinadores.  De acordo com as diretrizes de Souza em 2002, a realização do teste se deu com o pacientes 

em posição sentada e o tronco em uma angulação de 90º com as coxas. Um clipe nasal foi colocado no 

nariz do paciente e dado instrução para que colocasse o bocal com os lábios bem fechados para não 

permitir escape de ar. A pressão inspiratória máxima (PImáx) foi medida a partir de uma expiração 

máxima, quando os pulmões assumem o volume residual. A pressão expiratória máxima (PEmáx) foi 

mensurada a partir de uma inspiração máxima, quando os pulmões estão com a capacidade pulmonar 

total. Foi solicitado ao paciente para repetir o teste 3 vezes e considerado o valor melhor destes, 

lembrando que foi dado um intervalo entre as repetições para o paciente se recuperar. Durante todo o 

processo de tomada das medidas, faz-se estímulo verbal constante para que o indivíduo chegasse ao seu 

máximo esforço.  

Na literatura existem controvérsias em relação aos valores normais de PImáx e PEmáx para 

idosos. Segundo Neder (1999) a força muscular inspiratória máxima (correspondente a PImáx), tem uma 

média normal para idosos de 65 a 69 anos de 85,3±5,5 cmH2O e a força muscular expiratória máxima 

(correspondente a PEmáx), tendo seu valor normal em75,6±10,7cmH2O. Para idosos acima de 70 anos, 

uma média de PImáx de 72,7±3,9 e PEmáx de 69,6±6,7. Neder, afirma que a mensuração criteriosa da 

PImáx proporciona a correlação e diagnóstico da fraqueza muscular, fadiga e falência muscular 

respiratória, de acordo com os seguintes valores: 

- Fraqueza muscular respiratória: PImáx = -70 a -45 cmH2O 

- Fadiga muscular respiratória: PImáx = -40 a -25 cmH2O  

- Falência muscular respiratória: PImáx = menor de -20 cmH2O 
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Avaliação da resistência muscular inspiratória 

O protocolo Dall'Ago e col (2006) foi utilizado para a avaliação da resistência muscular 

respiratória.  A avaliação da resistência muscular foi realizada por meio de um teste progressivo, onde o 

indivíduo permaneceu na posição sentada, em repouso, com a coluna ereta e com nariz ocluído por um 

clip nasal. O pesquisador utilizou o Threshold® IMT com uma carga inicial de resistência correspondente 

a 50% da PImáx. O indivíduo foi orientado para que respirasse através do dispositivo. A cada um minuto, 

uma nova carga (10% da PImáx) foi acrescentada até que o indivíduo fosse incapaz de gerar uma pressão 

suficiente para viabilizar a abertura da válvula e permitir o fluxo de ar. A maior pressão inspiratória que o 

indivíduo foi capaz de sustentar por pelo menos um minuto foi considerada como a medida da pressão do 

limiar máximo sustentado (PLmáx). Na segunda parte do teste, os participantes respiraram contra uma 

carga submáxima inspiratória constante de 80% da PLmáx e o tempo percorrido até a exaustão foi 

definido como o tempo de carga sustentada (TCS). Entre as medidas de força muscular respiratória e as 

de resistência muscular inspiratória foi garantido um intervalo de vinte minutos, assim como entre a 

primeira e a segunda parte do teste de resistência. 

Existem poucos estudos sobre os valores de referência da resistência muscular inspiratória para a 

população idosa saudável. Os valores da resistência (carga máxima e tempo de carga) dependem da idade 

e altura dos indivíduos, com pequenas diferenças entre sexos e são correlacionadas com a força muscular 

(Fiz e col, 1998). Dall’Ago e col, validaram os valores de resistência respiratória para: PL Max 

33,17cmH2O e TCs de 256 minutos. 

  



30 
 

4.7. Protocolo de estudo 

 

 

 

 

 

  
Idosos Avaliados pela AGA 

N=840 

 

 

 

Confirmação da hiperglicemia de 

jejum com novos exames 

laboratoriais 

N= 112 

Realizada avaliação física e 

respiratória - Randomizados 

N=40 

Grupo Controle: Thresold 

sem carga 

N=20 

Grupo Experimental: 

Threshold com carga 

N=20 

Completaram o protocolo 

N=20 

Completaram o protocolo 

N=18. Dois idosos mudaram de 

cidade 
 

Com hiperglicemia de 

jejum e queixas de sono 

N= 165 

Aceitaram realizar a 

polisosnografia 

N= 53 

Duração: 8 semanas 

Frequencia: 7 x por semana 

de 30 minutos/diarios  

Reavaliação dos pacientes e 

análise dos resultados 

obtidos 
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4.8 NORMAS UTILIZADAS PARA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Utilizou-se referências bibliográficas do banco de dados LILACS E PUBMED. Para as citações e 

elaboração das referências bibliográficas utilizou-se o formato proposto pelo Comitê Internacional de 

Revistas Médicas, conhecido como Grupo de Vancouver (International Commitee of Medical Journal 

Editors, 2008). 

 

 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para o cálculo amostral, foram considerados dados do Centro de Estudo do Envelhecimento 

(UNIFESP), com idosos com hiperglicemia de jejum. Para detectar uma diferença mínima de 30% entre o 

grupo experimental e o grupo controle, segundo Pocock assumindo-se α=0,10, ou seja, grau de confiança 

em 90% e baseando-nos em histórico de amostragem com uma perda de 10% a 20%, devido à desistência, 

definiu-se uma amostragem mínima de 35 indivíduos, divididos em 2 grupos. A definição de tamanho de 

amostra supre a quantidade necessária para se fazer análises estatísticas com fidedignidade, isso é 

assegurado pelo Teorema do Limite Central e a Leis dos Grandes Números. 

Para o cálculo do HOMA IR e HOMA β foi utilizado o programa HOMA Calculator, Version 2.2.2, 

disponibilizado pela Diabetes Trials Unit University of Oxford em www.dtu.ox.ac.uk.  

Para análise dos resultados utilizou-se o software SPSS versão 19.0. Para comparação entre os 

grupos foi realizado o Teste ANOVA univariado e ANOVA duas vias foi utilizada para comparação de 

medidas repetidas (comparação do efeito da intervenção e do tempo). A análise dos efeitos univariados 

foi apresentada com base num gráfico de barra com respectivos intervalos de confiança (95%), caso os 

intervalos de confiança não cruzem em cada análise de interação, consideramos a diferença significante. 

As tabelas foram apresentadas respeitando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

O nível de significância utilizado para todos os testes foi de p: 0,05. 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO: A literatura traz associação entre os parâmetros do sono e alterações 

metabólicas, porém, devido ao desenho do estudo não foi possível realizar algum teste estatístico que 

comprovasse a relação direta entre os dois efeitos. Sendo assim, nosso estudo mostrou que o exercício 

respiratório por meio do Threshold® melhora a glicemia de jejum por provável melhora do metabolismo 

oxidativo assim como fortalecimento da musculatura orofaríngea e diafragmática, melhorando o tônus 

muscular e consequentemente a apneia do sono em todos os graus. 
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5. RESULTADOS 

 

 

A amostra total foi composta por 38 idosos, com idades compreendidas entre 60 a 85 anos, separados 

aleatoriamente em dois grupos: controle (n=20) e experimental (n=18). Os dois grupos mostraram-se 

homogêneos, visto que não houve diferenças significativas entre as médias das variáveis analisadas. Para 

melhor visualização e compreensão dos dados, as variáveis foram divididas em cinco tabelas: variáveis 

antropométricas, escalas, variáveis laboratoriais e respiratórias (tabela 1), Dosagem de glicemia de jejum 

e insulina. Valores de HOMA IR e HOMA β (tabela 2), Metabolismo da glicose de acordo com faixas 

etárias (tabela 3), freqüência das doenças auto-referidas (tabela 4) e variáveis polissonográficas (tabela 5). 

A amostra foi estratificada por sexo para todas as variáveis analisadas.  

 

Na tabela 1 estão relacionadas as características antropométricas. Observa-se que a média de idade 

foi de 74,10 anos para o grupo controle e 71,78 para o grupo experimental, a média do índice de massa 

corpórea ficou em ambos os grupos em torno de 27, cujo valor é considerado sobrepeso. A circunferência 

abdominal e circunferência do pescoço encontram-se dentro dos valores de normalidade propostos. 

Com base nos questionários da avaliação geriátrica ampliada (AGA) os grupos estudados 

apresentaram resultados semelhantes na pontuação para atividade de vida diária (AVDs), ou melhor, o 

grupo controle apresentou média de 2,25 pontos, enquanto o grupo experimental apresentou 1,94 pontos. 

A pontuação para o screening de humor mostrou média de 3,35 pontos para o grupo controle e 3,0 para o 

grupo experimental. O mini exame do estado mental também mostrou desempenho cognitivo semelhante 

entre os grupos, uma média de 28,25 pontos para o grupo controle e 27,56 para o grupo experimental.  

O grupo controle apresentou uma PImáx de 68,75 cmH2O, PEmáx de 96,00 cmH2O, uma pressão 

do limiar de 30,70 cmH2O e tempo de carga de 8,5 minutos, enquanto o grupo experimental apresentou 

PImáx de 62,78 cmH2O, PEmáx de 78,89 cmH2O, pressão do limiar de 28,83 cmH2O e tempo de carga 

de 7,5 minutos. Os valores da pressão inspiratória e da pressão do limiar são considerados um pouco 

abaixo da normalidade para os idosos, porém, sem consequências clínicas. 

Nos exames laboratoriais nota-se semelhança entre os grupos controle e experimental no que se 

refere aos valores de colesterol total, HDL, LDL, triglicérides, hemoglobina glicada e cortisol. 

Nos grupos formados (controle e experimental) havia um maior número de mulheres (n=24) em 

relação aos homens (n=14), sendo que a distribuição de homens e mulheres entre os grupos foi 

semelhante, isto é o grupo controle era composto por 10 homens e 10 mulheres e o grupo intervenção por 

9 homens e 9 mulheres. A média do IMC para o sexo masculino foi de 25,9±3, 1, considerado normal, 

mas mostrou-se elevado para o sexo feminino 28,6±4,8. O mesmo ocorreu com a circunferência 

abdominal.  
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As mulheres apresentaram maior pontuação no questionário de atividades de vida diária ou pequena 

perda funcional (p=0, 019) e maior pontuação no screening de saúde mental – escala de humor (p=0, 

008), porém, estes valores são considerados normais para idosos. 

As mulheres apresentaram ainda, menor pressão expiratória (p:0,001), porém, com valores ainda 

considerados dentro da normalidade. 

 

 

Tabela 1- Características antropométricas, escalas de funcionalidade, humor e cognição e 

características respiratória e laboratoriais. 
 

Variáveis 

Grupo 

Controle 

(N:20) 

Grupo 

experimental 

(N:18) 

P* 

Sexo 

feminino 

(n=24) 

Sexo 

masculino 

(n=14) 

 

P** 

 

Idade (anos) 74,10±5,44 71,78±5,44 0,138 73,8±6,2 73,5±6,5 0,875 

Peso (kg) 70,42±9,84 73,38±19,,21 0,666 68,7±11,7 71,7±10,2 0,434 

Altura (cm) 1,60±0,092 1,62±0,071 0,214 1,56±0,06 1,67±0,05 0,001** 

IMC (kg/m2) 27,58±4,08 27,79±5,71 0,184 28,6±4,8 25,9±3,1 0,056** 

Circ Abdominal 

(cm) 
95,87±9,45 96,61±12,48 0,319 95,5±11,9 95,3±8,3 0,959 

Circ Pescoço (cm) 38,80±4,22 38,72±2,82 0,387 38,3±2,8 39,1±4,6 0,559 

 AVD (0-15) 2,25±2,44 1,94±2,23 0,994 2.95± 2.88 1.06±1.06 0.019** 

Humor (0-15) 3,35±3,20 3,0±2,93 0,809 4.32±3.56 1.63±1.36 0.008** 

MEEM (0-30) 28,25±1,83 27,56±2,14 0,787 27.5±2.4 28.4±1.4 0.163 

PI Max (cmH2O) 68,75±24,27 62,78±16,73 0,167 71,1±33,1 87,8±25,6 0,109 

PE Max( cmH2O) 96,00±20,87 78,89±24,22 0,773 78,4±22,7 103,1±16,2 0,001** 

Pressão do limiar 

(cmH2O) 
30,70±9,52 28,83±7,03 0,721 30,0±8,5 33,5±8,5 0,234 

Tempo de carga 

(min) 
8,50±4,87 7,56±3,69 0,112 7,84±4,94 9,38±4,13 0,332 

Colesterol Total 

(mg/dL) 
203,85±41,23 195,22±26,13 0,083 204.8±37.6 196.8±28.1 0.487 

HDL(mg/dL) 49,50±13,21 49,89±11,39 0,846 52.8±9.9 47.1±14.9 0.183 

LDL(mg/dL) 127,53±41,76 123,04±36,21 0,338 122.4±35.7 134.4±42.6 0.371 

Triglicerides 

(mg/dL) 
166,40±85,97 133,56±51,03 0,084 154.9±71.3 150.2±81.9 0.855 

HbA1C (%) 5,970±0,318 5,944±0,463 0,18 5,94±0,28 5,97±0,47 0,804 

Cortisol (ug/dL) 15,49±4,46 14,54±5,19 0,29 17,5±5,5 14,2±3,6 0,100 
 

Dados apresentados em média ± DP.  

*p- diferença estatisticamente significativa entre o grupo controle e experimental 

** p- diferença estatisticamente significativa entre os sexos (feminino e masculino). P:0,05 

IMC: índice de massa corpórea; Circ. Abdominal: circunferência abdominal; Circ pescoço: circunferência do pescoço; AVD: atividade de 

vida diária; humor: screening de humor; MEEM: mini exame do estado mental. 
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Na tabela 2 estão relacionados os valores da glicemia de jejum, insulina e do teste HOMA IR E 

HOMAβ em condições basais de ambos os grupos. Observa-se que a glicemia de jejum está acima dos 

valores de normalidade, caracterizando a hiperglicemia de jejum em ambos os grupos (controle 108,0 e 

intervenção 108,78). Os valores de insulina basal e o HOMA IR foram semelhantes entre os grupos e 

estão dentro dos valores considerados normais. 

Na estratificação por sexo, as mulheres apresentaram HOMA IR e HOMAβ maior do que os 

homens. 

Com base nos resultados do HOMA IR foram encontrados 9 pessoas com resistência à insulina, 

sendo 5 do grupo controle (5,98±2,08) e 4 do grupo experimental (5,87±1,73) e dentre estes idosos havia 

6 mulheres e 3 homens 

 

Tabela 2. Dosagem de glicemia de jejum e insulina. Valores de HOMA IR e HOMA β 

 

Variáveis 
Controle 

(N: 20) 

Experimental  

(N:18) 
P* 

Sexo 

feminino 

(n=24) 

Sexo 

masculino 

(n=14) 

 

P** 

 

Glicemia 

(mg/dL) 
108±6,83 108,78±8,62 0,145 106,3±7,3 107,9±8,3 0,559 

Insulina 

(ulU/mL) 
9,80±7,14 9,63±8,66 0,693 11,4±9,6 7,8±5,5 0,204 

HOMA IR 2,66±2,08 2,54±2,36 0,802 3,07±2,70 2,07±1,54 0,199 

HOMAβ 77,27±50,01 73,24±58,08 0,866 85,72±62,99 65,00±40,52 0,031** 
Dados apresentados em média ± DP 

*p- diferença estatisticamente significativa entre o grupo controle e experimental 

** p- diferença estatisticamente significativa entre os sexos (feminino e masculino). P:0,05 

 

Os resultados mostraram aumento da glicemia de jejum (r:0,027, p: 0,871), redução da insulinemia 

(r: -,320; p: 0,05) e do HOMAβ (r:-,395; p: 0,014) com o aumento da idade conforme a tabela abaixo 3.  

 

Tabela 3- Metabolismo da glicose de acordo com faixas etárias 

Idade Glicemia Insulina Homa β 

60-70 anos 107,87±7,5 11,33±8,74 86,66±55,21 

71-80 anos 107,53±7,39 10,43±7,75 82,2±55,96 

81-86 anos 110,85±10,39 4,51±1,59 34,89±14,53 

 

A Tabela 4 mostra a relação das doenças auto-referidas pelos idosos. Nota-se alta frequência da 

hipertensão arterial (68%), seguida da dislipidemia (57%), artrite/artrose (47%) e sobrepeso (34%). 

Observa-se que o grupo controle e experimental são semelhantes quanto à freqüência das doenças. 
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O sexo feminino apresentou maior freqüência de dislipidemia (66%), artrite/ artrose (58%), 

sobrepeso (41%), hipotireoidismo (29%), depressão (29%) e osteoporose (20%). Os homens 

apresentaram maior freqüência de hipertensão arterial (85%) e dislipidemia (42%). 

 

Tabela 4- Frequência das doenças auto-referidas em situação basal. 
 

 
Doenças 

Controle 

N (%) 

Experimental 

N (%) 

Feminino 

(N=24) 

Masculino 

(N=14) 

n  (%) n  (%) 

Sistema 

cardiovascular 

Hipertensão /arterial 14 (70%) 12 (66%) 14 58 12 85 

Doença arterial 

coronariana 
2 (10%) 2 (11%) 3 12 1 7 

Trombose venosa 

profunda 
0 (0%) 1 (5%) 0 0 1 7 

Doença arterial 

obstrutiva periférica 
1 (5%) 0 (0%) 0 0 1 7 

Sistema 

metabólico 

Dislipidemia 12 (60%) 10 (55%) 16 66 6 42 

Sobrepeso 7 (35%) 6 (33%) 10 41 3 21 

Hipotireoidismo 4 (20%) 4 (22%) 7 29 1 7 

Hipertireoidismo 1 (5%) 1 (5%) 1 4 1 7 

Sistema 

ostearticular 

Artrite / artrose 9 (45%) 9 (50%) 14 58 4 28 

Osteoporose 3 (15%0 3 (16%) 5 20 1 7 

Osteopenia 0 (0%) 1 (5%) 1 4 0 0 

Sistema 

nervoso 

Depressão 4 (26%) 4 (22%) 7 29 1 7 

Catarata 0 (0%) 1 (5%) 1 4 0 0 

Sistema gastro-

urinário 

Gastrite 1 (5%) 0 (0%) 0 0 1 7 

Calculo Biliar 1 (5%) 0 (0%) 0 0 1 7 

Insuficiência renal 

crônica 
0 (0%) 1 (5%) 0 0 1 7 

Outros Câncer 2 (10%) 3 (16%) 3 12 2 14 
Dados apresentados em frequência absoluta (n) e relativa (%) 
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As características descritas na tabela 4 foram representas no gráfico 1 com as doenças auto-referidas 

mais frequentes na população estudada estratificada por sexo.  

 

Gráfico 1: frequência das doenças auto-referidas de acordo com o sexo 

 

 

Dados apresentados em frequência absoluta (n) e relativa (%) 

 

 

 

Os idosos utilizavam em média 3,66±1,52 medicamentos diariamente. Quanto à classe terapêutica, 

os medicamentos mais utilizados foram os anti-hipertensivos (52%), seguido de complexos vitamínicos e 

cálcio (45%), anti dislipidêmicos (27%), protetores gástricos (27%) e anticoagulantes (22%). 

 

 

A tabela 5 mostra as características da polissonografia de ambos os grupos em condições basais. 

Tanto o grupo controle, quanto o grupo experimental apresentaram uma pontuação na escala de 

sonolência de Epworth dentro da normalidade, um índice subjetivo de sono superestimado (>1), aumento 

da latência do sono REM, diminuição da eficiência do sono, aumento do índice de despertares e aumento 

do índice de apneia/hipopneia, considerado de grau leve a moderado. 

Na comparação do sexo feminino e masculino, nota-se uma eficiência do sono reduzida e maior 

índice de apneias no sexo masculino. O sexo feminino apresentou aumento do índice de movimentos de 

pernas, porém, sem significância estatística. 
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Tabela 5. Características basais da polissonografia 
 

Variáveis 
Controle  

(N: 20) 

Experimental 

(N: 18) 
p* 

Sexo 

feminino 

(n=24) 

Sexo 

masculino 

(n=14) 

 

p** 

 

Epworth 6,75±4,52 5,39±2,74 0,232 5,53±2,78 6,63±4,80 0,404 

Horas dormidas 

referidas (min) 
6,45±1,11 6,13±1,30 0,446 6,50±1,14 6,31±1,21 0,641 

Índice 

percepção sono  
1,45±,675 1,32±,549 0,203 1,32±0,53 1,54±0,73 0,301 

Latência inicio 

sono (min) 
32,23±33,68 29,97±34,73 0,483 26,8±21,5 36,9±45,2 0,392 

Latência REM 

(min) 
113,07±63,02 117,77±75,12 0,933 128,2±81,9 111,05±55,9 0,480 

TTS (min) 296,68±83,45 311,33±74,80 0,476 316,5±63,7 284,5±98,7 0,256 

Eficiência do 

sono (%) 
68,90±19,77 70,63±17,22 0,42 73,4±14,8 65,6±23,1 0,241 

Estagio1 (%) 16,88±9,34 18,20±12,17 0,278 14,4±9,0 19,6±11,5 0,138 

Estagio2 (%) 43,89±13,39 43,61±9,95 0,134 43,7±12,6 43,3±11,6 0,913 

Estagio3 (%) 20,23±11,40 22,31±12,28 0,947 24,2±12,0 19,3±10,8 0,212 

REM (%) 18,77±6,78 15,91±5,18 0,246 17,6±7,3 17,8±4,5 0,924 

Índice despert. 

(n/h) 
18,62±9,71 21,03±12,14 0,236 19,3±11,1 20,2±10,77 0,595 

Índice MP (n/h) 25,65±32,25 11,92±16,24 0,222 31,5±41,2 11,8±17,3 0,083 

IAH (n/h) 17,43±13,72 19,16±19,91 0,292 14,0±10,7 18,1±20,0 0,452 

Índice apneias 

(n/h) 
9,45±10,78 11,72±18,60 0,174 6,1±6,1 11,0±17,7 0,259 

Índice dessat 

REM 
26,99±21,22 27,85±22,05 0,725 12,2±22,1 17,6±16,2 0,235 

Índice dessat 

NREM 
12,94±12,15 19,1125,70 0,236 10,2±10,3 15,6±20,0 0,312 

Dados apresentados em média ± DP .*p- diferença estatisticamente significativa entre o grupo controle e experimental 

** p- diferença estatisticamente significativa entre os sexos (feminino e masculino). P:0,05 

TTS: tempo total de sono. Índice despert. : índice de despertares. MP: índice de movimentos periódicos dos membros inferiores; IAH: índice 

apneia/hipopneia. Índice Dessat REM: índice de dessaturação no sono REM; Índice Dessat NREM: índice de dessaturação no sono NREM.  
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Após 8 semanas de intervenção foi realizada uma reavaliação dos pacientes e análise desses 

resultados. Utilizou-se a ANOVA de duas vias para verificar o efeito da intervenção e do tempo neste 

estudo.  

Com o teste ANOVA não foi observado efeito da intervenção isolada (F:1,43; p:0,21), mas por 

outro lado foi observado efeito do tempo isolado (F:34,6 ; p:0,001) e da interação entre tempo x 

intervenção (F:9,9; p: 0,001). 

As variáveis PImáx (p:0,001); PEmáx (p:0,001); pressão do limiar (p:0,001); tempo de carga 

(p:0,001); glicemia (p:0,001); hemoglobina (p:0,003) e dessaturação no REM (p:0,004) apresentaram 

diferença ao longo do tempo. 

Ao ser realizada a interação tempo x intervenção, observou-se diferença significante nas seguintes 

variáveis: PImáx (p:0,001); tempo de carga (p:0,001); glicemia (p:0,001); despertares (p:0,002); IAH 

(p:0,001); apneia (p:0,007); dessaturação REM (p:0,001) e dessaturação no NREM (p:0,001). 

 

 

Para melhor compreensão dos dados apresentados, dividiu-se os resultados após intervenção em 

quatro tabelas:  

 características de funcionalidade, humor e cognição, baseado na AGA (Tabela 6) 

 características respiratórias (tabela 7) 

 características laboratoriais (tabela 8) 

 características do sono (tabela 9) 

 

 

As variáveis antropométricas, caracterizadas pelo peso, índice de massa corpórea, circunferência 

abdominal e circunferência do pescoço não apresentaram alterações após a intervenção (dados não 

apresentados). 

A tabela 6 apresenta as variáveis de escala de funcionalidade, humor e cognição. Não foi 

observado efeito da interação para a atividade de vida diária (p interação:0,314), screening de saúde 

mental (p interação:0,757) e mini exame do estado mental (p interação:0,31), considerando que os valores 

basais já eram considerados normais. 

Obteve-se efeito do tempo somente para a variável humor, avaliada pelo screening de saúde 

mental (p:0,044).  
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Tabela 6. Características de funcionalidade, humor e cognição baseadas nas escalas da AGA após 

intervenção. 
 

Variáveis 
Controle 

(N: 20) 

Experimental  

(N: 18) 

p 

grupo 

p 

tempo 

p 

interação 

 
Antes Depois Antes Depois 

   

AVD (0-15) 2,25±,52 2,90±,55 1,94±,52 2,0 ±,55 0,401 0,233 0,314 

Humor (0-

15) 
3,35±,68 2,75±,58 3,00±,72 2,55±,61 0,761 0,044* 0,757 

MEEM  (0-

30) 
28,25±,44 27,5±,42 27,55±,46 27,66±,44 0,751 0,089 0,31 

 

Dados apresentados em média ± DP . * p<0,005 

AVD: atividade de vida diária; humor: screening de humor; MEEM: mini exame do estado mental. 

 

 

 

Em relação às características respiratórias como as pressões máximas inspiratória e expiratória, 

pressão do limiar e tempo de carga é possível observar que os valores antes da intervenção da PImáx e 

pressão do limiar apresentavam-se reduzidos em ambos os grupos, porém, os valores se normalizaram 

após o treinamento muscular.  

Houve efeito do tempo e da interação para todas variáveis, tanto para o grupo controle quanto 

experimental, conforme tabela 7.  

 

 

Tabela 7. Características respiratórias após intervenção. 

 

Variáveis 
Controle 

(N: 20) 

Experimental  

(N: 18) 

p 

grupo 

p 

tempo 

p 

interação 

 
Antes Depois Antes Depois 

   

PI 

Max.(cmH2O) 
68,75±24,27 90,75±28,48 62,78±16,73 107,78±18,32 0,424 0,001* 0,001* 

PE 

Max.(cmH2O) 
96,0±20,87 106±21,61 78,89±24,22 96,67±21,96 0,059 0,001* 0,001* 

Pressão do 

limiar 

(cmH2O) 

30,70±9,52 34,65±8,38 28,83±7,03 41,61±1,68 0,252 0,001* 0,001* 

Tempo de 

carga (min) 
8,50±4,87 16,05±7,00 7,56±3,69 23,17±5,72 0,066 0,001* 0,001* 

 

Dados apresentados em média ± DP . * p<0,005 

PI Max: pressão inspiratória máxima; PE Max: pressão expiratória máxima.  
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Os resultados significantes das variáveis respiratórias foram representados nos gráficos abaixo. 

Nota-se que o tratamento induziu aumento dos valores da pressão inspiratória no grupo experimental cujo 

valor passou de 62,78 cmH2O para 107,78 cmH2O, conforme gráfico 2: 

 

 

Gráfico 2: Valores da pressão inspiratória máxima (cmH2O) após a intervenção. 

 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 

 

 

A intervenção induziu aumento dos valores da pressão expiratória de 78,89 cmH2O para 96,67 

cmH2O, conforme gráfico 3. 
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Gráfico 3: Valores da pressão expiratória (cmH2O ) máxima após intervenção. 

 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 

 

A intervenção aumentou a pressão do limiar de 28,83 cmH2O para 41,61 cmH2O e o tempo de 

carga de 7,56 min para 23,17 min, conforme gráficos 4 e 5. 

 

 

Gráfico 4: Valores da pressão do limiar (cmH2O) após intervenção. 

 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 
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Gráfico 5: Valores do tempo de carga (min) após intervenção. 

 

 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 

 

 

Os resultados das características laboratoriais mostraram os efeitos da interação para a variável 

glicemia (p:0,001) e HOMAβ (p:0,015), conforme tabela 8.  

As demais variáveis (colesterol total, HDL, LDL, triglicérides, insulina, cortisol e hemoglobina 

glicada) não sofreram alterações significantes, mas, permaneceram dentro da normalidade. 

Dos 9 pacientes que apresentaram resistência à insulina na primeira avaliação de acordo com o 

HOMA IR,  5 idosos pertenciam ao grupo controle e 4 ao grupo experimental. Os 3 idosos do grupo 

experimental após o treinamento apresentaram valores normais do HOMA IR.  Observou-se efeito da 

interação (p:0,013), pois o grupo o controle apresentava HOMA IR de 5,98±2,08 antes da intervenção e 

HOMA IR de 7,14±1,98 após o período de 8 semanas, enquanto o grupo experimental apresentou HOMA 

IR de 5,87±1,73 antes da intervenção e HOMA IR  de 2,77±0,95 após a intervenção. 
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Tabela 8. Características laboratoriais após intervenção. 

 

Variáveis 
Controle 

(N: 20) 

Experimental  

(N: 18) 

P 

grupo 

p 

tempo 

p 

interação 

 
Antes Depois Antes Depois    

Colesterol 

(mg/dL) 
203,85±7,81 194,15±8,89 195,22±8,23 195,72±9,38 0,752 0,363 0,314 

HDL (mg/dL) 49,50±2,77 54,10±3,29 49,88±2,92 52,83±3,47 0,915 0,32 0,627 

LDL (mg/dL) 127,53±8,77 120,70±9,16 123,04±9,24 120,11±9,65 0,835 0,31 0,686 

Triglic 

(mg/dL) 
166,40±16,01 146,80±16,55 133,55±16,88 133,66±17,44 0,322 0,108 0,104 

Glicemia 

(mg/dL) 
108,0±7,37 108,20±9,35 108,78±8,70 96,33±8,05 0,052 0,001* 0,001* 

Insulina 

(uIU/mL) 
9,80±7,14 9,87±8,17 9,63±8,66 9,05±9,71 0,853 0,716 0,648 

HOMA IR 2,66±2,08 2,64±2,59 2,54±2,36 2,39±2,79 0,812 0,702 0,78 

HOMA β 77,27±50,01 76,18±52,80 73,24±58,08 89,62±71,79 0,843 0,222 0,015* 

HbA1C (%) 5,97±,31 5,92±,31 5,94±,46 5,72±,47 0,335 0,034 1,57 

Cortisol 

(ug/dL) 
15,49±1,10 15,39±1,20 14,54±1,22 13,89±1,33 0,794 0,214 0,776 

 

Triglic: Triglicérides; HbA1C: hemoglobina glicada. 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 
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No gráfico 6 observa-se o efeito do treinamento sobre a glicemia de jejum, mostrando uma 

diminuição da glicemia de 108,78 mg/dl para 96,33 mg/dl. 

 

 

Gráfico 6: Valores da glicemia de jejum (mg/dl) após intervenção 

 

 

  Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 

 

 

 

O índice de HOMA β aumentou no grupo experimental de 73,24 para 89,62, conforme gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7: Valores do HOMA β após intervenção 
 

 

 
 Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 
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Na tabela 9 estão representados os resultados após intervenção em relação às variáveis do sono.  

A escala de sonolência de Epworth permaneceu dentro da normalidade e o índice subjetivo de 

sono superestimado (>1). O tempo de latência para sono REM continuou aumentado, o tempo total de 

sono diminuído, assim como a eficiência do sono em ambos os grupos. 

Foi observado, no entanto, que o treinamento muscular inspiratório influenciou as seguintes 

variáveis: índice de despertar (p:0,002); IAH (p:0,001), apneias (p:0,007), dessaturação no sono REM 

(p:0,001) e dessaturação no sono NREM  (p:0,001), porém, o grupo controle apresentou aumento do 

índice de despertares e do índice de apneia/hipopneia. 
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Tabela 9 – Características do sono após a intervenção  
 

 

Variáveis 
Controle 

(N: 20) 

Experimental  

(N: 18) 

p 

grupo 

p 

tempo 

p 

interação 

 
Antes Depois Antes Depois 

0,081 0,699 0,59 
Epworth 6,75±4,52 7,75±4,70 5,39±2,74 4,72±3,46 

Horas 

dormidas 

referidas 

(min) 

6,45±1,11 6,27±1,04 6,13±1,30 6,22±1,55 0,59 0,846 0,586 

Índice 

percepção 

sono 

1,45±,675 1,37±,480 1,32±,549 1,22±,490 0,392 0,324 0,884 

Latência 

inicio sono 

(min) 

32,23±33,68 34,56±30,89 29,97±34,76 22,75±24,59 0,425 0,643 0,367 

Latência 

REM (min) 
113,07±13,83 109,78±15,07 117,77±17,28 114,13±18,83 0,845 0,765 0,991 

TTS (min) 296,68±17,77 291,99±15,61 311,33±18,73 304,81±1645 0,535 0,598 0,931 

Eficiência do 

sono (%) 
68,90±4,16 64,31±3,47 70,63±4,38 68,88±3,66 0,539 0,173 0,539 

Estágio 1 (%) 16,88±2,40 16,89±1,90 18,20±2,54 14,32±2,0 0,814 0,273 0,271 

Estágio 2 (%) 43,89±2,66 44,45±2,46 43,61±2,80 46,46±2,60 0,798 0,3 0,484 

Estágio 3 (%) 20,23±2,64 20,98±2,57 22,31±2,78 23,28±2,71 0,527 0,6 0,946 

REM (%) 18,77±1,36 17,31±1,59 15,91±1,43 15,94±1,67 0,269 0,498 0,478 

Índice 

despertares 

(n/h) 

18,62±2,44 20,75±1,83 21,03±2,57 15,40±1,92 0,616 0,148 0,002* 

Índice de 

movimento de 

pernas (n/h) 

25,65±5,80 23,12±6,0 11,92±6,11 12,56±6,32 0,144 0,734 0,57 

IAH (n/h) 17,43±3,78 22,97±2,35 19,16±3,99 7,05±2,48 0,087 0,14 0,001* 

Índice de 

apneia (n/h) 
9,45±3,35 12,35±1,88 11,72±3,53 2,90±1,98 0,284 0,16 0,007* 

Dessat REM 

(%) 
26,99±4,83 29,65±4,11 27,85±5,09 11,35±4,33 0,163 0,004 0,001* 

Dessat NREM 

(%) 
12,94±4,41 18,32±2,89 19,11±4,65 6,25±3,04 0,545 0,137 0,001* 

 

 

Dados apresentados em média± DP. * p<0,005 

TTS: tempo total de sono. MP: índice de movimentos periódicos dos membros inferiores; IAH: índice apneia/hipopneia.Índice Dessat REM: 

índice de dessaturação no sono REM; Índice Dessat NREM: índice de dessaturação no sono NREM.  
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O gráfico 8 mostra o efeito do treinamento sobre índice de despertares  que passou de 21,03 

eventos/h para 15,4 eventos/h.  

 

 

Gráfico 8: Valores do índice de despertares (n/h) após intervenção. 

 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 

 

 

 

 

O gráfico 9 mostra o índice de apneia e hipopneia onde se observa uma grande redução do IAH no 

grupo experimental passando de 19,16 ventos/h para 7,05 eventos/h. 

  



48 
 
Gráfico 9: Valores do índice de apneia/hipopneia (n/h) após intervenção. 

 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 

 

O índice de dessaturação no sono REM diminuiu de 27,85% para 11,35%, enquanto a 

dessaturação do sono NREM, diminuiu de 10,11% para 6,25%, conforme demonstrado nos gráficos 10 e 

11, respectivamente. 

 

 

Gráfico 10: Valores da dessaturação no sono REM (%) após intervenção. 

 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 
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Gráfico 11: Valores da dessaturação no sono NREM (%) após intervenção. 

 

 

Dados apresentados em média ± DP. * p<0,005 

 

  



50 
 

DISCUSSÃO 

 

 

A caracterização das pessoas idosas que participaram do presente estudo revelou uma 

predominância de mulheres que na sua maioria apresentavam sobrepeso e aumento da circunferência 

abdominal. Foi possível observar que as mulheres em condições basais apresentavam pequena perda da 

capacidade funcional com dificuldades para realizar tarefas que exigiam melhor condição de 

flexibilidade, força muscular, equilíbrio e controle de esfíncter. As mulheres apresentaram também maior 

pontuação do que os homens na avaliação do humor, mas não atingiram o limiar de depressão.  

Em relação à predominância feminina, deve-se notar que na população idosa do município de São 

Paulo as mulheres representam 55% (IBGE, 2010). A menor mortalidade feminina explica essa diferença 

e faz com que essa taxa cresça cada vez mais, portanto, quanto mais velho for o contingente estudado, 

maior será o número de mulheres (Camarano, 2006). Os referentes ao aumento de peso podem ser 

explicados pela diminuição da massa magra e aumento da gordura corporal, principalmente na região 

abdominal e que podem se somar à redução da atividade física e aos hábitos alimentares inadequados, 

situações comuns com o envelhecimento.  As dificuldades nas atividades diárias podem ser consequência 

de fatores como o sedentarismo, a redução da força muscular nos membros inferiores e superiores, a 

obesidade e as comorbidades (Sayer e col, 2006; Chodzko-Zajko e col, 2009; Stessman e col, 2002; 

Ribeiro e col, 2009),  

Quanto a força muscular respiratória (PImáx e PEmáx), os idosos apresentaram valores  

considerados abaixo da normalidade, de acordo com Neder (1999), porém, outros autores, consideram 

esses valores normais (Costa e col, 2010; Simões e col, 2010). Acredita-se que esta disparidade em 

relação aos valores de referencia das pressões respiratórias esteja relacionada com diferentes métodos de 

avaliação. 

Ao analisarmos a força muscular respiratória por sexo, as idosas avaliadas no presente estudo 

apresentaram em condições basais uma diminuição maior da pressão expiratória em relação aos homens, 

resultados similares a um estudo multicêntrico conduzido por Enright e col em 1994, que avaliou 4.443 

idosos com idade igual ou superior a 65 anos e encontrou-se diminuição da força muscular respiratória 

mais evidente nas mulheres. É importante lembrar que a composição corporal (obesidade) afeta a 

mecânica respiratória e a distribuição do fluxo sanguíneo pulmonar, com implicações diretas sobre a 

capacidade respiratória, podendo ser menor em indivíduos com massa corporal maior (Meade e col, 

2001).  

Entre as doenças auto-referidas ficaram evidenciadas como mais frequentes: a hipertensão arterial, 

seguida da dislipidemia, artrite/artrose e sobrepeso. Estes achados estão em concordância com os dados 

demográficos do Município de São Paulo os quais apontam as doenças cardiocirculatórias como mais 

frequentes na população idosa, sendo que a hipertensão pode se apresentar até em 50% das mulheres 
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acima de 60 anos (DATASUS, 2012). Benedetti (2004) encontrou resultados semelhantes à desta 

pesquisa, com maiores prevalências entre os idosos para as doenças cardiovasculares, metabólicas, 

músculo esqueléticas, respiratórias e gastrointestinais, tanto para gênero masculino quanto feminino. 

A obesidade aumentou paralelamente ao crescimento da população idosa chegando a 14%, entre 

pessoas com 65 a 74 e 10,5% de obesidade nas pessoas com mais de 75 anos (Coordenação de índices de 

preços, 2004). No mundo esta situação tornou-se uma realidade, em 2010 havia 20,9 milhões de pessoas 

idosas obesas e que apresentam maior risco de desenvolverem alterações metabólicas (Mathus, 2012).  

Os idosos analisados tomavam em média 3,66 medicamentos diários. Ramos e col (1998 e 2003) 

observaram que 80% dos idosos do município de São Paulo apresentam pelo menos uma doença crônica e 

consomem entre 3 e 5 medicamentos de uso contínuo. 

No presente trabalho a alteração da glicemia de jejum não esteve associada à alteração da 

hemoglobina glicada. Dados semelhantes foram encontrados em outros trabalhos (Pani e col, 2008; Motta 

e col, 2010).  

Os resultados deste estudo mostraram, no entanto que os indicadores metabólicos apresentam 

estreita relação com a idade, ou seja, o aumento da glicemia de jejum, a redução da insulinemia e do 

HOMA β estavam relacionados com o avançar da idade. Foi possível observar que HOMAβ se 

apresentou inferior aos valores de referência em ambos os sexos, sendo um fenômeno comum do 

envelhecimento. As mulheres apresentaram HOMAIR e HOMAβ superior ao dos homens, portanto, o 

aumento da glicemia poderia ser explicado pela redução na concentração basal de insulina e não pelo 

aumento da resistência. Este fato, já havia sido demonstrado por Reis (2011), mostrando que com o 

envelhecimento ocorre redução da função basal das células β pancreáticas sem, contudo haver aumento 

da resistência à insulina, porém os idosos com hiperglicemia de jejum apresentavam menores valores do 

índice HOMA β e aumento dos valores do índice HOMAIR e da insulinemia quando comparados com os 

normoglicêmicos, confirmando, portanto, que o aumento da glicemia neste caso estava relacionado com 

disfunção das células β pancreáticas e com o aumento da resistência à insulina (Reis, 2011). 

Por outro lado, estudos demonstraram que o aumento da resistência à insulina em mulheres idosas 

estava relacionado com a gordura corporal (Coon e col, 1992, Ferrannini e col, 1996, Basu e col, 2003; 

Utzschneider e col, 2004; Szoke e col 2008). 

O sono dos idosos estudados se apresentou com aumento do tempo de latência para sono REM, 

redução do tempo total de sono e redução da eficiência do sono com aumento no índice de despertares. 

 Sabe-se que o envelhecimento altera o padrão do sono com aumento no número de despertares, redução 

da eficiência e tempo total de sono (Duffy e Czeisler, 2002).  Geib e col (2003), afirmam que o aumento 

da latência e a diminuição da sua duração total são reflexos do envelhecimento fisiológico as quais 

aparecem como duas das principais queixas de alterações no padrão de sono dos idosos. Dados do 

Episono de 2007 mostraram que o envelhecimento pode estar relacionado não só com alterações na 
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arquitetura do sono, como também com a síndrome da apneia obstrutiva do sono, onde 52,3% de idosos 

com faixa etária de 60-69 anos apresentavam IAH>15. Na faixa etária de 70-80 anos, este número subiu 

para 84,7%, mostrando que quanto maior a faixa etária dos idosos, maiores as chances de alterações do 

sono (Tufik e col, 2010). 

Os dados do presente trabalho mostraram que após 8 semanas de intervenção com o treinamento 

respiratório não houve mudanças nas características antropométricas como o peso, IMC, circunferência 

abdominal e circunferência do pescoço, um resultado esperado, visto que para ocorrer diminuição da 

gordura corporal é necessário um gasto energético maior do que o consumo, ou melhor, só vai ocorrer 

perda de peso com um exercício aeróbico acompanhado de dieta hipocalórica.  Acredita-se, então que o 

treinamento muscular inspiratório não produziu um gasto energético suficiente para provocar redução de 

peso, mas é oportuno lembrar que os participantes foram orientados a manter o mesmo padrão alimentar 

durante todo o período do estudo (mesma ingestão calórica e distribuição nutricional durante o estudo)  

(Parente e col, 2006 e Zambon e col 2009).  

O treinamento muscular inspiratório também não promoveu melhoras na pontuação das escalas de 

funcionalidade, humor e cognição, mas deve ser ressaltado que os idosos apresentavam valores dentro da 

normalidade nestes itens. 

Em relação aos parametros respiratórios foi observado que os idosos apresentavam pressão do 

limiar inferior ao sugerido por Dall’Ago e col (2006) e após o treinamento a resistência respiratória 

aumentou significativamente, normalizando para os valores de referência (Dall’Ago e col, 2006; 

McElvaney e col, 1989) A intervenção aumentou os valores da pressão inspiratória e da pressão 

expiratória cujo resultado estava previsto na medida em que o recrutamento de unidades motoras 

promove aumento da força muscular nos músculos trabalhados com maior mobilidade toracoabdominal 

que leva a uma reorganização mecânica de todos os músculos envolvidos na respiração (Galvan e col, 

2007; Zanoni e col, 2012). Em geral a diminuição da tolerância ao exercício está relacionada com a 

diminuição da força dos músculos ventilatórios podendo acarretar aumento da dispneia e 

consequentemente a interrupção do exercício (Lisboa e col, 1994; Neder, 1999).  

Gross e col (1980) afirmaram que o treinamento muscular inspiratório resulta na mudança de 

fibras de contração rápida, facilmente fadigáveis por fibras de contração lenta as quais tem alta 

capacidade de oxidação e maior número de mitocôndrias, portanto, é possível que o treinamento dos 

músculos respiratórios facilite as alterações celulares nos músculos ativados pela resistência imposta aos 

músculos. 

Portanto o treinamento muscular inspiratório induziu a redução dos valores da glicemia de jejum e 

melhora da capacidade secretória das células β pancreáticas e da resistência à insulina, este último dado 

confirma o resultado de estudo anterior no qual o treinamento muscular inspiratório promoveu aumento 

da sensibilidade à insulina (Silva e col, 2012). 
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É provável que o treinamento inspiratório tenha fortalecido a musculatura esquelética 

diafragmática com melhora da capacidade respiratória e ativação da mobilização do GLUT4 com 

aumento da captação de glicose e diminuição dos valores de HOMA IR. Resultados obtidos com a 

pesquisa experimental revelou que as ilhotas pancreáticas de ratos senescentes apresentavam redução do 

conteúdo e da secreção de insulina (Ribeiro e col, 2013). Com base nestas observações é possível 

formular a hipótese de que a redução da hiperglicemia de jejum da população idosa se deva a melhora do 

metabolismo oxidativo mitocondrial com diminuição da produção de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) ou aumento de moléculas antioxidantes ou ainda aumento das mitocôndrias (Miquel, 1991). 

O presente estudo mostrou que o treinamento respiratório não modificou a eficiência e os estágios 

do sono. Foi observado que os exercícios físicos resistidos e aeróbios não modificaram o padrão e a 

eficiência do sono em homens de 65 a 75 anos submetidos a um programa de treinamento físico 

progressivo de intensidade moderada (Viana, 2010). 

Entre as razões possíveis para explicar a falha dos estudos em demonstrar que o exercício pode 

melhorar os estágios do sono estaria numa subestimação dos efeitos do exercício, visto que as amostras 

estudadas são, em grande parte, bons dormidores, com poucas alterações nos estágios e eficiência do 

sono, o que deixa pouco espaço para melhorar o sono (Youngstedt e col, 1997; Driver e Taylor, 2000).  

Ainda em relação ao padrão do sono, o presente trabalho revelou que os idosos realizavam o 

treinamento respiratório na maioria das vezes no período vespertino ou noturno, sugerindo que o horário 

tenha influenciado nos bons resultados relacionados ao sono.   

Após o treinamento muscular inspiratório ficou evidenciada a diminuição dos despertares, do 

índice de apneia/hipopneia (IAH) e a melhora na dessaturação no sono REM e NREM.  Até o momento 

não há estudos que avaliem o efeito do treinamento muscular inspiratorio com Threshold® sobre os 

parâmetros do sono, porém, novas estratégias tem sido propostas para tratamento da síndrome da apneia 

do sono como tratamentos fonoaudiólogos e respiratórios. Já foi observado que a reeducação da 

musculatura dilatadora da faringe promove aumento do tônus da musculatura faríngea que por sua vez 

leva à diminuição ou eliminação dos roncos e da apneia do sono de todos os graus, mesmo em casos mais 

severos onde há indicação do uso de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ou BIPAP (Bilevel 

Positive Pressure Airway) (Bertolini, 2004 e Salles e col, 2005). A terapia miofuncional oral com 

padronização da postura e os exercícios respiratórios tem sido constatada uma melhora de 40,4/h para 

3,3/h IAH, com consequente diminuição dos microdespertares e melhora na saturação de oxigênio (Salles 

e col, 2005; Bertolini, 2004).  

A prática de exercícios respiratórios por meio de instrumentos de sopro e canto também tem sido 

empregada para o tratamento de apneia, comprovando os benefícios tanto anatômicos quanto bioquímicos 

na redução do desconforto respiratório (McKinney 1997; McCraty, 1996). Sabe-se que os exercícios 

respiratórios exigem esforço glótico, atingindo efeitos na musculatura orofaríngea e talvez este tipo de 
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exercício possa reduzir a fatigabilidade muscular de pacientes apneicos (McCraty e col, 1996; Brown e 

col, 2009). É possível sugerir que o treinamento muscular com o Threshold tenha mecanismos de ação 

semelhantes às terapias acima descritas. 

Estudo epidemiológico Episono investigando o sono da população da cidade de São Paulo 

mostrou que a SAOS está associada às alterações do metabolismo da glicose e lípides, cujo efeito se 

mostra independente da obesidade, sexo, idade, do tempo total de sono, e a gravidade da SAOS e da 

hipóxia. Indivíduos com SAOS de moderada a grave apresentaram um risco duas vezes maior de ter 

resistência à insulina do que indivíduos sem SAOS (Togeiro e col, 2013). Os mecanismos envolvidos 

nestas alterações metabólicas se relacionam à hipoxemia intermitente que por sua vez leva à ativação do 

sistema nervoso simpático, do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e a um estado pró-inflamatório (Louis e 

Punjabi, 2009; Jun e Polotsky, 2007). Além disso, a hipóxia intermitente pode alterar o metabolismo da 

glicose por aumento dos fatores de transcrição, ou seja, com o aumento da produção de espécies reativas 

de oxigénio há ativação da biossíntese de lípides no fígado e de fatores inflamatórios (Greenberg e col, 

2006; Semenza, 2001; Makino e col, 2006; Ip e col, 2002, Punjabi e col, 2004, Reichmuth e col, 2005). 

É possível, que o exercício respiratório com Threshold® tenha promovido um efeito terapêutico 

simultâneo sobre a glicemia de jejum e sobre a apneia do sono. Com base no presente estudo e resultados 

de outras pesquisas é possível formular hipóteses:1) O treinamento muscular inspiratório promoveu a 

redução da glicemia de jejum alterada da população idosa por melhora do metabolismo oxidativo 

mitocondrial com diminuição da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) ou aumento de 

moléculas antioxidantes ou ainda aumento das mitocôndrias; 2) O treinamento muscular inspiratório 

promoveu melhora da apneia do sono por fortalecimento da musculatura orofaríngea, ou ainda; 3) A 

melhora da apneia e fragmentação do sono, reduziu a hipóxia intermitente possivelmente por redução das 

espécies reativas de oxigênio, melhorando o metabolismo da glicose. 

Não há ainda um consenso sobre o risco efetivo de desenvolvimento da intolerância a glicose e do 

diabetes tipo 2 nas pessoas idosas que apresentam alteração da glicemia de jejum. 

A importância do presente trabalho reside na contribuição à compreensão dos mecanismos e das 

relações que se estabelecem entre as funções metabólicas, as alterações do sono e o risco de 

desenvolvimento do diabetes. O treinamento respiratório para pessoas idosas mostrou-se uma terapia de 

fácil aplicação com efeito impactante sobre a alteração da glicemia de jejum e apneia do sono.  
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CONCLUSÃO 

 

Concluímos que o treinamento muscular inspiratório se mostrou eficaz na diminuição dos valores 

da hiperglicemia de jejum associada ao aumento na força e resistência da musculatura respiratória e 

melhora na apneia do sono em idosos, sugerindo também ser um método importante para aqueles idosos 

que não realizam atividade física ou não toleram o tratamento convencional da apneia do sono. 

 

  



56 
 

REFERENCIAS 

 

1) Aagaard P, Simonsen EB, Andersen JL, Magnusson P, Dyhre- Poulsen P: Increased rate of force 

development and neural drive of human skeletal muscle following resistance training. J Appl 

Physiol.2002; 93:1318–1326. 

 

2) Abdul-Ghani A, Tripathy D, DeFronzo R. Contributions of b-cell disfuntion and insulin resistance to 

the pathogenesis of impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose. Diabetes Care.2006; 

29:1130-1139. 

 

3) American Academy of Sleep Medicine. European Respiratory Society. Australasian Sleep Association. 

American Thoracic Society Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome 

definition and measurement techniques in clinical research: the report of an American Academy of Sleep 

Medicine Task Force. Sleep. 1999;22:667-689. 

 

4) American Diabetes Association (ADA). Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes 

Care. 2004; 27: 155-510. 

 

5) American Sleep Disorders Association (ASDA). Chesson AL Jr, Wise M, Davila D, Johnson S, Littner 

M, Anderson WM, et al. Practice parameters for the treatment of restless legs syndrome and periodic limb 

movement disorder. An American Academy of Sleep Medicine Report. Standards of Practice Committee 

of the American Academy of Sleep Medicine. Sleep. 1999; 22(7):961-8. 

 

6) Ancoli-Israel S, Kripke DF, Klauber MR, Mason WJ, Fell R, Kaplan O. Sleep-disordered breathing in 

community-dwelling elderly. Sleep. 1991; 14: 486-95.    

 

7) Ancoli-Israel S. Sleep and its disorders in aging populations. Sleep Med. 2009; 10 Suppl 1:S7-11. 

 

8) Arendt J. Melatonin and human rhythms. Chronobiol Int. 2006; 23(1-2):21-37. 

 

9) Ashcroft F, Rorsman P. Type 2 diabetes mellitus: not quite exciting enough? Human Molecular 

Genetics.2004; 13 (1): R21-R31. 

 

10) Ashcroft FK. ATP channels and insulin secretion: a key role in health and disease. Biochem Soc. 

Trans. 2006; 34:243-246. 



57 
 

11) Atli T, Keven K, Avci A, et al. Oxidative stress and antioxidant status in elderly diabetes mellitus and 

glucose intolerance patients. Arch Geront Geriatr. 2004; 39:269–75. 

 

12) Avidan AY. Sleep disorders in the older patient. Prim care. 2005, 32: 563-86. 

 

13) Ayas NT, White DP, Al-Delaimy WK, Manson JE, Stampfer MJ, Speizer FE, Patel S, Hu FB. A 

prospective study of self-reported sleep duration and incident diabetes in women. Diabetes Care. 2003; 

26(2):380-4. 

 

14) Azeredo CA. Fisioterapia Respiratória Moderna. Manole, 2002. 

 

15) Baar K, Song Z, Semenkovich CF, Jones TE, Han DH, Nolte LA, Ojuka EO, Chen M, Holloszy JO. 

Skeletal muscle overexpression of nuclear respiratory factor 1 increases glucose transport 

capacity. FASEB J. 2003; 17:1666–1673. 

 

16) Banerjee C, Moon YP, Paik MC, Rundek T, Mora-McLaughlin C, Vieira JR, Sacco RL, Elkind MSV. 

Duration of diabetes and risk of ischemic stroke: the Northern Manhattan Study. Stroke. 2012; 

43(5):1212-7. 

 

17) Bastien CH, Fortier-Brochu E, Rioux I, LeBlanc M, Daley M, Morin CM. Cognitive performance and 

sleep quality in the elderly suffering from chronic insomnia. Relationship between objective and 

subjective measures. J Psychosom Res. 2003; 54(1):39-49. 

 

18) Basu R, Breda E, Oberg AL, Powell CC, MAn CD, Basu A, Vittone JL, Klee GG, Arora P, Jensen 

MD, Toffolo G, Cobelli C, Rizza RA. Mechanisms of age associated deterioration in glucose tolerance: 

contribution of alterations in insulin secretion, action, and clearance. Diabetes, v. 52, p. 1738-1748, 2003. 

 

19) Beaglehole R, Bonita R. Public Health at the Crossroads. Cambridge, Cambridge University Press, 

1997. 

 

20) Beckman K, Ames B. The free radical theory of aging matures. Physiol Rev. 1998; 78:547-58. 

 

21) Belini M. Forca muscular respiratória em idosos submetidos a um protocolo de cinesioterapia 

respiratória em imersão e em terra, Monografia do curso de fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e 

da Saúde da Universidade, Paraná, Brasil, 2004. 



58 
 

22) Benedetti TRB. Atividade física: uma perspectiva de promoção de saúde do idoso no município de 

Florianópolis. 2004. 255p. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde (CCS), 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2004. 

 

23) Bertolini MM. Reeducação da musculatura dilatadora da faringe no tratamento multidisciplinar da 

roncopatia e da síndrome da apneia obstrutiva do sono. In: Reimão R. Sono: sono normal e doenças do 

sono. São Paulo: APM; 2004. p. 65-9. 

 

24) Bliwise DL. Development of sleep disordered breathing and changes in body weight over time in an 

elderly population. Sleep Res 1994; 23:234. 

 

25) Blotner H. Effects of prolonged physical inactivity on tolerance sugar. Arch in Intern Med. 1945; 

75:39-44. 

 

26) Britto RR, Rezende NR, Marinho KC, et al.: Inspiratory muscular training in chronic stroke 

survivors: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2011; 92: 184–190.  

 

27) Brown DL, Zahuranec DB, Majersik JJ, et al. Risk of sleep apnea in orchestra members. Sleep 

Med.2009; 10:657–60. 

 

28) Bruunsgaard H, Pedersen M, Pedersen BK. Aging and proinflammatory cytokines. Curr Opin 

Hematol. 2001 May;8(3):131-6. 

 

29) Callaway CW et al. Circumferences. Apud in: Lohman TG, Roche AF, Martorelli R. Anthropometric 

Standarization Reference Manual. Human Kinetics Books: Illinois, 1988. 

 

30) Camarano AA. Envelhecimento da população brasileira. Uma contribuição demográfica. In: Freitas 

EV. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2 ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan. 2006. p. 88-

105. 

 

31) Camargo ABM, Saad PM. A transição demográfica no Brasil e seu impacto na estrutura etária da 

População. In: O idoso na Grande São Paulo. — São Paulo: Fundação SEADE, jun. 1990. 

 

32) Carroll TJ, Riek S, Carson RG: Neural adaptations to resistance training: implications for movement 

control. Sports Med. 2001; 31:829–840. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bruunsgaard%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11303144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pedersen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11303144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pedersen%20BK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11303144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11303144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11303144


59 
 

33) Celnik PA, Cohen LG. Modulation of motor function and cortical plasticity in health and disease. 

Restor Neurol Neurosci.2004; 22:261–268. 

 

34) Ceolim MF, Menna-Barreto L. Sleep/wake cycle and physical activity in healthy elderly people. 

Sleep Res Online. 2000; 3(3): 87-95. 

 

35) Cervi A, Franceschini SCC, Priore SE. Análise crítica do uso do índice de massa corporal para 

idosos. Rev. Nutr. 2005; 18(6): 765-75. 

 

36) Cesaretti MLR, Kohlmann Junior O. Modelos experimentais de resistência à insulina e obesidade: 

lições aprendidas. Arq. bras. endocrinol. metab 2006. 50 (2), 190-197 

 

37) Chaimowicz F. A saúde dos idosos brasileiros às vésperas do século XXI: problemas, projeções e 

alternativas. Rev Saúde Pública.1997; 31(2):184-200. 

 

38) Chan ED, Welsh CH. Geriatric respiratory medicine. Chest. 1998; 114(6):1704-33.  

 

39) Chaunchaiyakul R, Groeller H, Clarke JR, Taylor NA.The impact f ageing and habitual physical 

activity on static respiratory work at rest and during exercise. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2004; 

287 (6): 1098-106. 

 

40) Chiappa G, Guths H, Stein R, Dall’Ago P, Ribeiro JP. Ventilatory Muscle Training Improves 

Periodic Breathing During Exercise In Heart Failure. Circulation (resumo). 2003; 108:760. 

 

41) Chodzko-Zajko W, Proctor DN, Fiatarone Singh MA, Minson CT, Nigg CR, Salem GJ and Skinner 

JS. ACSM Position Stand: Exercise and Physical Activity for Older Adults. Medicine & Science in 

Sports & Exercise. 2009; 41 (7), 1510-1530 

 

42) Cintra FD, Poyares D, Guilleminault C, Carvalho AC, Tufik S, de Paola AA. Cardiovascular 

comorbidities and obstructive sleep apnea. Arq Bras Cardiol. 2006; 86(6):399-407.     

 

43) Colbert LH, Visser M, Simonsick EM, Tracy RP, Newman AB, Kritchevsky SB, Pahor M, Taaffe 

DR, Brach J, Rubin S, Harris TB. Physical activity, exercise, and  inflammatory markers in older adults: 

findings from the Health, Aging and Body Composition  Study. Journal American Geriatry Society. 2004; 

52:1098–104. 

http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=vfTNPJYAAAAJ&citation_for_view=vfTNPJYAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=vfTNPJYAAAAJ&citation_for_view=vfTNPJYAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaunchaiyakul%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15246978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Groeller%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15246978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clarke%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15246978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15246978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colbert%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Visser%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simonsick%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tracy%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Newman%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kritchevsky%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pahor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taaffe%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taaffe%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brach%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rubin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harris%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15209647


60 
 

44) Coon PJ, Rogus EM, Drinkwater D, Muller, D. C.; Goldberg, A. P. Role of body fat distribution in 

the decline in insulin sensitivity and glucose tolerance with age.  

J Clin Endocrinol Metab.1992;75:1125-1132.  

 

45) Coordenação de Índices de Preços, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de 

orçamentos familiares 2002-2003: primeiros resultados: Brasil e grandes regiões. Rio de Janeiro: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística; 2004. 

 

46) Corrêa AP, Ribeiro JP, Balzan FM, Mundstock L, Ferlin EL, Moraes RS. 

Inspiratory muscle training in type 2 diabetes with inspiratory muscle weakness. Med Sci Sports 

Exerc. 2011; 43(7):1135-1141.  

 

47) Costa D, Gonçalves HA, Lima LP, Ike D, Cancelliero KM, Montebelo MI. New reference values for 

maximal respiratory pressures in the  Brazilian population. J Bras Pneumol. 2010; 36(3):306-312. 

 

48) Cowie C, Rust K, Byrd-Holt D, Eberhardt M, Flegal K, Engelgau M, Saydah S, Williams D, Geiss L, 

Gregg E. Prevalence of Diabetes and Impaired Fasting glucose in adults in U.S. – National Health and 

Nutrition Examination Survey 1999-2002. Diabetes Care. 2006, 29:1263-1268. 

 

49) Cronfli RT. Dormir bem para não dormir no ponto, 1998. Disponível em 

<webmaster@diabetes.com.br. Acesso em 28/03/2014. 

 

50) Cruz-Filho RA, Correa LL, Ehrhardt AO, Cardoso GP, Barbosa GM. O papel da glicemia capilar de 

jejum no diagnóstico precoce do diabetes mellitus: Correlação com fatores de risco cardiovascular. Arq. 

Bras. Endocrinol. Metab. 2002; 46(3). 255-259. 

  

51) Cupertino, A. P. F. B; Rosa, F H M; Ribeiro, P C C. Definição de envelhecimento saudável na 

perspectiva de indivíduos idosos / Successful aging definition in a sample of older adults Psicol. Reflex. 

Crit.2007, 20(1):81-86 

 

52) Dall’Ago P; Chiappa G R.S, Guths H, Stein R, Ribeiro JP. Inspiratory Muscle Training in Patients 

With Heart Failure and Inspiratory Muscle Weakness: a randomized trial. J AM. Coll Cardiol. 2006; 04, 

47: 757-763. 

 

53) DATASUS, 2012. Disponível em:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Costa%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20625667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gon%C3%A7alves%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20625667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lima%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20625667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ike%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20625667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cancelliero%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20625667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Montebelo%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20625667
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Psicol.%20reflex.%20crit
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Psicol.%20reflex.%20crit


61 
 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabnet.exe?idb2012/g01.def. Acesso em 28/03/2014. 

 

54) Davies R J, Ali NJ, Stradling J R.  Neck circumference and other clinical features in the diagnosis of 

the obstructive sleep apnea syndrome. Thorax – An International Journal of Respiratory Medicine. 1992; 

47(2):101-5. 

 

55) DCCT Research Group. Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). The effect of intensive 

treatment of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term 

complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993; 329:977-986. 

 

56) Diabetes Prevention Program (DPP): description of lifestyle intervention. Diabetes Care. 2002, 

25(12): 2165–2171. 

 

57) Driscoll HC, Serody L, Patrick S, Maurer J, Bensasi S, Houck PR, Mazumdar S, Nofzinger EA, Bell 

B, Nebes RD, Miller MD, Reynolds CF 3rd. Sleeping well, aging well: a descriptive and cross-sectional 

study of sleep in “successful agers” 75 and older. Am J Geriatr Psychiatry. 2008; 16(1): 74-82. 

 

58) Driver HS, Taylor SR. Exercise and sleep. Sleep Med Rev. 2000; 4:387-402.  

 

59) Duffy JF, Czeisler CA. Age-related change in the relationship between circadian period, circadian 

phase, and diurnal preference in humans. Neuroscience Letters. 2002; 318: 117–120. 

 

60) Dugás BW. Necessidade de conforto, repouso e sono. In: Dugás BW. Enfermagem Prática. Rio de 

Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 1988. p. 311-30. 

 

61) Easterling CS, Bousamra M 2nd, Lang IM, Kern MK, Nitschke T, Bardan E, Shaker R: Pharyngeal 

dysphagia in postesophagectomy patients: correlation with deglutitive biomechanics. Ann Thorac 

Surg.2000; 69:989–992. 

 

62) Enright PL, Kronmal RA, Manolio TA, Schenker MB, Hyatt RE. Respiratory muscle strength in the 

elderly. Correlates and reference values. Cardiovascular Health Study Research Group. Am J Respir Crit 

Care Med. 1994; 149(2 Pt 1):430-8. 

 

63) Farina D, Merletti R, Enoka RM: The extraction of neural strategies from the surface EMG. J Appl 

Physiol. 2004; 96:1486– 1495. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabnet.exe?idb2012/g01.def.%20Acesso%20em%2028/03/2014


62 
 

64) Ferrannini, E.; Vichi, S.; Beck7nielsen, H.; Laakso, M.; Paolisso, G.; Smith, U. European Group for 

the Study of Insulin Resistance (EGIR): insulin action and age. Diabetes. 1996; 45: 947-953.  

 

65) Fiz JA et al. Índices of respiratory muscle endurance in healthy subjects. Respiration. 

Basels.1998;65(1): 21-27. 

 

66) Floyd JA. Sleep and aging. Nurs Clin North Am. 2002; 37(4): 719-31. 

 

67) Follenius M, Brandenberger G, Bandesapt JJ, Libert JP, Ehrhart J. Nocturnal cortisol release in 

relation to sleep structure. Sleep. 1992; 15:21-27. 

 

68) Francisco PMSB, Belon AP, Barros MBA, Alves MCGP, Goldbaum M,Cesar CLG. Diabetes auto-

referido em idosos: prevalência, fatores associados e práticas de controle Cad. Saúde Pública. 2010; 

26(1):175-184. 

 

69) Fregonezi GA, Resqueti VR, Güell R, et al. Effects of 8-week, intervalbased inspiratory muscle 

training and breathing retraining in patients with generalized myasthenia gravis. Chest. 2005; 128: 1524–

1530. 

 

70) Fukui H, Moraes CT. The mitochondrial impairment, oxidative stress and  neurodegeneration 

connection: reality or just an attractive hypothesis? Trends in  Neurosciences. 2008; 31: 251-256. 

 

71) Galvan CCR, Cataneo AJM. Efeito do treinamento dos músculos respiratórios sobre a função 

pulmonar no preparo pré-operatório de tabagistas. Acta Cir Bras. 2007;22(2):98-104.   

 

72) Geib LTC, Neto AC, Wainberg R, Nunes ML. Sono e envelhecimento. R. Psiquiatr. 2003; 25 (3): 

453-465. 

 

73) Geloneze B, Repetto EM, Geloneze SR, Tambascia MA, Ermetice MN. The threshold value for 

insulin resistance (HOMA-IR) in admixtured population IR in the Brazilian Metabolic Syndrome Study. 

Diabetes Res Clin Pract. 2006;72:219-20. 

 

74) Ghiringhello MT, Vieira JG,Tachibana TT, Ferrer C, Maciel RMB, Oliveira CHRM, Khawali C, Reis 

AF. Distribution of HOMA-IR in Brazilian Subjects with Different Body Mass Indexes. Arq Bras 

Endocrin Metab. 2006;50(3):573-4 



63 
 

75) Gillooly M, Lamb D. Airspace size in lungs of lifelong non-smokers: effect of age and sex. Thorax. 

1993;48(1):39-43. 

 

76) Glumer C, Jorgensen T, Borch-Johnsen K. Inter99 study. Prevalences of diabetes and impaired 

glucose regulation in a Danish population: the Inter99 study. Diabetes Care. 2003;26:2335–2340. 

 

77) Gollee H, Hunt KJ, Allan DB, Fraser MH, McLean AN. Automatic electrical stimulation of 

abdominal wall muscles increases tidal volume and cough peak flow in tetraplegia. Technol Health Care. 

2008;16(4):273-81. 

 

78) Greenberg H, Ye X, Wilson D et al. Chronic intermittent hypoxia activates nuclear factor-kappaB in 

cardiovascular tissues in vivo.Biochem Biophys Res Commun. 2006; 343: 591-596. 

 

79) Gross D, Ladd HW, Riley EJ, Macklem PT, Grassino A.The effect of training on strength and 

endurance of thediaphragm in quadriplegia. Am J Med. 1980;68(1):27-35. 

 

80) Grunstein RR, Handelsman DJ, Lawrence SJ, Blackwell C, Caterson J, Sullivan CE. Neuroendocrine 

dysfunction in sleep apnea: reversal by continuous positive airway pressure therapy. Journal of Clinicla 

Endocrinology e Metabolism. 1989; 68:352-8. 

 

81) Guillam MT, Hummler E, Schaerer E, Yeh JI, Birnbaum MJ, Schmidt A, et al. Nat Genet. 

1997;17(3):327-30.  

 

82) Guimarães LHCT, Lima MD, Souza JA. Physical activity in group improves sleep in sedentary elder 

women. Rev Neurocienc 2007;15(3):203–206. 

 

83) Güths H, Chiappa GRS, Stein R, Dall’Ago P, Ribeiro JP. Inspiratory Muscle Training Improves 

Oxygen Kinetics during Recovery after Maximal Exercise in Patients with Heart Failure: Results of a 

Randomized and Controlled Trial. Eur Heart J (resumo). 2004; 25:163. 

 

84) Hague JF, Gilbert SS, Burgess HJ, Ferguson SA, Dawson D: A sedentary day: effects on subsequent 

sleep and body temperatures in trained athletes. Physiol Behav. 2003; 78:261-7. 

 

85) Halliwell B, Gutteridge JM. Free radicals in biology and medicine. Oxford: Clarendon Press, 1989. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gollee%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18776604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hunt%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18776604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Allan%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18776604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fraser%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18776604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McLean%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18776604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18776604


64 
 

86) Harman D. Aging: A theory based on free radical and radiation chemistry. J. Gerontol. 1956;11:298-

300. 

 

87) Hastings MH, Herzog ED. Clock genes, oscillators, and cellular networks in the suprachiasmatic 

nuclei. J Biol Rhythms. 2004;19(5):400-13. 

 

88) Hayflick L. The cellular basis for biological aging. In: Firch CE, Hayflick k L, editors. Handbook of 

the biology of aging. New York: Van Nostrand Reinhold, 1961:159-86. 

 

89) Hey-Mogensen M, Højlund K, Vind BF, Wang L, Dela F, Beck-Nielsen H, Fernström M, Sahlin K. 

Effect of physical training on mitochondrial respiration and reactive oxygen species release in skeletal 

muscle in patients with obesity and type 2 diabetes. Diabetologia.2010;53:1976–1985. 

 

90) Hirsch IB, Brownlee M. Should minimal blood glucose variability become the gold standard of 

glycemic control. J Diabetes Complications. 2005; 19: 178-181.  

 

91) Iber C, Ancoli-Israel S, Chesson AL, Quan S. The AASM Manual for the Scoring  of Sleep and 

Associated Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine. 2007. 

 

92) IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Séries Estudos e Pesquisas, Evolução 

e Perspectivas da Mortalidade Infantil no Brasil, 1999. 

 

93) IBGE. População: censos demográficos, 2010  [online]. Rio de Janeiro (RJ): 2010 . Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br. Acesso em 24/01/2014. 

 

94) Ide M. Estudo comparativo dos efeitos de um protocolo de cinesioterapia respiratória desenvolvido 

em dois diferentes meios, aquático e terrestre, na função respiratória de idosos. Dissertação apresentada 

ao programa de fisiopatologia experimental para obtenção do título de mestre em ciências; Faculdade de 

Medicina de São Paulo, Brasil, 2004. 

 

95) Ihm SH, Moon HJ, Kang JG, Park CY, Oh KW, Jeong IK, et al. Effect of aging on insulin secretory 

function and expression of beta cell function-related genes of islets. Diabetes Research and Clinical 

Practice. 2007;77(3):S150-S4.  

 

http://www.ibge.gov.br/


65 
 

96) Ip MS, Lam B, Ng MM et al. Obstructive sleep apnea is independently associated with insulin 

resistance. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 670-676. 

 

97) Ishida K, Sato Y, Katayama K, Miyamura M. Initial ventilatory and circulatory responses to dynamic 

exercise are slowed in the elderly. 2000;89(5):1771-7. 

 

98) Janssens JP, Pache JC, Nicod LP. Physiological changes in respiratory function associated with 

ageing. Eur Respir J. 1999;13(1):197-205. 

 

99) Janssens JP. Aging of the respiratory system: impact on pulmonary function tests and adaptation to 

exertion. Clin Chest Med. 2005; 26(3):469-84, vi-vii.  

 

100) Jun J, Polotsky VY. Sleep disordered breathing and metabolic effects: evidence from animal 

models. Sleep Med Clin. 2007; 2: 263-277. 

 

101) Kamen G. Neural issues in the control of muscular strength. Res Q Exerc Sport.2004; 75:3–8. 

 

102) Kelly KR, Williamson DL, Fealy CE, Kriz DA, Krishnan RK, et al. Acute altitude-induced hypoxia 

suppresses plasma glucose and leptin in healthy humans. Metabolism. 2010; 59: 200–5. 

 

103) Kendall KA, Leonard RJ. Hyoid movement during swallowing in older patients with dysphagia. 

Arch Otolaryngol Head Neck Surg.2001;127:1224–1229. 

 

104) Khan AM, Appel DW. Anemia of aging, inflammation and obstructive sleep apnea. Med 

Hypotheses. 2008; 71(4):606. 

 

105) King AC, Pruitt LA, Woo S, et al. Effects of moderate-intensity exercise on polysomnographic and 

subjective sleep quality in older adults with mild to moderate sleep complaints. J Gerontol A Biol Sci 

Med Sci.2008; 63:997-1004. 

 

106) Koller DE, Turek FW. Circadian rhythms and sleep in aging rodends. In: Hof PR, Mobbs CV. 

Functional neurobiology of aging. San Diego: Academic Press. 2001; p. 855-868. 

 

107) Kotani K, Shimohiro H, Sakane N. Mood change tendency and fasting plasma glucose levels in a 

Japanese female population. Tohoku J Exp Med. 2007; 213:369-372. 



66 
 

108) Kramer J, Moeller EL, Hachey A, Mansfiel KG, Wachtman LM. Differential expression of GLUT-2 

in pancreatic islets and kidneys of new and old world nonhuman primates. American Journal Physiology. 

2009; 296(3):R786-R93.  

 

109) Lachin JM, Genuth S, Nathan DM, Zinman B, Rutledge BN; DCCT/EDIC Research Group. Effect 

of glycemic exposure on the risk of microvascular complications in the diabetes control and 

complications trial-revisited. Diabetes. 2008; 57: 995-1001.  

 

110) Laoutaris I, Dritsas A, Brown M D, Manginas A, Alivizatos PA, Cokkinos DV. Inspiratory muscle 

training using an incremental endurance test alleviates dyspnea and inproves functional status in patients 

with cronic heart failure. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil.2004; 11 (6): 489-496. 

 

111) Levy JC, Matthews DR, Hermans MP. Correct Homeostasis Model Assessment (HOMA) 

Evaluation Uses the Computer Program (Letter). Diabetes Care. 1998; 21(12): 2191 - 2192. 

 

112) Lima-Costa MF, Barreto SM, Giatti L. Condições de saúde e capacidade funcional, uso de serviços 

de saúde e gastos de medicamentos da população idosa brasileira: um estudo descritivo baseado na 

Pesquisa Nacional por amostras de domicilio. Cad Saúde Pública.2003, 19:735-43. 

 

113) Lira FS, Pimentel GD, Santos RVT, Oyama LM, Tukif S, Melo MT et al. Exercise training 

improves sleep pattern and metabolic profile in elderly people in a time-dependent manner. Lipids in 

Health and Disease. 2011; 10:113. 

 

114) Lisboa C, Muñoz V, Beroiza T, Leiva A, Cruz E. Inspiratory muscle training in chronic airflow 

limitation: comparison of two different training loads with a threshold device. Eur Respir J.1994; 

7(7):1266-1274. 

 

115) Lorenzo C, Okoloise M, Williams K, Stern MP, Haffner SM. The metabolic syndrome as predictor 

of type 2 diabetes: The San Antonio heart Study. Diabetes Care. 2003; 26:3153-9. 

 

116) Lorenzo VAPD, Velloso M. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções do sistema 

respiratório. In: Rebelatto JR, Morelli JGDa S. Fisioterapia geriátrica: a prática da assistência ao idoso. 2. 

ed. São Paulo: Manole. 2007; p.385-392 

 



67 
 

117) Louis M, Punjabi NM. Effects of acute intermittent hypoxia on glucose metabolism in awake 

healthy volunteers. J Appl Physiol 2009;106: 1538-1544. 

 

118) Lu J, Greco MA, Shiromani P, Saper CB. Effects of lesions of the ventrolateral preoptic nucleous on 

NREM and REM sleep. J Neurosci.2000; 20:3830-42. 

 

119) Makino S, Handa H, Suzukawa K et al. Obstructive sleep apnoea syndrome, plasma adiponectin 

levels, and insulin resistance. Clin Endocrinol (Oxf) 2006; 64: 12-19.Direct Link: 

 

120) Mano Y, Chuma T, Watanabe I. Cortical reorganization in training. J Electromyogr Kinesiol.2003; 

13:57–62. 

 

121) Martin SE, Mathur R, Marshall I, Douglas NJ. The effect  of age, sex, obesity and posture on upper 

airway size. Eur  Respir J. 1997;10(9):2087-90. 

 

122) Martin BC, Warram JH, Krolewski AS, Bergman RN, Soeldner JS, Kahn CR. Role of glucose and 

insulin resistance in development of type 2 diabetes mellitus: results of a 257year follow7up study. 

Lancet. 1992; 340: 925-929.  

 

123) Martins PJF, Mello MT, Tufik S. Exercício e sono. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2001; 

7(1): 28-36. 

 

124) Martinez D. Síndrome das apnéias obstrutivas do sono In: Silva LCC. Condutas em Pneumologia. 

Rio de Janeiro (RJ): Revinter. 2001; p. 757-69. 

 

125) Mathus-Vliegen EM. Obesity and the elderly. J Clin Gastroenterol.  2012; 46(7):533-44. 

 

126) Mays PK, McAnulty RJ, Campa JS, Laurent GJ. Age-related changes in collagen synthesis and 

degradation in rat tissues. Importance of degradation of newly synthesized collagen in regulating collagen 

production. Biochem J. 1991; 276(Pt 2): 307–313. 

 

127) McConell GK, Ng GP, Phillips M, Ruan Z, Macaulay SL, Wadley GD. Central role of nitric oxide 

synthase in AICAR and caffeine-induced mitochondrial biogenesis in L6 myocytes. J Appl Physiol. 

2010;108:589–595.  

 



68 
 

128) McCraty R, Atkinson M, Rein G, Watkins AD. Music enhances the effect of positive emotional 

states on salivaryiga. Stress Med.1996; 12:167-175. 

 

129) McElvaney G, Fairbarn MS, Wilcox PG, Pardy RL. Comparison of two-minute incremental 

threshold loading and maximal loading as measures of respiratory muscle endurance. Chest. 

1989;96(3):557-563. 

 

130) McKinney CH, Antoni MH, Kumar M, Tims FC, McCabe PM.Effects of guided imagery and music 

(GIM) therapy on mood and cortisol in healthy adults. Health Psychol. 1997; 16(4):390-400. 

 

131) McLellan KCP, Barbalho SM, Cattalini M,  Lerario ACarlos.Type 2 Diabetes Mellitus, metabolic 

syndrome and change in lifestyle. Rev. Nutr. Campinas. 2007; 20(5): 515-524.  

 

132) Meade M, Guyatt G, Cook D et al - Predicting success in weaning from mechanical ventilation. 

Chest, 2001;120:(Suppl6):400S-424S. 

 

133) Miquel J, Economos AC, Fleming J, Johnson JE Jr. Mitochondrial role in cell aging. Exp 

Gerontol. 1980;15(6):575-91. 

 

134) Montogomery P, Dennis J. Cognitive behavioral interventions for sleep problems in adults aged 

60+. The Cochrane Library, 2003. Disponível em: http://cochrane.bireme.br. Acesso em: 27/08/2010.   

 

135) Morgan D, Rebelato E, Abdulkader F, Graciano MF, Oliveira-Emilio HR, Hirata AE, Rocha MS, 

Bordin S, Curi R, Carpinelli AR. Association of NAD(P)H oxidase with glucose induced insulin secretion 

by pancreatic beta-cell. Endocrinology. 2009;150(5):2197-201.  

 

136) Motta M, Bennati E, Cardillo E, Ferlito L, Malaguarnera M. The value glycosylated hemoglobin 

(HbA1c) as a predictive risk factor in the diagnosis of diabetes mellitus (DM) in the elderly. Arch. 

Gerontol Geriatr. 2010; 50(1): 60-64. 

 

137) Muzumdar R, Ma X, Atzmon G, Vuguin P, Yang X & Barzilai N. Decrease in glucose-stimulated 

insulin secretion with aging is independent of insulin action. Diabetes.2004; 53: 441–446. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miquel%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7009178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Economos%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7009178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fleming%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7009178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20JE%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7009178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7009178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7009178


69 
 

138) Neder JA, Andreoni S, Lerario MC, Nery LE. Reference values for lung function tests. II. Maximal 

respiratory pressures and voluntary ventilation. Brazilian Journal of Medical and Biological 

Research.1999; 32(6):719-727. 

 

139) Netto AP, Andriolo A, Filho FF, Tambascia M, Gomes MB, Melo M, Sumita, NM, Lyra R, 

Cavalcanti S. Update of glycated hemoglobin (HbA1C) for assessment of glycemic control and the 

diagnostics of diabetes: clinical and laboratory aspects. J. Bras. Patol. Méd. Lab. 2009; 45(1):31-48.  

 

140) Nicholls DG, and Budd SL. Mitochondrial and neuronal survival. Physiol Rev.2000; 80:315-360. 

 

141) Noal RB, Menezes AMB, Canani SF, Siqueira FV.  Ronco habitual e apnéia obstrutiva observada 

em  adultos: estudo de base populacional, Pelotas, RS.  Rev Saúde Pública. 2008;42(2):224-33. 

 

142) Novelli M, De Tata V, Bombara M, Bergamini E, Masiello P. Age-dependent reduction in GLUT-2 

levels in correlated with the impairment of the insulin secretory response in isolated islets of Sprague-

dawley rats. Exp Gerontol. 2000;35(5):641-51.  

 

143) Nutrition Screening Initiative. Interventions manual for professionals caring for older Americans. 

Washington, DC: Nutrition Screening Initiative, 1992. 

 

144) Nuutila P, Koivisto VA, Knuuti J, Ruotsalainen U, Teras M, Haaparanta M, et al. Glucose-free fatty 

acid cycle operates in human heart and skeletal muscle in vivo. The Journal of Clinical Investigation. 

1992; 89 (6):1767-1774. 

 

145) O'Brien RM; Granner DK. Regulation of geneexpression by insulin. Biochemical Journal. 1991; 

278: 609-19. 

 

146) Ohtsubo K, Takamatsu S, Minowa MT, Yoshida A, Takeuchi M, Marth JD. Dietary and genetic 

control of glucose transporter 2 glycosylation promotes insulin secretion in suppressing diabetes. Cell. 

2005;123(7):1307-21.  

 

147) Okura O, Kato T, Montsplaisir JY, Sessle BJ, Lavigne GJ. Quantitative analysis of surface EMG 

activity of cranial and leg muscles across sleep stages in human. Clin Neuroph. 2006;117:269-78. 

 



70 
 

148) Olson EJ, Moore WR, Morgenthaler TI, Gay PC, Staats BA. Obstructive sleep apnea-hypopnea 

syndrome. Mayo Clin Proc. 2003;78:1545-1552. 

 

149) Paixão Jr. CM, Reichenheim ME. A review of functional status evaluation instruments in the 

elderly. Cad. Saúde Pública. 2005;  21(1):7-19. 

 

150) Pallayova M, Steele KE, Magnuson TH, Schweitzer MA, Hill NR, Bevans-Fonti S, Schwartz AR. 

Sleep apnea predicts distinct alterations in glucose homeostasis and biomarkers in obese adults with 

normal and impaired glucose metabolism. Cardiovasc Diabetol. 2010;1(9):83.  

 

151) Pani LN, Korenda L, Meigs JB, Driver C, Chamany S, Fox CS, Sullivan L, D'Agostino RB, Nathan 

DM. Effect of aging on A1C levels in individuals without diabetes. Evidence from the Framingham 

Offspring Study and the National Health and Nutrition Examination Survery 2001-2004. Diabetes Care. 

2008; 31 (10): 1991-1996. 

 

152) Parente EB, Guazzelli I, Ribeiro MM, Silva AG, Halpern A, Villares SM. Perfil Lipídico em 

Crianças Obesas: Efeitos de Dieta Hipocalórica e Atividade Física Aeróbica. Arq Bras Endocrinol Metab. 

2006; 50(3): 499-504. 

 

153) Passos VMA, Barreto SM, Diniz LM, Costa MFL. Type 2 diabetes:prevalence and associated 

factors in a Brazilian community- the Bambui health and aging study.São Paulo Med J. 2005; 123(2):66-

71. 

 

154) Passos GS, Poyares D, Santana MG, Garbuio SA, Tufik S, Mello MT: Effect of acute physical 

exercise on patients with chronic primary insomnia. J Clin Sleep Med. 2010; 6:270-5. 

 

155) Peltier AC, Bagai K, Artibee K, Diedrich A, Garland E, et al. Effect of mild hyperglycemia on 

autonomic function in obstructive sleep apnea. Clin Auton Res. 2012; 22: 1–8. 

 

156) Pereira D. Envelhecimento normal, graduação em medicina. Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2004. Disponível em: http://www.ccs.ufsc.br/~med7002. Acesso em 15/10/2014. 

 

157) Persghin G, Price TB, Petersen KF, Roden M, Cline GW, Gerow K, et al. Increased glucose 

transport-phosphorylation and muscle glycogen synthesis after exercise training in insulin-resistant 

subjects. N Engl J Med. 1996;335:1357-62. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pallayova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steele%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magnuson%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schweitzer%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hill%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bevans-Fonti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schwartz%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sleep+apnea+predicts+distinct+alterations+in+glucose+homeostasis+and+biomarkers+in+obese+adults+with+normal+and+impaired+glucose+metabolism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parente%20EB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16936991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guazzelli%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16936991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ribeiro%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16936991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silva%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16936991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Halpern%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16936991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Villares%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16936991
http://www.ccs.ufsc.br/~med7002


71 
 

158) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013. Disponível em  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2013. Acesso em: 

27/08/2014. 

 

159) Philips B, Ancoli-Israel S. Sleep disorders in the elderly. Sleep Medicine. 2001; 2: 99-101. 

 

160) Pignolo R.J; Rotenberg, M.O; Cristofalo V.J. Alterations in contact and density-dependent arrest 

state in senescent WI-38 cells. In vitro cellular and developmental biology, 1994, 30: 471-476. 

 

161) Pinto LR Jr. Pinto MC. Goulart LI. Truksinas E. Rossi MV. Morin CM. Tufik S.Sleep perception in 

insomniac. sleep breathing disordered and healthy volunteers: an important sleep parameter. Sleep Med. 

2009; 10 (8):865:868. 

 

162) Pollock ML, Franklin BA, Balady GJ, Chaitman BL, Fleg JL, Fletcher B, et al. Resistance exercise 

in individuals with and without cardiovascular disease: benefits, rationale, safety, and prescription: an 

advisory from the committee on exercise, rehabilitation, and prevention, council on clinical cardiology, 

AmericanHeart Association. Circulation 2000;101:828-33. 

 

163) Porto CC. Exame clínico. 4. ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2000. 439p. 

 

164) Poyares D, Tufik S. I Consenso Brasileiro de Insônia. Hypnos Journal of Clinical and Experimental 

Sleep Research. 2002; 4 (2): 1-45. 

 

165) Poulin MJ, Cunningham DA, Paterson DH, Rechnitzer PA, Ecclestone NA, Koval JJ. Ventilatory 

response to exercise in men and women 55 to 86 years of age. Am J Respir Crit Care Med. 1994;149:408-

15. 

 

166) Powers SK, JI LL, Leeuwenburgh C. Exercise training-induced alterations in skeletal muscle 

antioxidant capacity: a brief review. Med Sci Sports Exerc. 1999;31(7): 987-99. 

 

167)  Punjabi NM, Shahar E, Redline S, Gottlieb DJ, Givelber R, Resnick HE, Sleep Heart Health Study 

Investigators: Sleep-disordered breathing, glucose intolerance, and insulin resistance: the Sleep Heart 

Health Study. Am J Epidemiol. 2004; 160:521-530. 

 



72 
 

168) Queiroga MR, Barbieri RA, Ferreira SA, Luchessi AD, Silbiger VN, Hirata RD, Hirata 

MH, Kokubun E. Glucose metabolism in discordant monozygotic twins for cardiorespiratory fitness. Rev 

Paul Pediatr. 2013;31(1):77-82. 

 

169) Radziuk J. Insulin sensitivity and its measurement: structural commonalities among the methods. 

The Journal of Clinical Endocrinology e Metabolism. 2006; 85: 4426-4433. 

 

170) Rahbar S, Blumenfeld O, Ranney HM. Studies of an unusual hemoglobin in patients with 

diabetesmellitus. Biochem Biophys Res Commun. 1969; 36:838-43.  

 

171) Ramos LR, Toniolo J, Cendoroglo MS, Garcia JT, Najas MS, Perracini M, et al. Twoyear follow-up 

study of elderly residents in São Paulo, Brazil: Methodology and preliminary results. Rev Saude Publica. 

1998;32:397-407. 

 

172) Ramos LR. Fatores determinantes do envelhecimento saudável em idosos residentes em centro 

urbano: Projeto Epidoso, São Paulo. Cad Saude Publica. 2003;19(3):793-8. 

 

173) Rantakokko M, Iwarsson S, Hirvensalo M, Leinonen R, Heikkinen E, and T. Rantanen, Unmet 

physical activity need in old age, Journal of the American Geriatrics Society. 2010; 58 (4): 707–712. 

 

174) Rao SS, Disraeli P, McGregor T: Impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose. Am Fam 

Physician. 2004; 69:1961–1968. 

 

175) Reichmuth KJ, Austin D, Skatrud JB, Young T. Association of sleep apnea and type II diabetes: a 

population-based study. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172: 1590-1595. 

 

176) Reimão R, Joo SH. Mortalidade da apnéia obstrutiva do sono. Rev Assoc Med Bras. 2000;46(1):52-

6. 

 

177) Reis MCS. Definição de valores de referência para os índices HOMA-IR e HOMA-BETA e sua 

importância clínica em amostra populacional do distrito federal, Dissertação apresentada para a obtenção 

do Título de Mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília, 2011. 

 



73 
 

178) Reiter RJ. Pineal melatonin: cell biology of its synthesis and of its physiological interactions. 

Endocrine Reviews. 1991; 12, 2:151-180. 

 

179) Ribeiro PCC, Neri AL, Cupertino APFB, Yassuda MS. Variabilidade no envelhecimento ativo 

segundo gênero, idade e saúde. Psicologia em Estudo 2009; 14(3):501-509. 

 

180) Ribeiro RA, Batista TM, Coelho FM, Boschero AC, Lopes GS, Carneiro EM. Decreased β-cell 

insulin secretory function in aged rats due to impaired Ca(2+) handling. Exp Physiol. 2013; 97(9):1065-

73. 

 

181) Richter EA, Turcotte L, Hespel P, Kiens B. Metabolic responses to exercise. Effects of endurance 

training and implications for diabetes. Diabetes Care. 1992; 15:1767-76. 

 

182) Rodrigues Filho OA, Fazan VP. Streptozotocin induced diabetes as a model of phrenic nerve 

neuropathy in rats. J Neurosci Methods. 2006;15;151:131-8. 

 

183) Rusting, R.L. Trends in Biology; Why do we age? Scientific American, 1992. 267:130–141. 

 

184) Sack RL, Lewy AJ. Human melatonin production decreases with age. J. Pineal Res.1986; 3:379-88. 

 

185) Salles C, Campos PSF, Andrade NA, Daltro C.  Síndrome da apneia e hipoapneia obstrutiva do 

sono:  análise cefalométrica. Rev Bras Otorrinolaringol.  2005; 71(3):369-72. 

 

186) Santini SA, Marra G, Giardina B, Cotroneo P, Mordente A, Martorana GE, et al. Defective plasma 

antioxidant defenses  and enhanced susceptibility to lipid peroxidation in uncomplicated IDDM. 

Diabetes.1997;46(11):1853-8. 

 

187) Santos DM, Sichieri R. Índice de massa corporal e indicadores antropométricos de adiposidade em 

idosos. Rev Saúde Pública. 2005; 39(2):163-8. 

 

188)  Santos RV, Tufik S, de Mello MT. Exercise, sleep and cytokines: is there a relation? Sleep Med 

Ver. 2007, 11:231-9. 

 



74 
 

189) Sayer AA, Syddall HE, Martin HJ, Dennison EM, Roberts HC, Cooper C. Is grip strength associated 

with health-related quality of life? Findings from the Hertfordshire Cohort Study. Age Ageing. 2006; 

35(4):409-415.  

 

190) Scheen AJ. Diabetes mellitus in the elderly: insulin resistance and/or impaired insulin secretion? 

Diabetes Metab. 2005. 31(2): 5S27-5S34. 

 

191) Scheer FA, Czeisler CA. Melatonin, sleep, and circadian  rhythms. Sleep Med Rev. 2005;9(1):5-9. 

 

192) Semenza GL. HIF-1 and mechanisms of hypoxia sensing. Curr Opin Cell Biol. 2001; 13: 167-171. 

 

193) Seynnes O, Singh M.A.F, Hue O, Pras P, Legros P, and P. L. Bernard, “Physiological and functional 

responses to low-moderate versus high-intensity progressive resistance training in frail elders,” Journals 

of Gerontology A, Biological Sciences and Medical Sciences. 2004;59(5):503–509. 

 

194) Shaw JE, Punjabi NM, Wilding JP, Alberti KG, Zimmet PZ. Sleep-disordered breathing and type 2 

diabetes A report from the International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. 

Diabetes research and clinical practice. 2008; 81: 2–12. 

 

195) Silva MS, Martins AC, Cipriano-Jr G, Ramos LR, Lopes GS. Inspiratory training increases insulin 

sensitivity in elderly patients. Geriatr Gerontol Int. 2012; 12(2):345-351. 

 

196) Simões RP, Deus AP, Auad MA, Dionísio J, Mazzonetto M, Borghi-Silva A. Maximal respiratory 

pressure in healthy 20 to 89 year-old sedentary individuals of central Sao Paulo State. Rev Bras Fisioter. 

2010; 14(1): 60-67. 

 

197) Sone H, Kagawa Y. Pancreatic beta cell senescence contributes to the pathogenesis of type 2 

diabetes in high-fat diet-induced diabetic mice. Diabetologia. 2005. 48(1):58-67. 

 

198) Souza RB. Diretrizes Para Testes De Função Pulmonar. Jornal de Pneumologia: Publicação Oficial 

da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, São Paulo, 2002. 28, Supl 3. 

 

199) Spiegel K, Leproult R, Van Cauter E. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. 

Lancet. 1999;354(9188):1435-9. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sim%C3%B5es%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20414563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deus%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20414563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Auad%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20414563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dion%C3%ADsio%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20414563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mazzonetto%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20414563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borghi-Silva%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20414563


75 
 

200) Sridhar GR, Madhu K. Prevalence of sleep disturbances in diabetes mellitus. Diabetes Res Clin 

Pract. 1994; 23(3):183-6. 

 

201) Steib S, Schoene D, and Pfeifer K, “Dose-response relationship of resistance training in older adults: 

a meta-analysis,” Medicine and Science in Sports and Exercise. 2010; 42 (5):902–914. 

 

202) Stessman J, Hammerman-Rozenberg R, Maaravi Y, Cohen A. Effect of exercise on ease in 

performing activities of daily living and instrumental activities of daily living from age 70 to 77: the 

Jerusalem longitudinal study. J Am Geriatr Soc. 2002; 50(12): 1934-1938. 

 

203) Sutbeyaz ST, Koseoglu F, Inan L, et al.: Respiratory muscle training improves cardiopulmonary 

function and exercise tolerance in subjects with subacute stroke: a randomized controlled trial. Clin 

Rehabil. 2010; 24: 240–250. 

 

204) Szoke E, Shrayyef MZ, Messing S, Woerle HJ, Van Haeften TW, Meyer C, Mitrakou A, Pimenta 

W, Gerich JE. Effect of aging on glucose homeostasis: accelerated deterioration of β7cell function in 

individuals with impaired glucose  tolerance. Diabetes Care. 2008;31:539-543.  

 

205) The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus: Follow-up report 

on the diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes Care.2003, 26: 3160–3167. 

 

206) Thorleifsdottir B, Björnsson J K, Benediktsdottir B, Gislason TH, Kristbjarnarson H. Sleep and 

sleep habits from childhood to young adulthood over a 10-year period. Journal of Psychosomatic 

Research. 2002, 53 (1): 529-537. 

 

207) Timo I. Fisiologia do envelhecimento. In: Andy Petroianu; Luiz Gonzaga Pimenta. (Org.), Cirurgia 

& Clinica Geriatrica. 1999; 1:54-64. 

 

208) Thibault O,Gant JC, Landfield PW. Expansion of the calcium hypothesis of brain aging and 

Alzheimer’s disease: minding the store. Aging Cell. 2007; 6:307-317. 

 

209) Toescu EC. Normal brain ageing: models and mechanisms. Philosophical Transactions of Royal 

Society. 2005; 360:2347-2354. 

 



76 
 

210) Togeiro SM, Carneiro G, Ribeiro Filho FF, Zanella MT, Santos-Silva R, Taddei JA, Bittencourt 

LR, Tufik S. Consequences of obstructive sleep apnea on metabolic profile: a Population-Based Survey. 

Obesity (Silver Spring). 2013;21(4):847-51. 

 

211) Tufik S, Silva RS, Taddei JA, Bittencourt LRA. Obstructive Sleep Apnea Syndrome in the Sao 

Paulo Epidemiologic Sleep Study. Sleep Medicine. 2010; 11(5): 441–446. 

 

212) United Kington Prospective Diabetes Study Group: intensive blood glucose control with 

sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients 

with type 2 diabetes. Lancet. 1998; 352:837-853. 

 

213) Unwin N, Shaw J, Zimmet P, Alberti KG. Impaired glucose tolerance and impaired fasting 

glycemia: the current status on definition and intervention. Diabet Med. 2002;19:708–723. 

 

214) Utzschneider KM, Carr DB, Hull RL, Kodama K, Shofer JB, Retzlaff BM, Knopp RH, Kahn SE. 

Impact of intra7abdominal fat and age on insulin sensitivity and β7cell function. Diabetes. 2004; 53: 

2867-2872.  

 

215) Vasconcelos AMN, Gomes MMF. Demographic transition: the Brazilian experience Epidemiol. 

Serv. Saúde. 2012; 21(4). 

 

216) Verbeken EK, Cauberghs M, Mertens I, Clement J, Lauweryns JM, Van de Woestijne KP. The 

senile lung. Comparison with normal and emphysematous lungs. 1. Structural aspects. Chest. 

1992;101(3):793-9. 

 

217) Vgontzas AN, Papanicolaou DA, Bixler EO, Hopper K, Lotsikas A, Lin HM, et al. Sleep apnea and 

daytime sleepiness and fatigue: relation to visceral obesity, insulin resistance, and hypercytokinemia. J 

Clin Endocrinol Metab. 2000; 85(3):1151-8.       

 

218) Viana VAR. Efeito de diferentes tipos de exercício físico no padrão e na eficiência do sono em 

idosos. Dissertação apresentada para a obtenção do título de mestre em ciências da Universidade Federal 

de São Paulo, 2010. 

 

219) Wallace TM, Levy JC, Mathews DR. Use and Abuse of HOMA modeling. Diabetes Care. 2004; 

27:1487-95. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Togeiro%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carneiro%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ribeiro%20Filho%20FF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zanella%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santos-Silva%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taddei%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bittencourt%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bittencourt%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tufik%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23712988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23712988


77 
 

220) Weinert D. Age-dependent changes of the circadian system. Chronobiology International. 2000; 

17(3): 261–283. 

 

221) Weyer C, Bogardus C, Mott DM, Pratley RE. The natural history of insulin secretory dysfunction 

and insulin resistance in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. The Journal of clinical 

investigation. 1999;104: 787- 794. 

 

222) Wheeler KM, Chiara T, Sapienza CM. Surface electromyographic activity of the submental muscles 

during swallow and expiratory pressure threshold training tasks. Dysphagia. 2007; 22:108–116. 

 

223) Wiederkehr A, Wollheim CB. Implication of mitochondria in insulin secretion and action. 

Endocrinology. 2006;147(6):2643-9.  

 

224) Wood CH, Carvalho JAM. The Demography of Inequality in Brazil. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1988. 

 

225) World health organization (WHO). Obesity: preventing and managing  the global epidemic. In: 

Report of WHO Consultation on Obesity. Geneva : World Health Organization, 2000.    

 

226) Yaggi HK, Concato J, Kernan WN, et al. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and 

death. N Engl J Med. 2005; 353:2034–41. 

 

227) Yesavage JA, Sheikh JI, Tanke E. Individual differences in memory training. Javaid I, Sheikh 

MD.Publications – 12 Programs. Proceedings of the 38th Annual Scientific Meeting of the 

Gerontological Society of America, November 1985. 

 

228) Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J, Weber S, Badr S. The occurrence of sleep-disordered 

breathing among middle-aged adults. N Engl J Med. 1993;328(17)1230-5. 

 

229) Youngstedt SD. Effects of exercise on sleep. Clin Sports Med. 2005, 24:355-65.  

 

230) Youngstedt SD, O'Connor PJ, Dishman RK. The effects of acute exercise on sleep: a quantitative 

synthesis. Sleep. 1997;20:203-14. 

 



78 
 

231)  Zambon L, Duarte FO, Freitas LF, Scarmagnani FRR, Damaso A, Duarte ACGO, Fiorese MS. 

Efeitos de dois tipos de treinamento de natação sobre a adiposidade e o perfil lipídico de ratos obesos 

exógenos. Rev. Nutr. 2009;22 (5) . 

 

232) Zanoni CT, Rodrigues CMC, Mariano D, Suzan ABBM, Boaventura LC, Galvão F. Efeitos do 

treinamento muscular inspiratório em universitários tabagistas e não tabagistas. Fisioter. Pesqui. 

2012;19(2):147-52.  

 

233) Zanuso S. Physical activity, a key factor to quality of life in type 2 diabetic patients.  Diab Metab 

Res Rev. 2009, 25: S24. 

  



79 
 

ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Influência do treinamento muscular inspiratório sobre a hiperglicemia de jejum e parâmetros do 

sono em pessoas idosas - Projeto Epidoso 

 

1) A alteração da glicose de jejum é uma condição metabólica que na maioria das vezes precede o diabetes, sendo 

mais evidente em idosos. Geralmente não apresenta sintomas, necessitando de dosagem da glicemia e insulina de 

jejum para ser diagnosticada e pode se acompanhar de alterações do sono, que refletem no sistema imunológico, 

metabólico e cardiovascular. 

2) Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que se justifica, diante 

da necessidade constante em desenvolver métodos diagnósticos e tratamentos para esta patologia. 

3) Os pacientes selecionados serão submetidos a exames de sangue (glicemia, insulina, hemoglobina glicada e 

cortisol); avaliação física (circunferência abdominal e circunferência do pescoço); avaliação cardiorrespiratória 

(teste de pressão respiratória). Os pacientes realizarão ainda Avaliação de alterações do sono através do exame de 

polissonografia, que será realizado no Instituto do sono, com registro de noite inteira, utilizando-se o polígrafo, um 

aparelho que mede toda a duração e interferências ocorridas durante o sono. O exame ocorre em um quarto 

individual que possui uma cama ampla e confortável, controle de temperatura e luz. Um técnico de polissonografia 

lhe dará todas as informações e orientações para o exame. O exame consiste em um equipamento computadorizado. 

Eletrodos são adaptados ao couro cabeludo e as informações são captadas por um computador que fica na parte 

externa do quarto. Você será observado através da câmera de monitorização, com auxilio de sensor infravermelho, 

o qual possibilita visão no escuro. Sempre que achar necessário, poderá conversar com o técnico por um sistema de 

viva-voz.  

Trata-se de um estudo experimental onde os pacientes serão divididos em dois grupos: Grupo controle e Grupo 

Experimental. Ambos os grupos farão exercícios respiratórios, através do Threshold®, um aparelho respiratório 

que fornece uma carga pressórica. A pesquisa respeitará a duração de 08 semanas com freqüência de 07 vezes por 

semana. 

 Testamos a hipótese da atuação deste treinamento respiratório sobre a glicemia de jejum e das disfunções do sono 

em paciente idosos.  

4) Este estudo será realizado pela doutoranda fisioterapeuta Mayra dos Santos Silva sob a supervisão da orientadora 

profa Dra Guiomar Silva Lopes, ambas podem ser encontradas na Rua Borges Lagoa, 1341, 2º andar. Tel. 11 5571-

5000 e-mail: mayra.santos@ig.com.br. Se houver considerações ou dúvidas sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, Tel. 5571-1062 FAX: 

5539-7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br. 

5) É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer tempo e deixar de participar do estudo, sem 

qualquer prejuízo a continuidade de seu tratamento na Instituição; 
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6) As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação 

de nenhum paciente; 

7) Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas ou dos resultados que sejam do 

conhecimento do pesquisador;  

8) Não há despesas pessoais para os participantes em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela 

será absorvida pelo orçamento da pesquisa;  

9) Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo (nexo 

casual comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 

legalmente estabelecidas; 

10) A pesquisadora compromete-se a utilizar os dados e materiais coletados somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “Influência do treinamento muscular inspiratório sobre a hiperglicemia de 

jejum e parâmetros do sono em pessoas idosas - Projeto Epidoso”. 

Eu discuti com a Dra Mayra Santos sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

serviço.  

 

_____________________________________ 

Assinatura do paciente/ representante legal  Data: ____/______/_____ 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo  Data: ____/______/_____ 
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ANEXO II 

 

Projeto EPIDOSO (1991-2011) 

 

Departamento de Medicina Preventiva 

Disciplina de Medicina Preventiva Clínica 

Setor de Estudos do Envelhecimento 

UNIFESP- EPM 

 

Projeto EPIDOSO II (2007 - 2011) 

Estudo longitudinal - populacional com idosos no município de São Paulo 

 

A. AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA 

I - IDENTIFICAÇÃO       Número de Ordem _______________ 

Entrevistador_____________________ 

NOME: __________________________________________________________________ 

Data da Entrevista: ___ /___ /______ início: _________ término: __________ 

 

1) Quem responde:   (1) idoso   (2) Informante _____________________________ 

1a) Se informante, conhece o idoso há + de 10 anos ?  (0) Não  (1) Sim  (7)NA  (8)NS (9)NR 

2) Sexo:    (1) Masculino   (2) Feminino 

3) O (a) Sr.(a) está com _____ anos    Data de nascimento ____ /____ /_______ 

4) Origem:    (0) Brasileira   (1) Japonesa   (2) Africana 

(3) Oriente Médio  (4) Portuguesa   (5) Espanhola 

(6) Italiana   (7) Outros __________ (8)NS   (9)NR 

4a) Pai ( ) _______________        (8)NS   (9)NR 

4b) Mãe ( ) _______________        (8)NS   (9)NR 

 

5) Qual o seu estado conjugal? 

(1) Nunca se casou ou morou com companheiro (a)   (tempo em anos) 

(2) Mora com esposo (a) ou companheiro (a)    __________ 

(3) Viúvo (a)        __________ 

(4) Separado (a), desquitado (a) ou divorciado (a)   __________ (8)NS   (9)NR 

 

6) Escolaridade: 

(1) Analfabeto 

(2) Sabe ler / escrever ou primário incompleto ( ≤ 3 anos ) 

(3) Primário completo / Ginásio incompleto ( 4 a 7 anos ) 

(4) Ginásio completo ou mais ( ≥ 8 anos ) Especificar: ___________  (8)NS   (9)NR 
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7) Tipo de moradia:  (0) própria  (1) aluguel  (2) de outras pessoas: _______________ 

7a) O (a) Sr.(a) mora com: 

(1) Só ( ninguém mais vive permanentemente junto ) 

(2) Somente com cuidador profissional (1 ou + ) 

(3) Com o cônjuge (com ou sem cuidador 

(4) Com outros de sua geração ( com ou sem cônjuge ) 

(5) Com filhos ( com ou sem cônjuge ) 

(6) Com netos ( com ou sem cônjuge, com ou sem filhos ) 

(7) Outros arranjos: _____________________________  (8)NS   (9)NR 

7b) Quantas pessoas vivem com o (a) Sr. (a) ? 

 

8) Em relação à sua vida financeira o (a) Sr.(a) tem algum tipo de renda? 

(0) Não (dona de casa, dependente) 

(1) Sim (salário, aposentadoria, pensão, aluguel,etc)    (8)NS   (9)NR 

 

8a) Tem atividade remunerada atualmente?  ( 0) Não 

(1) Sim Qual? __________________________ 

(8)NS   (9)NR 

8b) Recebe aposentadoria ?    ( 0) Não 

(1) Sim, por idade 

(2) Sim, por tempo de serviço 

(3) Sim, por invalidez/doença 

(8)NS   (9)NR 

8c) Recebe pensão?     (0) Não 

(1) Sim, do cônjugue 

(2) Sim, vitalícea 

(8)NS   (9)NR 

8d) Recebe outra renda ?    (0) Não 

(1) Sim Qual?__________________________ 

(8)NS   (9)NR 

9) Quanto o (a) Sr.(a) recebe, no total, por mês? R$ _________,00  (8)NS   (9)NR 

9a) Quantas pessoas dependem dessa renda? 

(1) só eu  (2) 2   (3) 3   (4) 4   (5) ≥5   (8)NS   (9)NR 
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II - INTERROGATÓRIO GERAL: ESTILO E QUALIDADE DE VIDA 

10) Com a sua situação econômica, de que forma o (a) Sr.(a) satisfaz as suas necessidades básicas ( alimentação, 

moradia, saúde, lazer, vestuário, etc. ) ? 

(1) Muito bem   (2) Bem  (3) Regular 

(4) Mal   (5) Muito mal  (8)NS   (9)NR 

11) Sua satisfação com a vida em geral, no momento, é : 

(1) Muita  (2) Média (regular)  (3) Pouca  (8)NS   (9)NR 

12) Em geral, o (a) Sr. (a) diria que sua saúde é: 

(1) Ótima  (2) Boa  (3) Má   (4) Péssima  (8)NS   (9)NR 

13) Em comparação com a saúde de outras pessoas que o (a) Sr.(a) conhece da sua idade, o (a) Sr.(a) diria que sua 

saúde é: 

(1) Muito pior   (2) Pior   (3) Igual 

(4) Melhor   (5) Muito melhor  (8)NS   (9)NR 

14) O que o (a) Sr.(a) gostaria de fazer e que não está fazendo? 

(1) Trabalho   (2) Lazer   (3) Contato familiar 

(4) Não deixo de fazer nada  (5) outro ___________________  (8)NS   (9)NR 

15) O (a) Sr.(a) fuma ou fumou cigarros? 

(0) Não   (1) Sim   (8)NS   (9)NR 

(1) Fumou e parou 

15a) Fumou _______ anos      (77)NA  (88)NS   (99)NR 

15b) nº _______ cigarros/dia      (77)NA   (88)NS  (99)NR 

15c) Parou há _______ anos      (77)NA  (88)NS   (99)NR 

(2) Fuma 

15d) Há _______ anos       (77)NA  (88)NS   (99)NR 

15e) nº _______ cigarros/dia      (77)NA  (88)NS   (99)NR 

16) Que tipo de bebidas o (a) Sr.(a) costuma consumir? 

(1) Cerveja  (2) Vinho  (3) Destilados 

(4) Outras  (5) Nenhuma   (7)NA   (8)NS   (9)NR 

16a) O (a) Sr.(a) já pensou em parar de beber? 

(0) Não  (1) Sim  (7)NA   (8)NS   (9)NR 

16b) O (a) Sr.(a) sente-se culpado pela forma como bebe? 

(0) Não  (1) Sim  (7)NA   (8)NS   (9)NR 

16c) As pessoas lhe aborrecem comentando seus hábitos de bebida? 

(0) Não  (1) Sim  (7)NA   (8)NS   (9)NR 

16d) Alguma vez bebeu pela manhã para afastar o nervosismo? 

(0) Não  (1) Sim  (7)NA   (8)NS  (9)NR 
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17) O (a) Sr.(a) tem problemas de sono? 

(0) Não, dorme fácil e não acorda muito à noite. 

(1) Sim, dorme fácil, mas acorda muito à noite. 

(2) Sim, dificuldade para pegar no sono, mas não acorda muito à noite. 

(3) Sim, dificuldade para pegar no sono e acorda muito a noite. 

(8)NS    (9)NR 

17a) O (a) Sr.(a) apresenta sono durante as atividades diárias? 

(0) Não  (1) Sim  (8)NS  (9)NR 

17b) Alguém já referiu que o (a) Sr.(a) apresenta comportamento não usual durante o sono? Qual? 

(0) Não  (1) Sim, ronco   (2) Sim, anda  (3) Sim, fala 

(4) Sim, tem pausa na respiração  (5) Sim, movimentos de pernas 

(6) Outro (especificar) _________________________ (8)NS   (9)NR 

18) O (a) Sr.(a) dirige? 

(0) Não  (1) Sim  (9) NR 

 

III - AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE GLOBAL 

 Mobilidade 

 

19) O (a) Sr.(a) anda sozinho (a) e sem apoios: 

(0) Não  (1) Sim  (8)NS   (9)NR 

20) O (a) Sr.(a) utiliza para se locomover: 

(1) bengala  (2) muleta  (3) andador 

(4) cadeira de rodas  (5) cuidador/acompanhante  (7)NA   (8)NS   (9)NR 

21) O (a) Sr.(a) tem algum dos seguintes problemas? 

 Não Sim 

21a) Restrição ao Leito / Cadeira  0 1 

21b) Amputação de membro(s)  0 1 

21c) Paralisia de membro(s) 0 1 
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• AVDs e AIVDs 

22) Agora eu gostaria de perguntar sobre algumas atividades e tarefas do seu dia a dia: 

(1) AR – Aceitou responder   (9) NR – Não aceitou responder 

O (a) Sr.(a) tem alguma dificuldade para: 

 Sem 

dificuldade 

Com dificuldade 

Pouca 

Muita 

Não realiza 

sozinho 

 

Ajudado 

por (*) 

 

Observação 

 

22a) Deitar/ levantar da cama  0 1 2 3 4 

22b) Comer  0 1 2 3 4 

22c) Cuidar da aparência  0 1 2 3 4 

22d) Andar no plano  0 1 2 3 4 

22e) Tomar banho  0 1 2 3 4 

22f) Vestir-se  0 1 2 3 4 

22g) Ir ao banheiro em tempo  0 1 2 3 4 

22h) Subir escada (1 lance)  0 1 2 3 4 

22i) Medicar-se na hora  0 1 2 3 4 

22j) Andar perto de casa  0 1 2 3 4 

22k) Fazer compras  0 1 2 3 4 

22l) Preparar refeições  0 1 2 3 4 

22m) Cortar as unhas dos pés  0 1 2 3 4 

22n) Sair de condução  0 1 2 3 4 

22o) Fazer limpeza de casa  0 1 2 3 4 

 

 (*) Ajudado por:   (1) Cônjuge  (2) Filho/Neto  (3) Cuidador formal  (4) Outros 

(7)NA   (8)NS   (9)NR 

 

23) Cuidador Principal: 

(1) Cônjuge  (2) Filho/Neto  (3) Cuidador formal 

(4) Outros  (5) Sem cuidador fixo  (7)NA  (8)NS  (9)NR 

 

 Quedas 

24) O(a) Sr.(a) sofreu alguma queda no último ano? 

(0) Não  (1) Uma  (2) Duas a quatro 

(3) Cinco ou + (especificar) _____________________________ (7)NA  (8)NS  (9)NR 

24a) Causas / circunstâncias das quedas: 

(1) Tropeção/escorregão  (2) Perda da consciência  (3) sem motivo aparente 

(4) Doença aguda   (5) Outro (especificar) _______________ (7)NA  (8)NS  (9)NR 
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24b) Teve fratura? 

(0) Não  (1) Sim, Vértebra  (2) Sim, Fêmur   (3) Sim, Antebraço 

(4) Sim, outro (especificar) _______________ (7)NA   (8)NS   (9)NR 

24c) Teve outras lesões: (0) Não  (1) Sim (especificar) ________________ (7)NA  (8)NS  (9)NR 

24d) Alguma queda foi na área domiciliar? (0) Não  (1) Sim  (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 

 Humor 

25) Screening de Saúde Mental  (1) aceitou responder   (9) NR 

Responda com Sim ou Não: 

 Sim Não 

25a O (a) Sr.(a) acorda bem e descansado na maioria das manhãs?  1 2 

25b Na sua vida diária o (a) Sr.(a) sente que as coisas acontecem sempre iguais? 1 2 

25c O (a) Sr.(a) já teve por vezes vontade de abandonar o lar?  1 2 

25d O (a) Sr.(a) tem muita sensação de que ninguém realmente o(a) entende?  1 2 

25e O (a) Sr.(a) já teve períodos em que não podia tomar conta de nada, porque não estava 

agüentando mais? 

1 2 

25f O seu sono é agitado ou conturbado?  1 2 

25g O (a) Sr.(a) é feliz na maior parte do tempo?  1 2 

25h O (a) Sr.(a) sente que o mundo ou as pessoas estão contra o (a) Sr.(a)?  1 2 

25i O (a) Sr.(a) se sente, por vezes, inútil?  1 2 

25j Nos últimos anos, o (a) Sr.(a) tem se sentido bem na maior parte do tempo? 1 2 

25k O (a) Sr.(a) tem problemas de dor de cabeça?  1 2 

25l O (a) Sr.(a) se sente fraco na maior parte do tempo?  1 2 

25m O (a) Sr.(a) já teve dificuldade em manter equilíbrio ao andar 1 2 

25n O (a) Sr.(a) tem problema de falta de ar ou peso no coração?  1 2 

25o O (a) Sr.(a) tem sensação de solidão, mesmo quando acompanhado de outras pessoas? 1 2 

25p SCORE (somar 1 ponto para cada resposta em negrito) Total: / 15 

 

 Cognição 

 

26) Mini Exame do Estado Mental   (1) aceitou responder   (9) NR 

Agora faremos algumas perguntas para saber como está sua memória. Sabemos que com o tempo as pessoas vão 

tendo mais dificuldades para se lembrar das coisas. Não se preocupe com os resultados das perguntas. 

 

Classifique:      (1) resposta correta   (0) resposta errada 

 

 

Projeto EPIDOSO (1991-2011) 
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26a) Pergunte ao indivíduo: (Dê um ponto para cada resposta correta) 

1- Que dia do mês é hoje?    ( ) 

2- Em que mês estamos?   ( ) 

3- Em que ano estamos?   ( ) 

4- Em que dia da semana estamos?   ( ) 

5- Qual é a hora aproximada?    ( ) 

(Considere a variação de + ou -1 hora) 

 

26b) Pergunte ao indivíduo: (Dê um ponto para cada resposta correta). 

1- Em que local nós estamos?    ( ) 

2- Em que rua nós estamos?    ( ) 

3- Em que bairro nós estamos?   ( ) 

4- Em qual cidade nós estamos?   ( ) 

5- Em qual estado nós estamos?   ( ) 

 

26c) Eu vou dizer 3 palavras e o (a) Sr.(a) irá repetí-las a seguir: CARRO, VASO, TIJOLO 

1. CARRO   ( ) 2. VASO    ( ) 3. TIJOLO ( ) 

Se ele não conseguir acertar as três palavras, repita pausadamente mais 3 vezes, no 

máximo. Conte as tentativas e registre: Tentativas ___________ 

 

26d) O (a) Sr.(a) faz cálculos / contas?   (1) Sim   (0) Não 

Se a resposta for Sim, pergunte: Se de 100 reais forem tirados 7, quanto resta? E se retirarmos mais 7 reais, quanto 

resta? (total de 5 subtrações) 

1- (100 - 7= 93) ______  ( ) 

2- ( 93 - 7= 86) ______   ( ) 

3- ( 86 - 7= 79) ______   ( ) 

4- ( 79 - 7= 72) ______   ( ) 

5- ( 72 - 7= 65) ______   ( ) 

Se a resposta for Não, peça-lhe para soletrar a palavra “MUNDO” de trás para diante. 

1- O   ( ) 2- D ( ) 3- N  ( ) 4- U ( ) 5- M ( ) 

 

26e) O(a) Sr. (a) poderia repetir as três palavras que disse há pouco? Registre as palavras que foram repetidas, 

corretamente. Se houver erros, corrija-os e prossiga. 

(Considere correto se o entrevistado espontaneamente se auto-corrigir). 

1- ______________ ( )   2- ______________ ( )   3- ______________ ( ) 

 

26f) Mostre um relógio de pulso e pergunte-lhe: O que é isto? Repita com a caneta. 

Registre as respostas corretas. 

1- Relógio  ( ) 2- Caneta ( ) 

 

Projeto EPIDOSO (1991-2011) 
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26g) Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que o (a) Sr.(a) a repita depois de mim: 

(Considere acerto somente se a repetição for perfeita). 

“NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”     ( ) 

 

26h). Diga: Pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio com as 2 mãos e coloque-o no chão: 

1- Com a mão direita   ( ) 2- dobre-o ao meio   ( ) 3- coloque-o no chão ( ) 

(Considere acerto a realização de cada etapa pedida. Se o indivíduo pedir ajuda no meio da tarefa não dê dicas). 

 

26i) Leia e faça o seguinte: (mostre o cartão)    “FECHE OS OLHOS” ( ) 

(Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o comando). 

 

26j) Peça - lhe para escrever uma frase. Se não compreender o significado ajude com: “alguma frase que tenha 

começo, meio e fim; ou alguma coisa que queira dizer ou alguma coisa que aconteceu hoje”. 

_______________________________________________________________________ ( ) 

 

26k) Copie este desenho: (mostre o cartão). 

Peça–lhe que copie o desenho no espaço abaixo, da melhor forma possível.   ( ) 

 

26l) TOTAL ___ /30  
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Departamento de Medicina Preventiva 

Disciplina de Medicina Preventiva Clínica 

Setor de Estudos do Envelhecimento 

UNIFESP- EPM 
 

Projeto EPIDOSO II (2007 - 2011) 

Estudo longitudinal - populacional com idosos no município de São Paulo 

     

B. AVALIAÇÃO GERIÁTRICA 

I - IDENTIFICAÇÃO       Número de Ordem ______________ 

Entrevistador__________________ 

NOME: ______________________________________ idade________ data ___________ 

1) O (a) Sr.(a) toma algum remédio regularmente? (0) Não (1) Sim (8) NS (9) NR 

Medicamentos utilizados DEF Tempo Dose Receita 

1a)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1b)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1c)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1d)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1e)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1f)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1g)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1h)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1i)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

1j)___________________________________________ a ______ b ______ c ______ d _____ 

Códigos: 

DEF : (Classificação Farmacológica - 3 dígitos) (777) NA 

Tempo: (1) todos os dias, regularmente (2) todos os dias por tempo limitado 

(3) dias alternados (4) ocasionalmente (7) NA (8) NS (9) NR 

Dose: (1) aparentemente adequada (2) aparentemente não adequada (7) NA (8) NS (9) NR 

Receita: (1) receita médica (2) sem receita (7) NA (8) NS (9) NR 

 

 

6 Hospitalizações clínicas: 

2) Esteve internado nos últimos seis meses?  (0) Não  (1) Sim   (7) NA  (8) NS  (9) NR 

2a) Número de internações nesses 6 meses: _______      (7)  (8)  (9) 

2b) Especificar a causa da última internação: ____________________    (7)  (8)  (9) 

3) Cirurgias Prévias / Causas / tempo:   ( 0) Não  (1) Sim CID-10  (7)  (8)  (9) 

3a)_______________________________________ ________     (7)  (8)  (9) 

3b)________________________________________ ________    (7)  (8)  (9) 

3c)________________________________________ ________   (7)  (8)  (9) 

3d)________________________________________ ________    (7)  (8)  (9) 
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3e)________________________________________ ________   (7)  (8)  (9) 

3f)_________________________________________ ________    (7)  (8)  (9) 

 

 Diagnósticos anteriores relatados 

7 Antecedentes     (a) Pessoais  (b) Familiares de 1°grau ( pais, tios e irmãos ) 

4) AVC (Derrame)     ( )    ( )  

5) DAC (Infarto, angina)    ( )    ( ) 

6) Hipertensão Arterial     ( )    ( )    

7) Diabetes      ( )    ( ) 

8) Dislipidemias (Colesterol alto)   ( )    ( ) 

9) Sd demenciais (perda da memória)   ( )    ( ) 

10) Parkinson      ( )    ( ) 

11) Câncer     ( )    ( ) 

12) Depressão      ( )    ( ) 

13) Reumatismo/Artrose    ( )    ( ) 

14) Osteoporose     ( )    ( ) 

15) Respiratório (DPOC, Asma)   ( )    ( ) 

16) Tuberculose     ( )    ( ) 

17) Disfunção Tiroideana    ( )    ( ) 

18) DAOP (dç arterial obstr. periférica)   ( )    ( ) 

19) Obesidade      ( )    ( ) 

20) Outras: especificar:_________________________________________________ 

 

 Imunizações e alergias 

O (a) Sr.(a) recebeu vacinação : (perguntar se trouxe a carteira de vacinação, conforme solicitado) 

Não    Sim 

21) contra o tétano ?      (0)    (1)  (7) NA (8) NS (9) NR 

22) anti - gripal no último ano?     (0)    (1)  (7) NA (8) NS (9) NR 

23) anti - pneumocócica ?     (0)    (1)  (7) NA (8) NS (9) NR 

24) contra a febre amarela?     (0)    (1)  (7) NA (8) NS (9) NR 

25) O(a) Sr.(a) tem alguma reação alérgica ou intolerância a algum medicamento? 

(0) Não   (1) Sim, qual: ______________________ (7) NA (8) NS (9) NR 

 

II - REVISÃO DOS SISTEMAS FISIOLÓGICOS PRINCIPAIS 

 

• Órgãos dos sentidos 

26) O (a) Sr.(a) tem algum problema de visão, sem óculos? 

(0) Não    (1) Sim  (7) NA  (8) NS   (9) NR 

27) O (a) Sr.(a) usa óculos? 



91 
 
Projeto EPIDOSO (1991-2011) 

 

(1) Sim, e enxerga bem   (2) Sim, e enxerga mal 

(3) Não, e enxerga bem  (4) Não, e enxerga mal   (5) Baixa visão/cegueira 

(6) Enxerga bem, usa óculos só para leitura   (8) NS   (9) NR 

28) Data da última visita ao Oftalmologista:   (1) menos de 1 ano   (2) 1 ano ou mais 

29) Deficiência auditiva: 

(0) Não    (1) Sim  (8) NS   (9) NR 

30) O (a) Sr.(a) tem dificuldade para conversar com uma só pessoa quando tem algum ruído no ambiente, como, 

por exemplo, uma televisão ligada? 

(0) Não    (1) Sim  (7) NA   (8) NS   (9) NR 

 

31) O (a) Sr.(a) usa aparelho de audição? 

(1) Sim, e escuta bem   (2) Sim, e escuta mal 

(3) Não, e escuta bem   (4) Não, e escuta mal   (7) NA (8) NS (9) NR 

 

• Pele e Anexos 

Não    Sim 

32) Prurido       (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

33) Pintas aumentando em nº ou tamanho   (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

34) Manchas com alteração da sensibilidade   (0)    (1) (8) NS (9) NR 

35) Verrugas       (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

36) Pele seca/ descamativa     (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

37) outros       (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

 

• Sistema Digestivo 

38) O (a) Sr.(a) tem dentes naturais? 

(0) Não, nenhum    (1) Sim, todos 

(2) Sim, a maioria    (3) Sim, apenas alguns (8) NS (9) NR 

 

39) O (a) Sr.(a) usa prótese dentária (dentadura, ponte etc.)? 

(0) Não, não tem necessidade  (1) Não, mas necessitaria sup. e/ou inf. 

(2) Sim, sup. e/ou inf.   (3) Sim, mas necessitaria refazer (8) NS (9) NR 

 

40) Qual foi a última vez que o (a) Sr.(a) foi ao dentista? 

(1) < 1 ano     (2) > 1 ano     (8) NS (9) NR 

Não    Sim 

41) Dificuldade para mastigar os alimentos?   (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

42) Dificuldade para engolir / engasga ?   (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

43) Dispepsia / má digestão     (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

44) Refluxo gastro-esofágico     (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

45) Constipação intestinal:     (0)    (1)  (8) NS (9) NR 
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46) Incontinência fecal:     (0)    (1)  (8) NS (9) NR 

 

• Sistema Genito – Urinário 

47) Incontinência urinária: (perde urina?) 

(0) Não  (1) Sim, < 30 dias  (2) Sim, > 30 dias   (8) NS (9) NR 

48) Noctúria: ( ≥ 3x /noite) 

(0) Não  (1) Sim   (2) Raramente   (8) NS (9) NR 

49) Prostatismo: (tem dificuldade para urinar? O jato urinário é curto e fraco?) 

(0) Não  (1) Sim   (7) NA    (8) NS (9) NR 

50) O (a) Sr.(a) sentiu diminuição da vontade sexual?:  (0) Não  (1) Sim  (8) NS (9) NR 

51) O (a) Sr.(a) mantém relações sexuais?   (0) Não  (1) Sim  (8) NS (9) NR 

52) Com que freqüência o (a) Sr.(a) mantém relações sexuais?  

(0) nunca 

(1) uma ou mais vezes por semana 

(2) entre uma vez por semana e uma vez por mês 

(3) menos de uma vez por mês (8) NS (9) NR 

53) O (a) Sr.(a) sente dor ou desconforto na relação sexual? (0) Não  (1) Sim  (7)NA  (8) NS (9) NR 

54) Só para os homens: O Sr. tem dificuldade de ereção? 

(0) Não   (1) Sim   (7) NA para as mulheres  (8) NS (9) NR 

55) Só para as mulheres: A Sra. tem alguma queixa ginecológica? 

(0) Não  (1) Sim, corrimento   (2) Sim, sangramento pós- menopáusico 

(3) outros  (7) NA para os homens  (8) NS (9) NR 

 

56) Data da última consulta com Urologista: (1) < 1 ano  (2) > 1 ano  (7) NA  (8) NS  (9) NR 

 

57) Data da última consulta com Ginecologista: (1) < 3 anos (2) > 3 anos (7) NA   (8) NS (9) NR 

 

• Sistema Cardiovascular 

Não   Sim 

58) dor no peito      (0)   (1)  (8) NS   (9) NR 

59) típica (sugestiva de DAC)     (0)   (1) (7) NA   (8) NS (9) NR 

60) outro sintoma     (0)   (1) (8) NS   (9) NR 

 

61) O (a) Sr.(a) tem falta de ar (dispnéia)? 

(0) Não 

(1) Sim – Grandes esforços (especificar) ____________________(subir um andar, ladeira) 

(2) Sim – Esforço habitual (especificar)____________________ (caminhar em casa) 

(3) Sim – Pequenos esforços (especificar)_______________________ (ir ao banheiro) 

(4) Sim – Independente do esforço (repouso) 

(5) Sim – Com chiado no peito (8) NS (9) NR 
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62) O (a) Sr.(a) tem dor ou desconforto na(s) perna(s) quando anda? 

(0) Não  (1) Sim ( encaminhar para a realização de ITB ) 

 

• Sistema Ósteo-Articular 

63) rigidez matinal   (0) Não   (1) Sim 

64) dor nas juntas :   (0) Não   (1) Sim 

64a) localização: 

(1) mãos e punhos  (2) ombro  (3) quadril 

(4) joelho   (5) tornozelo  (6) pés   (7) NA   (8) NS   (9) NR 

65) dor nas costas:   (0) Não  (1)Sim 

65a ) localização: 

(0) cervical   (1) dorsal  (2) lombar  (7) NA   (8) NS   (9) NR 

 

• Sistema Nervoso 

Não   Sim 

66) dor de cabeça freqüente:    (0)   (1)  (8) NS   (9) NR 

67) zumbido no ouvido:    (0)   (1)  (8) NS   (9) NR 

68) convulsão:      (0)   (1)  (8) NS   (9) NR 

69) formigamentos:     (0)   (1)  (8) NS   (9) NR 

70) tremores:      (0)   (1) Sim, repouso     (2) Sim, cinético (8) NS (9) 

NR 

71) tonturas:      (0)   (1) Sim, freqüentes   (2) Sim, raras (8) NS (9) NR 

 

• Avaliação do Humor – Escala Geriátrica de Depressão (GDS) 

 

Agora vou fazer perguntas sobre sua vida de um modo geral e gostaria que me 

respondesse apenas Sim ou Não: 

 

72- O (a) Sr. (a), de um modo geral, está satisfeito(a) com a sua vida ? (0)Não  (1)Sim 

73- O (a) Sr. (a) tem a sensação de que a sua vida anda meio vazia ? (0)Não  (1)Sim 

74- O (a) Sr. (a) tem medo de que alguma coisa ruim vai lhe acontecer ? (0)Não  (1)Sim 

75 – Na maior parte do tempo o (a) Sr. (a) se sente feliz ?   (0)Não  (1)Sim 

76- Nos últimos tempos o (a) Sr.(a) deixou de fazer muitas atividades, ou coisas que tinha 

interesse em fazer? 

(0)Não  (1)Sim 

77- O.(a) Sr.(a) se sente impotente diante das coisas, incapaz diante das 

coisas? 

(0)Não  (1)Sim 

78 - O.(a) Sr.(a) acha que tem mais problemas de memória que a maioria 

das pessoas? 

(0)Não  (1)Sim 

79- O.(a) Sr.(a) se sente cheio(a) de energia? Não (0)Não  (1)Sim 

80- O (a) Sr. (a) anda sem esperança em relação às coisas da sua vida? (0) (0)Não  (1)Sim 
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81- O (a) Sr.(a) acha a que maioria das pessoas está melhor que você? (0) (0)Não  (1)Sim 

82 - Acontece com freqüência de o (a) Sr.(a) sentir que as coisas estão 

chatas, sem graça? 

(0)Não  (1)Sim 

83- Na maior parte do tempo o.(a) Sr.(a) anda de bom humor? (0)   

84- Nos últimos tempos o.(a) Sr.(a) tem preferido ficar mais em casa do 

que antes? Deixou de sair e fazer coisas novas fora de casa? 

  

85 - O.(a) Sr.(a) acha que estar vivo agora é maravilhoso? (0)   

86 - O.(a) Sr.(a) se sente inútil, sem valor? (0)   

 

Conte quantas respostas destacadas em negrito foram dadas: ___ / 15 

 

III - EXAME FÍSICO 

 

• Antropometria (considerar apenas uma casa depois da vírgula) 

87) Peso (kg): ____________   88) Altura (cm): ______________ 

89) IMC: cálculo = peso (kg) / h2(m) _______ 90) Circunferência abdominal (cm): ________ 

 

• Pressão Arterial (em mmHg ): 

91) Sentado   MS___ 1ª ______ / ______ 2ª ______ /______ FC: ____bpm 

92) Em pé – 1’   MS___ 1ª ______ / ______ FC: ____ bpm 

93) Está tomando corretamente o medicamento anti-hipertensivo ? 

(0) Não   (1) Sim  (7) NA    (8) NS    (9) NR 

94) Ausculta cardíaca:   (1) normal  (2) alterada ___________________   (9) NR 

95) Sopro carotídeo   (0) Não  (1) Sim, unilateral  (1) Sim, bilateral  (9) NR 

96) Ausculta pulmonar   (1) normal  (2) alterada ____________________   9) NR 

96a) Freqüência Respiratória: _____ IR por minuto       (9) NR 

97) Exame do abdome   (1) normal  (2) alterado      (9) NR 

97a) massas    (0) Não  (1) Sim ________________________   (9) NR 

97b) visceromegalia   (0) Não  (1) Sim ____________________   (9) NR 

97c) sopro de aorta abdominal  (0) Não  (1) Sim      (9) NR 

97d) outros    (0) Não  (1) Sim ____________________ 

98) Palpação de pulsos: 

98a) pedioso D    (1) presente  (2) ausente  (3) diminuído   (9) NR 

98b) pedioso E    (1) presente  (2) ausente  (3) diminuído   (9) NR 

98c) tibial post D   (1) presente  (2) ausente  (3) diminuído   (9) NR 

98d) tibial post E   (1) presente  (2) ausente  (3) diminuído   (9) NR 

99) Exame de MMII   (1) normal  (2) alterado     (9) NR 

99a) edema     (0) Não   (1) Sim 

99b) varizes     (0) Não  (1) Sim 

99c) úlcera de membros inferiores:  (0) Não  (1) Sim 
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99d) problema nos pés:    (0) Não  (1) Sim ____________________ 

100) Teste do sussurro: (a 60cm de cada ouvido, falar uma frase atrás do ombro do paciente) 

(0) Não tem comprometimento   (1) Tem comprometimento  (9) NR 

 

101) Alteração da fala:   (0) Não  (1) Sim   (9) NR 

102) Força Muscular:   (1) Normal  (2) Alterada à D  (3) Alterada à E  (9) NR 

103) Ataxia apendicular  (0) Ausente  (1) Presente   (7) NA    (9) NR 

104) Tônus:    (1) Normal (2) Hipertonia extrapiramidal  (3) Hipertonia piramidal (9) NR 

105) Movimentos Involuntários: (0) Ausentes  (1) Presentes   (9) NR 

106) Bradicinesia:   (0) Não  (1) Sim   (9) NR 

107) Equilíbrio:   (1) Normal  (1) Alterado   (7) NA   (9) NR 

108) Alteração de marcha:  (0) Não  (1) Parkinsoniana  (2) Ceifante 

(3) Dispráxica    (4) Atáxica  (5) Outras   (7) NA  (9) NR 

109) Reflexos Primitivos  (0) Ausentes  (1) Presentes   (9) NR 

 

110)"Timed Up and Go" (Teste Quantitativo): o paciente deve ser orientado a levantar-se de uma 

cadeira de braço, sem o apoio dos braços, caminhar 3 metros com passos seguros e 

confortáveis, girar 180 graus e retornar, sentando na cadeira sem apoiar os braços. 

 

Duração: _____ segundos (7) NA (9) NR 

 

IV - HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS: 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________________ 

6)_____________________________________________________________________ 

7)_____________________________________________________________________ 

8)_____________________________________________________________________ 

9)_____________________________________________________________________ 

10)____________________________________________________________________ 

 

 

EXAMES SOLICITADOS: ROTINA ( ) + 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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TROUXE EXAMES RECENTES: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENCAMINHAMENTOS: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

RETORNO PARA DEVOLUTIVA  DATA _____/_____/_______ 

RESP:___________________________ 
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ANEXO III 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (versão 6 - adaptado por:Pardini R e col, 

2001.) 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Data: ___/ ___ / ___   Idade : _______ Sexo: F ( ) M ( ) 

Ocupação: ________________     Cidade: _________________________ 

 

Nós queremos saber quanto tempo você gasta fazendo atividade física em uma semana NORMAL. Por favor, 

responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Para responder considere as atividades como meio 

de transporte, no trabalho, exercício e esporte. 

 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades LEVES ou MODERADAS por pelo menos 10 

minutos, que façam você suar POUCO ou aumentam LEVEMENTE sua respiração ou batimentos do coração, 

como nadar, pedalar ou varrer: 

(a) _____ dias por SEMANA 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

1b. Nos dias em que você faz este tipo de atividade, quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? 

(a)_____ horas _____ minutos 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

2a . Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos , 

que façam você suar BASTANTE ou aumentem MUITO sua respiração ou batimentos do coração, como correr e 

nadar rápido ou fazer jogging: 

(a) _____ dias por SEMANA 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? 

(a)_____ horas _____ minutos 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 
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1a.Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora 

de sua casa? 

Sim ( ) Não ( ) 

1b. Quantos dias de uma semana normal você trabalha? 

______ dias 

 

1c. Durante um dia normal de trabalho, quanto tempo você gasta: 

Andando rápido: _____ horas______ minutos 

 

1d. Fazendo atividades de esforço moderado como subir escadas ou carregar pesos leves:  

____ horas____ minutos 

 

1e. Fazendo atividades vigorosas como trabalho de construção pesada ou trabalhar com enxada, escavar :

 ___ horas_____ minutos 

 

ATIVIDADE FÍSICA EM CASA 

 

Agora, pensando em todas as atividades que você tem feito em casa durante uma semana normal: 

 

2a . Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades dentro da sua casa por pelo menos 10 minutos de 

esforço moderado como aspirar, varrer ou esfregar: 

(a) _____ dias por SEMANA 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? 

_______ horas _____ minutos 

 

2c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos de 

esforço moderado como varrer, rastelar, podar: 

(a) _____ dias por SEMANA 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

2d. Nos dias que você faz este tipo de atividade quanto tempo você gasta POR DIA? 

_______ horas _____ minutos 

 

2e. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos de 

esforço vigoroso ou forte como carpir, arar, lavar o quintal: 
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(a) _____ dias por SEMANA 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

2f. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? 

_______ horas _____ minutos 

 

ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

 

Agora pense em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma semana normal. 

 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha de forma rápida por pelo menos 10 minutos para ir de 

um lugar para outro? (Não inclua as caminhadas por prazer ou exercício) 

(a) _____ dias por SEMANA 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

3b. Nos dias que você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta caminhando? 

(Não inclua as caminhadas por prazer ou exercício) 

_______ horas _____ minutos 

 

3c. Em quantos dias de uma semana normal você pedala rápido por pelo menos 10 minutos para ir de um lugar para 

outro? (Não inclua o pedalar por prazer ou exercício) 

(a) _____ dias por SEMANA 

(b) Não quero responder 

(c) Não sei responder 

 

3d. Nos dias que você pedala para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta pedalando? (Não 

inclua o pedalar por prazer ou exercício) 

_______ horas _____ minutos 

 

 

Favor coloque as suas observações, críticas e sugestões em relação a este questionário (construção e clareza das 

perguntas, formatação, dificuldades, tempo para responder, etc): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 


