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RESUMO 

Introdução: A sarcopenia é uma doença multifatorial que afeta idosos e está relacionada 
à maior mortalidade, alterações metabólicas, endócrinas, neurodegenerativas e in-
flamatórias. Apesar de frequentemente idosos apresentarem alterações no sono, que 
também poderem causar esses mesmos efeitos deletérios à saúde, até o presente mo-
mento pouco se sabe sobre a relação entre o sono e a sarcopenia. Por outro lado, é muito 
bem descrito na literatura que o treinamento físico é uma intervenção que pode melhorar 
tanto a sarcopenia quanto o sono. Objetivo: Investigar se idosos sarcopênicos (IS) 
possuem perfil de sono diferente de idosos não sarcopênicos (INS) e avaliar os efeitos 
de um programa de treinamento resistido por 12 semanas sobre o sono e a função 
muscular em idosos com sarcopenia. Métodos: No experimento 1, sessenta e três idosos 
foram avaliados e distribuídos em 2 grupos: idosos sarcopênicos (IS) e idosos não 
sarcopênicos (INS) para que as comparações pudessem ser feitas. No experimento 2, os 
idosos sarcopênicos (28) foram redistribuídos em outros 2 grupos. O grupo (CTL) 
participou de aulas semanais sobre mudança de estilo de vida e o grupo treinamento de 
exercícios resistidos (TR) participou de um programa de TR de carga progressiva por 12 
semanas. O sono foi avaliado por polissonografia de noite inteira, actimetria e por 
questionários autoaplicáveis. O pico de torque isocinético e isométrico, os níveis de 
hormônios anabólicos e catabólicos e as concentrações de citocinas pró e anti-
inflamatórias também foram avaliados. Para a análise por intenção de tratar, foi utilizado 
um modelo linear/não linear generalizado para variáveis absolutas ou o teste de Wilcoxon 
rank-sum (Mann-Whitney) para a variação delta. Os dados foram expressos como média 
± desvio padrão ou mediana (valores mínimos – máximos) e a significância foi adotada 
para p< 0,05. Resultados: O grupo IS é mais velho (77,13 ± 10,75 vs 73,77 ± 9,68 anos; 
p<0,05), possuem menor força de preensão palmar (21,69 ± 7,57 vs 27,62 ± 10,41 kg; 
p<0,05), menor performance física (8,81 ± 2,28 vs 11,16 ± 1,02 pontos; p<0,05) e maior 
concentração de TNF-α (4343,99 ± 394,17 vs 4077,43 ± 400,0 pg/dL; p<0,05) comparado 
ao INS e a maioria dos indivíduos possuem cronotipo intermediário (95% do total da 
amostra). O tempo total de sono foi menor no grupo IS vs INS (307,65 ± 91,22 vs 351,94 
± 112,60 minutos; p<0,05) e a quantidade eventos de apneia obstrutiva no grupo IS foram 
maiores comparado ao INS (41,78 ± 46,77 vs 18,91 ± 30,96, eventos; p<0,05) assim 
como do índice de apneia e hipopineia (19,97 ± 17,88 vs 10,41 ± 10,58 nº/h; p<0,05). A 
eficiência do sono pela actimetria foi menor no grupo IS vs INS (89,96 ± 6,63 vs 94,19 ± 
4,07 %; p<0,05) e o tempo acordado após o início do sono foi maior no grupo IS vs INS 
(35,38 ± 26,94 vs 18,14 ± 12,13 minutos; p<0,05) assim como a sonolência diurna 
excessiva (8,51 ± 5,59 vs 5,52 ± 3,66 pontos). Os valores de pico de torque foram 
menores para todos os parâmetros avaliados no grupo IS quando comparado ao grupo 
INS. O grupo TR reduziu o tempo para o início do sono em comparação ao grupo CTL 
(16,09 ± 15,21 vs 29,98 ± 22,57 minutos; p<0,05). A análise por intensão de tratar mostrou 
que o grupo TR teve mais sono N3 que o CTL (mediana: 0,90 (-13,40 – 25,00) vs 
mediana, -3,35 (-15,20 – 19,10%); p<0,05) assim como reduziu a gravidade da insônia 
(mediana, -5,00 (-9,00 – 6,00) vs mediana, -0,50 (-3,00 – 6,00 pontos); p<0,05), melhorou 
a qualidade do sono auto referida (mediana, -1,50 (-9,00 – 4,00) vs mediana, 0,50 (-3,00 
– 6,00 pontos); p<0,05) e eficiência do sono (mediana 9,50 (-15,00 – 34,00%) vs mediana, 
0,00 (-28,00 – 18,00%); p<0,05). Para todos os parâmetros de função muscular (extensão 
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e flexão isocinética ou isométrica do joelho), o grupo TR apresentou valores mais altos 
em comparação ao grupo CTL após 12 semanas de intervenção. Os níveis de variação 
do delta da IL-1ra foram maiores no grupo TR em comparação com os CTL (mediana: 
0,04 (-0,02 – 0,36) vs mediana, -0,01(-0,12 – 0,07ng/dL); p<0,05). Conclusão: A carga 
progressiva de TR melhora os parâmetros do sono associados à recuperação muscular 
em idosos com sarcopenia e produz mudanças positivas no desempenho físico. 
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ABSTRACT 

Background: Sarcopenia is a multifactorial disease that affects the elderly and is related 
to higher mortality, metabolic, endocrine, neurodegenerative and inflammatory changes. 
Although elderly people often have changes in sleep, which may also cause these same 
deleterious health effects; so far little is known about the relationship between sleep and 
sarcopenia. On the other hand, resistance training (TR) is an intervention that can improve 
both factors. Thus, the aim of the study was to investigate whether sarcopenic elderly (IS) 
have a different sleep profile than non-sarcopenic ones (INS) and to investigate the effects 
of a 12-week TR program on sleep and muscle function in older adults with sarcopenia. 
Methods: In experiment 1, sixty-three elderly individuals were evaluated and distributed 
into 2 groups: sarcopenic elderly (IS) and non-sarcopenic elderly (INS). In experiment 2, 
the sarcopenic elderly (28) were redistributed into another 2 groups. The CTL group 
participated in weekly lifestyle change classes and the Resistance Exercise Training (TR) 
group participated in a 12-week progressive load TR program. Sleep was assessed by 
all-night polysomnography, actimetry and self-administered questionnaires. Isokinetic and 
isometric peak torque, anabolic and catabolic hormone levels, and pro and anti-
inflammatory cytokine concentrations were also evaluated. For the intention-to-treat 
analysis, a generalized linear/nonlinear model for absolute variables or the Wilcoxon rank-
sum test (Mann-Whitney) was used for the delta variation. Data were expressed as mean 
± standard deviation or median, (minimum – maximum) values and, significance was set 
at p <0.05. Results: The IS group is older (77.13 ± 10.75 vs 73.77 ± 9.68 years; p<0.05), 
have lower handgrip strength (21.69 ± 7.57 vs 27.62 ± 10.41 kg; p<0.05), lower physical 
performance (8.81 ± 2.28 vs 11.16 ± 1.02 points; p<0.05) and higher TNF-α 
concentrations (4343.99 ± 394.17 vs 4077.43 ± 400.0 pg/dL; p<0.05) compared to INS 
and most individuals have intermediate chronotype (95% of the total sample). Total sleep 
time was shorter in the IS vs INS group (307.65 ± 91.22 vs 351.94 ± 112.60 minutes; 
p<0.05) and the number of obstructive apnea in the IS group, was higher than INS group 
(41.78 ± 46.77 vs 18.91 ± 30.96, events) as well as the apnea and hypopnea index (19.97 
± 17.88 vs 10.41 ± 10.58 nº/h; p<0.05). Actimetry sleep efficiency was lower in the IS vs 
INS group (89.96 ± 6.63 vs 94.19 ± 4.07%; p<0.05) and the awake time after sleep onset 
was longer in the IS vs INS group (35.38 ± 26.94 vs 18.14 ± 12.13 minutes; p<0.05) as 
well as excessive daytime sleepiness (8.51 ± 5.59 vs 5.52 ± 3.66 points; p<0.05). The 
peak torque values were lower for all parameters evaluated in the IS group when 
compared to the INS group. The TR group reduced the time to sleep onset compared to 
the CTL group (16.09 ± 15.21 vs 29.98 ± 22.57 minutes; p<0.05). Intensity-to-treat 
analysis showed that the TR group had more N3 sleep than CTL (median: 0.90 (-1.40 – 
25.00) vs median, -3.35 (-15.20 – 19.10%; p<0.05) as well as reduced the severity of 
insomnia (median, -5.00; (-9.00 – 6.00) vs median, -0.50 (-3.00 – 6.00 points; p<0.05), 
improved self-reported sleep quality (median, -1.50 (-9.00 – 4.00) vs median, 0.50; (-3.00 
– 6.00 points; p<0.05) and sleep efficiency (median 9.50 (-15.00 – 34.00%) vs median, 
0.00; (-28.00 - 18.00%; p<0.05). For all muscle function parameters (isokinetic or isometric 
knee extension and flexion), the TR group had higher values compared to the CTL group 
after 12 weeks of intervention. IL-1ra delta variation levels were higher in the TR group 
compared to CTL (median: 0.04 (-0.02 – 0.36) vs median, -0.01; (-0.12 – 0.07 ng/dL; 
p<0.05). Conclusions: Progressive load TR improves sleep parameters associated with 
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muscle recovery in older adults with sarcopenia and produces positive changes in 
physical performance.  
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo pelo qual acontecem 

modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que, a rigor, estão 

associadas à progressiva perda da capacidade adaptativa do sujeito ao meio em que 

vive. Sendo assim, o envelhecimento saudável deve ser entendido sobre a ótica de que, 

apesar dessas alterações, um idoso consiga manter sua capacidade de realizar as 

tarefas de vida diárias, ou ainda, de dar continuidade na sua participação social sem 

perder o interesse ou bem-estar em seu cotidiano. 

Compreender essa dinâmica se torna importante pois, esta é a primeira vez na 

história da humanidade que a expectativa de vida é maior do que os 60 anos de idade. 

As perspectivas apontam que no ano de 2050, em vários países, incluindo o Brasil, a 

quantidade de pessoas idosas será maior do que a de indivíduos jovens. Por isso, 

invariavelmente, tornar-se-á necessário um olhar mais cuidadoso para a saúde da 

pessoa idosa. Um desses olhares deve se direcionar à compreensão sobre as variações 

comportamentais, físicas e fisiológicas inerentes ao processo de envelhecimento. 

Entender essas características certamente permitirá que decisões mais assertivas para 

o cuidado do idoso, nas diferentes esferas de organização da sociedade civil, sejam 

tomadas a ponto de contribuir para a melhorada qualidade de vida dessa população com 

o mínimo de custos financeiros possíveis.  

Sendo assim, buscar estratégicas que possam contribuir, por exemplo, para o 

retardo da perda do volume, da massa, da quantidade de conexões sinápticas e redução 

da velocidade de condução nervosa que seriam capazes de minimizar prejuízos à 

cognição e ao humor da pessoa idosa, é altamente indicado. Além disso, é preciso 

considerar que as pessoas idosas também podem apresentar alterações metabólicas, 

diminuição da palatabilidade, redução de funções cardíacas e respiratórias e aumento da 

rigidez músculo-tendínea que, em conjunto, podem favorecer a escolha por 

comportamentos mais embotados e maior fragilização da saúde. Ademais, também se 

observa que pessoas mais velhas podem ser mais inflamadas e todas essas alterações 

podem contribuir para que um ciclo de efeitos deletérios se feche estimulando ainda mais 

o definhamento da saúde da pessoa idosa. 
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Ao considerar todo esse panorama, torna-se pertinente pensar que a manutenção 

da integridade do tecido muscular esquelético seja um ponto fundamental para que os 

idosos possam ter a saúde preservada. Cada vez mais os músculos esqueléticos vêm 

ganhando papel de destaque para promoção ou manutenção da saúde pois, além de sua 

clássica função em gerar movimentos, ele vem sendo encarado como um órgão 

endócrino capaz de regular a atividade dos sistemas nervoso, imunológico, endócrino, 

entre outros. Entretanto, parte da população idosa pode ser acometida por uma doença 

chamada de sarcopenia, que, além de provocar redução importante de seu volume, pode 

comprometer a capacidade dos músculos esqueléticos de gerar força e velocidade.  

Vários são os fatores que podem levar ao desenvolvimento da sarcopenia, 

incluindo os prejuízos no metabolismo da glicose, a redução de hormônios anabólicos 

como testosterona, hormônio do crescimento e de fatores de crescimento como o IGF-1 

(fator de crescimento semelhante à insulina um),o aumento de hormônios catabólicos 

como o cortisol, a ingestão inadequada de calorias e nutrientes, o aumento da inflamação 

e a redução da quantidade de exercícios físicos realizados ao longo do dia. Por outro 

lado, pouca atenção tem sido dada para uma possível influência do sono sobre o 

acometimento ou progressão da sarcopenia, apesar de que tem sido atribuído a esse 

comportamento, funções importantes para a recuperação física.  

O sono é um comportamento altamente complexo, ativo e dinâmico que também 

modula a atividade cognitiva, o humor e os sistemas imunológico, endócrino, 

cardiovascular e neuromuscular. As manutenções dessas funções do sono são atribuídas 

ao ajuste adequado de sua estrutura, de seu tempo e de sua qualidade, porém, é muito 

comum que pessoas mais velhas possuam modificações na arquitetura do sono 

(distribuição das fases do sono), diminuição do tempo total de sono ao longo de uma 

noite, piora da qualidade de sono e de aumento da sonolência ao longo do dia. 

É importante comentar ainda que prejuízos no perfil regular do sono estimulam o 

aumento das concentrações sanguíneas de marcadores inflamatórios, como por exemplo 

das citocinas pró-inflamatórias. Altas taxas de marcadores inflamatórios estão 

relacionadas ao aumento da sonolência diurna excessiva, maior fragmentação do sono, 
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piora da qualidade de sono e, além disso, podem também contribuir para prejuízos na 

integridade do tecido muscular esquelético. 

Sendo assim, buscar estratégias que possam contribuir para adoção de um 

comportamento mais ativo e autônomo podem favorecer a melhora da saúde geral da 

pessoa idosa. Neste sentido, o exercício físico, em especial os exercícios resistidos, 

podem ser estratégias importantes para isto, uma vez que são capazes de diminuir a 

inflamação, melhorar o padrão de sono e recuperar as funções musculares. 

O exercício físico resistido, além de estimular o aumento da massa muscular pelo 

aumento do ‘turnover’ proteico (balanço entre síntese e degradação), também promove 

incremento de força muscular. Para além disso, o exercício físico é reconhecido como 

um importante sincronizador do ciclo vigília-sono, também estimula o aumento do tempo 

total de sono e melhora a qualidade do sono. Paralelamente às ações musculares 

também podem contribuir para redução do perfil inflamatório, tanto por reduzir a produção 

de citocinas pró-inflamatórias quanto por aumentar a concentração de citocinas anti-

inflamatórias. Portanto, o treinamento resistido pode ser um aliado importante para 

promoção da saúde de pessoas idosas, sobretudo de idosos acometidos pela 

sarcopenia. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Boa parte dos profissionais de saúde entendem o desenvolvimento da vida como 

um processo cronológico que pode ser categorizado de acordo com períodos 

relativamente rígidos. Por isso, é comum classificar grupos de pessoas como recém-

nascidos, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Cada uma dessas categorias 

pode ser subdividida e, dependendo da região, as denominações podem variar bastante. 

Em países desenvolvidos, por exemplo, é comum que uma pessoa seja considerada 

idosa ao atingir 65 anos de idade enquanto em países subdesenvolvidos os idosos são 

pessoas com idade superior ou igual a 60 anos. 

Além de entender o envelhecimento sobre uma ótica temporal, também é possível 

um olhar para esse fenômeno em relação às suas características biopsicossociais. Ainda 

assim, o processo de envelhecimento não é algo totalmente esclarecido e, portanto, não 

há um consenso sobre o que, de fato, é. Carvalho-Filho e colaboradores (2005) afirmam 

que o envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, com modificações 

morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas marcantes. Os autores completam 

ainda que essas modificações estão associadas à progressiva perda da capacidade 

adaptativa ao meio em que um indivíduo vive, ocasionando maior vulnerabilidade [1].  

Neste sentido, é possível entender que o envelhecimento favorece perdas 

importantes como as capacidades sensório-motoras, audição e visão. Além disso, 

também é comum que pessoas mais velhas sejam mais acometidas por doenças crônicas 

não transmissíveis como as doenças cardíacas, a hipertensão arterial, o acidente 

vascular encefálico ou cerebral, as doenças respiratórias crônicas, o câncer, as 

demências, entre outras [1]. 

 É possível notar que ao caracterizar o processo de envelhecimento como citado 

até aqui, podemos nos apropriar da imagem estereotipada da pessoa idosa como sendo 

indivíduos que caminham de forma curvada e lentificada, que possuem várias doenças e 

déficits cognitivos, ou seja, que idosos são sujeitos não saudáveis. Entretanto, de acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a saúde não deve ser entendida apenas 
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sob o prisma da ausência de doença, mas sim, compreendida como o estado de completo 

bem-estar físico, mental e social [2]. 

Sendo assim, pode-se considerar que um indivíduo envelhece de forma saudável 

se, mesmo que com uso de medicamentos, é capaz de realizar tarefas diversas, 

preservando sua participação social e sem perder o interesse ou bem-estar pelas 

atividades habituais. É exatamente sobre esse último conceito de saúde que, atualmente, 

vários setores da sociedade têm olhado para o processo de envelhecimento, já que pela 

primeira vez na história da humanidade, a expectativa de vida é maior do que 60 anos de 

idade [2].  

De acordo com relatório mundial sobre envelhecimento e saúde publicado em 

2015 pela OMS, uma criança nascida nos dias atuais, em nosso país, tende a viver 20 

anos a mais do que as crianças nascidas há 50 anos [3]. Esse mesmo relatório aponta 

que até o ano de 2050, o número de idosos no mundo passará de 841 milhões  para 

aproximadamente 2 bilhões de idosos [2, 3] sendo que, no Brasil, também há essa 

tendência de aumento. A título de ilustração, na figura 1 é possível observar que a 

expectativa aponta para um aumento substancial na quantidade de idosos  em nosso 

país; a projeção é que essa população deixe de ser de 16 milhões em 2010e passe a 

somar cerca de 64 milhões de idosos no ano de 2050 [4]. 

 

Figura 1 – Projeção do envelhecimento no Brasil. Adaptado da Secretaria de Direitos Humanos, 

Presidência da República Brasileira (2014) [4]. 
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Essas mudanças demográficas têm implicações diretas sobre a sociedade em que 

vivemos e, ao contrário da maioria das mudanças que experimentaremos nos próximos 

30 anos, o aumento na quantidade de pessoas idosas é algo amplamente previsível. 

Essa previsibilidade possibilita um maior planejamento sobre as ações que podem ser 

efetivas nesse contexto social. Para tanto, o acompanhamento do estado de saúde (em 

sua amplitude conceitual) durante o processo de envelhecimento deve ser elencado 

como um dos pilares centrais. Mesmo soba luz de que uma mudança demográfica 

considerável tem acontecido, em 2012, após uma investigação em mais de 130 países, 

o United Nations Population Foundation divulgou um documento apontando que existe 

pouquíssima prioridade na implementação de políticas para saúde do idoso; que há 

baixos níveis de preparação de profissionais de saúde ligados à geriatria e gerontologia 

e, que não há foco de políticas públicas voltadas aos cuidados e cuidadores de pessoas 

idosas [5]. 

Essa escassez de políticas públicas voltadas à pessoa idosa reflete diretamente 

no setor econômico de uma nação, aumentando consideravelmente os gastos com 

tratamentos à saúde de idosos e prejudicando possíveis investimentos para o 

desenvolvimento de um país. Neste sentido, alguns autores vêm demonstrando que o 

custo com tratamento hospitalar se apresenta em um formato de “U”, no qual o gasto com 

saúde é mais alto entre as crianças e idosos e mais baixo para a população jovem [6-

8].Além disso, já se sabe que parte dos gastos com a pessoa idosa nos sistemas de 

saúde são explicados pela alta frequência de quedas e que outra parte importante da 

oneração dos cofres públicos acontece com tratamentos de doenças crônico-

degenerativas não transmissíveis, que são mais associadas à morbidade e à mortalidade 

em idosos [9-11].  

Tendo em vista todo o panorama exposto até aqui é pertinente destacar que, 

compreender as alterações anátomo-fisiológicas que são inerentes ao processo de 

envelhecimento pode facilitar a busca por estratégias que melhorem a qualidade de vida 

dessa população com o mínimo de custos sociais e financeiros possíveis. 
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2.1. Alterações Anátomo-Fisiológicas da Pessoa Idosa 

 

Ao longo da vida o sistema nervoso central (SNC) passa por diversos processos 

de amadurecimento (estrutural e funcional) até atingir seu ápice, que geralmente 

acontece na fase adulta (por volta dos 30 anos de idade) havendo, após esse período, 

uma tendência de redução de seu volume e de sua função. Em relação ao volume, a 

massa encefálica pode sofrer reduções de até 10 por cento (%) entre os 30 e 90 anos de 

idade, das quais cerca de 15% acontece no córtex cerebral, 35% no hipocampo e 26% 

na substância branca. Do ponto de vista funcional, há uma série de evidências que 

sustentam a ideia de que o envelhecimento reduz as conexões sinápticas ou a 

estabilidade da comunicação entre os neurônios no SNC. Dependendo de alguns 

contextos (como o acometimento por doenças neurodegenerativas ou estilo de vida) as 

sinapses podem ser parcialmente ou completamente perdidas [12-16], possivelmente 

devido à perda de espinhas dendríticas pós-sinápticas [12, 17-19]. Alguns autores vêm 

apontando que essas alterações estão associadas a declínios cognitivos leves como 

perda de memória, redução de aprendizagem além de alterações de humor em pessoas 

idosas [20-22]. 

As alterações na cognição e no humor em idosos também podem estar 

relacionadas às reduções progressivas nas quantidades de substâncias neurotróficas 

como o fator de crescimento derivado do cérebro (BDNF) e o fator de crescimento 

semelhante à insulina um (IGF-1), além de alterações na vascularização cerebral [23-30]. 

A perda de suporte neurotrófico é concomitante à atenuação da sobrevivência neuronal 

e da plasticidade sináptica [31], sobretudo no hipocampo que é uma estrutura cerebral 

importante para a memória e humor. O hipocampo é particularmente vulnerável a 

alterações morfológicas e funcionais relacionadas ao envelhecimento pois, além do 

declínio da proliferação celular [32, 33] há reduções nas ramificações dendríticas, na 

densidade do corpo neuronal e na quantidade de projeções neurais nesta região cerebral 

durante o envelhecimento [32, 34-36].  

Entre as alterações de humor mais comuns durante o envelhecimento é possível 

citar a depressão e a ansiedade. A depressão, em particular, está associada a 
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pensamentos de perda ou fracasso pessoal e atitudes negativas sobre a própria vida, 

enquanto a ansiedade é caracterizada por pensamentos de perigo e ameaça 

relacionadas ao futuro e envolve mudanças de atenção a sinais de perigo[37-39]. Apesar 

da depressão e ansiedade serem fenômenos do humor diferentes, idosos depressivos 

frequentemente apresentam sintomas de ansiedade e, esses sintomas associados, 

podem variar de 48 a 65% dos casos diagnosticados [40, 41].  

As características comportamentais dessas doenças estão diretamente 

relacionadas ao embotamento emocional, dificuldade de estabelecimento de 

relacionamentos sociais, alteração de padrão alimentar e quantidade de movimentos 

corporais e, de modo geral, essas doenças neuropsicológicas podem ser responsáveis 

por aproximadamente 50% da incapacidade após os 65 anos [42]. As consequências da 

depressão e ansiedade para a pessoa idosa podem ser nefastas, indo desde casos 

extremos como o suicídio [43] até desenvolvimento de doenças metabólicas crônicas [44, 

45].  

As alterações estruturais e funcionais no SNC e as alterações comportamentais 

observadas durante o envelhecimento também podem influenciar sobremaneira o 

funcionamento de muitos sistemas. Nessa perspectiva, diversos relatos apontam para 

um aumento de 1,5 miligramas por decilitro (mg/dL)na glicemia a cada década de vida e 

alguns dos motivos que explicam essa alteração estão associados à diminuição da 

sensibilidade à ação da insulina e redução da tolerância à glicose [46, 47]. O aumento da 

glicemia pode sinalizar a downregulation de receptores de insulina nos tecidos alvos, 

reduzir a sensibilidade na ativação desses receptores o que, por sua vez, pode favorecer 

a evolução do diabetes mellitus tipo II. Além disso é preciso considerar que os tecidos 

que mais utilizam a glicose como substrato energético são os músculos esqueléticos que 

são marcadamente reduzidos na pessoa idosa (ver tópico 2.3.). 

Outros motivos associados à alteração do metabolismo de glicose referem-se à 

redução da motilidade, digestibilidade e absorção no trato gastrointestinal e surgimento 

da xerostomia (ausência de salivação). Essas alterações podem prejudicar a absorção 

de aminoácidos, vitaminas e cálcio além de favorecer a absorção de glicose para a 

corrente sanguínea [48-50]. Além disso, é muito comum que idosos tenham perda da 
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palatabilidade e apresentem redução do apetite, favorecendo a ingestão de alimentos 

mais gordurosos ou ricos em açúcares, uma vez que são mais palatáveis. 

Alimentações ricas em lipídeos e glicose podem contribuir para o balanço 

energético positivo, fazendo com que haja mais chances de desenvolvimento de 

obesidade na pessoa idosa. A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura em diversos órgãos e tecidos, que promove o aumento de 

mediadores pró-inflamatórios que prejudica o funcionamento de vários sistemas 

corporais, incluindo o cardiovascular [51, 52] e que estimula a redução de massa 

muscular. Essas alterações favorecem a diminuição da capacidade vital, aumento do 

volume residual [53, 54] e redução em uma das principais variáveis funcionais de um 

indivíduo, o consumo máximo de oxigênio (VO2max.) [55]. Por isto, há maiores chances 

dos idosos se tornarem menos ativos contribuindo ainda mais para redução da taxa 

metabólica basal, o que favorece o acúmulo de gordura, redução da qualidade de vida e 

aumento de morbimortalidade.  

Outras características observadas em alguns idosos é que esses indivíduos 

podem assumir uma postura corporal mais encurtada, ou seja, braços, quadril, joelhos e 

tornozelos mais fletidos e com menos amplitude de movimento. Essas alterações 

acontecem devido a perdas hídricas, redução de colágeno e perda de cálcio intra e 

extracelular. Além disso, a rigidez músculo-tendínea (stiffness), os tremores, os desvios 

posturais estruturais, a redução da velocidade de marcha e a execução de movimentos 

mais lentos, porém mais bruscos, também são características muito atribuídas às 

pessoas mais velhas [56]. Verdu e colaboradores (2000) afirmam que essas 

características podem ser observadas em até 30% das pessoas com mais de 80 anos 

[57] e os motivos que levam a essa condição podem estar relacionados à redução na 

velocidade de condução nervosa (VCN) [58-62].  A redução da VCN favorece ainda a 

diminuição na formação de adenosina trifosfato (ATP), de receptores de fatores de 

crescimento neuronais, declínio progressivo da força muscular [63, 64], da coordenação 

motora [65], na percepção das alterações térmicas e do limiar de dor [66, 67]. 

Esse conjunto de alterações anátomo-fisiológicas favorece a escolha por um estilo 

de vida menos ativo pela população idosa que por sua vez provoca um looping, ou seja, 
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prejudica ainda mais as atividades metabólicas, fisiológicas, anatômicas e funcionais. 

Sendo assim, boa parte dos cuidados com a saúde do idoso, pensando sobre a ótica 

preventiva, deveria incentivar a prática de atividades físicas. Os diferentes tipos do 

movimento corporal estimulam diversos mediadores celulares que podem agir de forma 

sistêmica no organismo humano e, entre os principais intermediários dessas ações, estão 

os músculos esqueléticos. 

 

2.2. Tecido Muscular Esquelético – Características Morfofisiológicas 

 

O tecido muscular esquelético é um dos mais dinâmicos e plásticos do corpo 

humano, representa aproximadamente 40% do peso corporal total, armazena entre 50% 

e 75% de todas as proteínas corpóreas e é responsável por 30% a 50% do ‘turnover’ 

proteico do corpo inteiro. Os músculos são compostos principalmente de água (75%), 

proteína (20%) e outras substâncias (5%), incluindo sais inorgânicos, minerais, gorduras 

e carboidratos [68]. Existem mais de 600 músculos distribuídos ao longo de todo o corpo 

humano e esses tecidos  possuem diversas funções, entre elas mecânicas, estruturais, 

metabólicas e endócrinas [69].  

Sobre o ponto de vista anatômico, o músculo esquelético é um conjunto de células 

musculares organizadas e agrupadas pelos tecidos conjuntivos e, ao menos, uma de 

suas extremidades é fixada em um tecido ósseo [68, 70]. O tamanho de um músculo é 

determinado principalmente pela quantidade e pela área de secção transversa que as 

fibras musculares ocupam, embora infiltrados de células do sistema imunológico, gordura 

ou tecidos fibrosos, normalmente causados por alguma condição patogênica, possam 

alterar o volume muscular total [71-74]. 

Outra possibilidade de caracterização do tecido muscular esquelético acontece em 

relação às particularidades fenotípicas, bioquímicas e metabólicas. Em humanos, é muito 

comum classificar as fibras musculares pelo menos de três maneiras diferentes como 

demonstrado no quadro 1: fibras do tipo I (lentas, oxidativas, resistentes à fadiga); fibras 

do tipo IIa (rápidas, oxidativas, propriedades metabólicas intermediárias) e IIx (mais 

rápidas, glicolítica e fatigáveis) [75]. A importância de conhecer os tipos musculares se 
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dá à medida que se compreende que diferentes estímulos serão responsáveis por 

modular diversas respostas nas diferentes fibras musculares[76, 77]. Por exemplo, é mais 

comum observar atrofia em fibras do tipo II do que do tipo I em condições de 

desnervação, aumento de corticosteroides, diminuição de testosterona ou durante o 

próprio envelhecimento. Por outro lado, a prática regular de exercícios físicos, sobretudo 

exercícios de contra resistência, aumentam o volume das fibras do tipo II enquanto 

exercícios aeróbios estimulam mais adaptações em fibras do tipo I.  

 

Quadro 1– Classificação dos diferentes tipos de fibras musculares 

Características Fibras Tipo I Fibras Tipo IIa Fibras Tipo IIx 

Isoforma da MyHC MyHC-I MyHC-II MyHC-II 

Coloração Vermelha Branca Branca 

Velocidade de ação Lenta Intermediária Rápida 

Metabolismo Oxidativo Oxidativo - Glicolítico Glicolítico 

Atividade da ATPase Muito Baixa Intermediária Alta 

Adaptado de Wang e Passin [78]. Legenda: MyHC = cadeia pesada de miosina. 

 

Um ponto curioso é que os tipos de fibras musculares, dependendo do estímulo 

dado, podem mudar suas características morfofuncionais. Essas adaptações do tecido 

muscular esquelético estão relacionadas à alteração do turnover proteico. A rigor, quando 

existe maior sinalização de síntese do que de degradação proteica, acontece acúmulo 

de massa muscular (hipertrofia ou hiperplasia), ao passo que quando maiores taxas de 

degradação proteica ocorrem, haverá redução na quantidade desse tecido (atrofia 

muscular) [79].  

O turnover proteico é regulado por diferentes fatores como a quantidade de 

hormônios anabólicos, hormônio do crescimento (GH) e a testosterona, além do IGF-1, e 

do cortisol que parece ser um dos principais hormônios sinalizadores catabólicos. Além 

do cortisol, a atividade de citocinas pró-inflamatórias também exercem sinalizações 

importantes para redução da quantidade de massa muscular (ver Shiaffino et al., 2016). 
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Levando essas sinalizações em consideração, é muito comum que diversos autores 

afirmem que durante o processo de envelhecimento a atrofia muscular, característica 

desse período da vida, seja causada pelo aumento das sinalizações catabólicas 

juntamente com a redução dos estímulos anabólicos. 

Independente do motivo que leva idosos a ter mais chances de reduzirem a 

quantidade de massa muscular, pensar em estratégias que promovam a manutenção da 

integridade desse tecido é importante uma vez que, além de suas clássicas funções, o 

músculo esquelético vem ganhando destaque por ser considerado um órgão endócrino. 

É muito bem difundido na literatura que os músculos são capazes de sintetizar, 

armazenar e secretar substâncias (miocinas) que podem sinalizar o próprio músculo 

(função autócrina), tecidos vizinhos (função parácrina) ou, ainda, modular a atividade de 

diversos outros sistemas corporais (função endócrina) [80].  

Nesse sentido, alguns autores vêm apontando que o bom funcionamento dos 

músculos esqueléticos pode estimular a angiogênese [81, 82], coordenar a inervação do 

neurônio motor, formação da junção neuromuscular e manutenção terminal muscular [82-

84], favorecer a neurogênese gerando vários efeitos benéficos relacionadas à memória, 

aprendizagem e preservação de neurônios durante o processo de envelhecimento [85], 

além de estar relacionado com a gliconeogênese [86], produção de insulina [87, 88], 

aumento da captação de glicose e a lipólise [86, 89-93]. Além disso, as miocinas 

estimulam o crescimento de tecidos ósseos [94, 95]. Por outro lado, a literatura vem 

demonstrando que existe uma correlação inversa entre a massa muscular e o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares como infarto isquêmico[96-98], 

diminuição da vascularização [99, 100], acometimento de aterosclerose e hipertensão 

arterial [101-105]. E, por fim, além de todas essas características é classicamente 

conhecido o fato de que os músculos estão diretamente envolvidos com a redução da 

fragilidade, do risco de queda e melhora na qualidade de vida [106, 107].  

A partir do panorama apresentado até aqui, é pertinente pensar que a boa saúde 

do tecido muscular pode ser relacionada positivamente com a saúde da pessoa idosa, 

mas, na contramão dessa perspectiva, sabe-se que as pessoas idosas tendem a se 

movimentar menos, se alimentar mal e, ainda, podem ter maiores estímulos catabólicos 
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no tecido muscular esquelético. Sendo assim, é adequado pensar que a diminuição da 

qualidade de vida nesta população esteja relacionada às doenças que envolvem o tecido 

muscular esquelético, como por exemplo, a sarcopenia. 

 

2.3. Sarcopenia – Definição, Prevalência e Etiologia 

 

O termo "sarcopenia" (grego "sarx" = carne + "penia" = perda) foi proposto pela 

primeira vez por Irwin Rosenberg em 1989 para descrever a diminuição da massa 

muscular relacionada à idade[108]. Desde então, foram utilizadas várias formas para 

identificar esse fenômeno, entre elas a que mais ganhou destaque foi representada pelo 

índice relativo de massa apendicular (IMA - obtido pela razão do somatório massa magra 

dos braços e das pernas (em gramas) dividido pela altura (em metros) elevada ao 

quadrado). Para tanto, a forma mais comum para caracterização da sarcopenia acontece 

quando o IMA supera 2 desvios padrão comparado a dados de referência para idosos 

[108-111]. 

Anos depois, no início dos anos 2010, um coletivo de profissionais e cientistas 

compuseram o European Working Groupon Sarcopenia in Older People (EWGSOP) a fim 

de discutir e definir diretrizes para a identificação da sarcopenia. Nesta reunião, de uma 

maneira consensual, foi definido que considerar apenas a redução de massa muscular 

não seria suficiente para caracterizar a sarcopenia, mas sim uma condição pré-

sarcopênica. O grupo definiu então que a sarcopenia deve ser identificada pela redução 

de massa muscular juntamente com a redução de função (força e/ou potência) e/ou do 

desempenho muscular(velocidade de marcha), e que pode ou não estar associada com 

o aumento de massa gorda [112-114].  

Nessa perspectiva, foi proposta uma classificação da gravidade de sarcopenia, na 

qual foi considerado sarcopenia grave quando há atrofia muscular e prejuízo de 

desempenho e com redução de força muscular; sarcopenia moderada quando há atrofia 

muscular associada a redução de desempenho ou redução de força muscular [112-114]. 

Entre as justificativas apresentadas para esses posicionamentos estavam dados que 

demonstram que idosos que reduziram até 4,3 vezes a velocidade de marcha, tornam-se 
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2,6 vezes mais limitados quanto ao movimento e possuem taxas de mortalidade 

aumentadas em 2,1 vezes quando comparados a idosos que possuem a força muscular 

preservada mesmo que com redução de massa muscular [115]. A redução do 

desempenho e função muscular relacionados à velocidade e força gerada pela 

sarcopenia acontece, pois, as principais fibras musculares que são perdidas nesta 

doença são as fibras tipo II [116]. 

Posteriormente, em 2016, em virtude da unificação de conceitos e definições, do 

aumento na quantidade de publicações científicas que investigaram a sarcopenia e do 

entendimento sobre seus efeitos à saúde de idosos, fez com que a OMS, através da 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 

reconhecesse a sarcopenia como uma doença [código ICD-10-CM (M62.84)] [117]. Esse 

reconhecimento foi importante para que fosse lançada luz sobre diferentes setores da 

sociedade a respeito dos diversos problemas gerados por essa doença. Devido a isto, 

em 2018 um segundo grupo de trabalho (EWGSOP2) buscou aprimorar ainda mais as 

formas de caracterização da sarcopenia e postulou um novo consenso [118]. Nesse 

consenso ficou definido que a sarcopenia deve ser identificada primariamente pela perda 

progressiva da função muscular (principalmente força) e confirmada pela redução da 

massa muscular esquelética em pessoas idosas [112, 119-121]. 

Apesar de haver uma grande variação da prevalência da sarcopenia em diferentes 

regiões do mundo, alguns autores demonstraram que a redução de massa muscular 

variou entre 12,5% e 16% na Espanha, enquanto que na Itália a sarcopenia acomete 

cerca de 20% dos idosos [122].Quando classificada por sexo, na Coreia do Sul a variação 

da prevalência de sarcopenia é de 0,8% em mulheres e 1,3% em homens com mais de 

60 anos de idade [123], enquanto que em Barcelona, a sarcopenia atinge 33% das 

mulheres e 10% dos homens idosos[124-126]. No trabalho mais robusto que buscou 

identificar a prevalência da sarcopenia no mundo utilizando de uma revisão sistemática 

com meta-análise, Shafiee e colaboradores (2017) estimaram que a prevalência de 

sarcopenia gira em torno de 10% (Intervalo de confiança (CI) = 95%; 8-12%) para homens 

e 8% em mulheres (CI = 95%; 8-13%) [127]. É importante comentar que essa grande 
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variação na prevalência da sarcopenia em todo o mundo se deve, também, pelas diversas 

formas de diagnóstico da doença. 

Com intuito de reduzir a disparidade na forma de identificação da sarcopenia o 

EWGSOP2 ainda propôs a separação da doença em duas grandes categorias, a 

sarcopenia primária e a sarcopenia secundária [118]. A sarcopenia primária é 

considerada quando nenhuma outra causa específica é evidente, enquanto a sarcopenia 

secundária acontece quando outros fatores causais além envelhecimento são 

evidentes. A sarcopenia pode ocorrer secundariamente quando há presença de doenças 

sistêmicas, especialmente as que envolvem processos inflamatórios, como a malignidade 

ou falência de órgãos, quando há imobilização ou incapacidade física relacionada a 

doenças, ou ainda, quando a ingestão alimentar é insuficiente (em relação à quantidade 

energética e qualidade alimentar consumidas, má absorção ou acesso limitado a 

alimentos saudáveis) [113, 128, 129]. 

Algumas outras condições são facilmente confundidas com a sarcopenia em si. 

Entre elas a “obesidade sarcopênica” que é uma condição de redução da massa corporal 

magra juntamente com o acúmulo excessivo de gordura [130]. Porém, é preciso deixar 

claro que a obesidade sarcopênica é uma condição que ainda não foi totalmente 

esclarecida, apesar de já existirem iniciativas em andamento para melhorar sua definição, 

diagnóstico e tratamento.  

Outra condição que muitas vezes é confundida com a sarcopenia é a síndrome da 

fragilidade. A fragilidade é uma síndrome geriátrica multidimensional caracterizada pelo 

declínio acumulativo de múltiplos sistemas ou funções corporais [131, 132] e que estão 

relacionadas a dimensões físicas e sociais [133]. A confusão entre os termos sarcopenia 

e fragilidade pode ser atribuída, em partes, pois o fenótipo físico da fragilidade, descrito 

por Fried e colaboradores (2001), também envolve redução da força de preensão palmar, 

da baixa velocidade de marcha [134] e a perda de peso corporal, além de que, as opções 

de tratamento para a síndrome da fragilidade e para a sarcopenia também são similares 

[135-137]. Sendo assim, a fragilidade é definida como uma síndrome geriátrica em um 

conceito mais amplo, enquanto que a sarcopenia é uma doença que pode contribuir para 

desenvolvimento da fragilidade [138-140].  
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Sobre os mecanismos pelos quais é possível explicar o aparecimento ou a 

progressão da sarcopenia podemos citar: aumento na secreção de substâncias que 

aumentam as taxas de degradação proteica como os glicocorticoides; infiltração de 

gordura e de células inflamatórias, e ainda, diminuição de substâncias que promovem o 

anabolismo muscular como o IGF-1 e a testosterona. Ainda neste sentido, outros fatores 

comuns ao acometimento da sarcopenia como a resistência à ação da insulina, 

mudanças em drives neurais, disfunção nervosa periférica, alterações na estrutura e 

função da junção neuromuscular e a diminuição do conteúdo e da função mitocondrial no 

tecido muscular, também favorecem o desequilíbrio entre as taxas de síntese e 

degradação proteica [113, 114, 141]. 

Como foi visto no tópico 2.1. é possível que durante o envelhecimento aconteça 

redução da atividade, volume e função do SNC, modificações as quais podem reduzir a 

quantidade de vesículas sinápticas na placa motora, liberando menos acetilcolina, 

neurotransmissor responsável por iniciar a ação muscular. A liberação reduzida de 

acetilcolina na placa motora faz com que haja menos potencial de ação e menor liberação 

de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, como resultado, o músculo passa a ter menor 

capacidade de ação [142] e ocorre o aumento do estresse oxidativo [143] que pode 

favorecer a redução do conteúdo muscular. 

Apesar de inúmeras situações serem elencadas como possíveis desencadeadores 

da sarcopenia, pouca atenção tem sido dada sobre as possíveis influências das 

alterações do padrão de sono, inerentes ao processo de envelhecimento, para o 

desenvolvimento desta doença. 

 

2.4. Sono e Ritmo Circadiano Durante o Envelhecimento 

 

Desde o início da década de 50, com a descoberta de que o sono não é um 

comportamento estático que ocorre durante um momento ao longo das 24 horas de um 

dia [144, 145], diversos autores buscam um melhor entendimento sobre o que é e para 

que serve o sono [146-150]. A partir disso, foi possível entender que o sono é, acima de 

tudo, um comportamento animal amplamente caracterizado pela aquiescência e pela 
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redução das respostas a estímulos externos e que para dormir, as diferentes espécies 

animais buscam um local específico e assumem uma postura característica, tornando-as 

mais vulneráveis aos ataques de predadores e mais expostas às variações ambientais 

[151]. Além disso, Siegel (2005) também propôs que o sono é um comportamento 

altamente complexo, ativo e dinâmico que modula a atividade cognitiva, o humor e os 

sistemas imunológico, endócrino, neuromuscular e cardiovascular [151]. 

Apesar dessa definição, compreender os motivos pelos quais dormimos é algo 

metodologicamente difícil, uma vez que para isto seria necessário comparar animais que 

dormem com os que não dormem. No entanto, até onde se tem conhecimento, todos os 

animais que já foram estudados dormem. Por outro lado, já é bem descrito na literatura 

os mecanismos de controle do estado vigília-sono, conhecido como modelo 'flip-flop'– 

uma espécie de interruptor que quando os neurônios que promovem a vigília estão ativos 

os neurônios que induzem o sono estão inativos e vice-versa [152]. Para tanto, acredita-

se que múltiplas regiões cerebrais incluindo a área pré-óptica ventrolateral (VLPO) no 

hipotálamo anterior, que recebe projeções de neurônios inibitórios, são ativadas durante 

o sono e inibidas durante a vigília, enquanto que regiões que recebem projeções 

monoaminérgicas excitatórias, como o lócus cerúleos, apresentam atividades contrárias 

[152-160]. 

Além disso, acredita-se que o ciclo vigília-sono seja regulado por dois mecanismos 

biológicos distintos, mas que interagem entre si [161]. O primeiro é conhecido como 

processo C, o qual prevê a regulação das funções internas e do nível de alerta (incluindo 

drivers circadiano de excitação e um sistema de alerta circadiano) sendo governado pelo 

relógio biológico. Este processo é coordenado pelo ciclo claro-escuro durante as 24 horas 

do dia e regula os padrões de sono, de alimentação, da temperatura corporal, da 

regeneração celular, da síntese de hormônios e outras atividades biológicas [161-164].O 

segundo processo é chamado de processo S que está relacionado com a regulação 

homeostática do sono, ou seja, durante o dia aconteceria o acúmulo de substâncias 

hipnogênicas (indutoras do sono) no cérebro, que estimularia o início do sono. O 

processo S prevê que, quanto mais tempo os indivíduos permanecem acordados, mais 

forte será o desejo e a necessidade de dormir [161-166]. 
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Em síntese, enquanto no processo S a pressão do sono aumenta ao longo do dia, 

tornando a pessoa mais sonolenta à medida que as horas vão avançando, o sistema C, 

através de controle circadiano, mantém o estado de alerta até que, com o início da noite, 

abre-se uma janela para início do sono [167-171]. Sendo assim, um ajuste adequado 

entre o processo homeostático e circadiano do sono é essencial para que haja o início 

do sono e para que a duração e a qualidade do sono sejam adequadas [172-175].  

Essas sinalizações estimulam mudanças específicas na atividade eletro-

encefálicas para que o sono se inicie.  Após o início do sono é possível observar que as 

atividades elétricas do encéfalo variam, sendo possível identificar dois estados básicos 

do sono: o sono REM (do termo inglês “rapid eyes movement” – Movimento Rápido dos 

Olhos) e o sono em que não há rápidos movimentos oculares (chamados de sono não-

REM ou NREM). É importante comentar ainda que o sono NREM recebe outras três 

subdivisões chamadas de estágio do sono: estágio 1 do sono NREM (N1), caracterizado 

pela sonolência inicial e por um padrão elétrico cortical que varia entre 4 e 7hertz (Hz); 

estágio 2 do sono NREM (N2), período esse em que passamos a maior parte do tempo 

total de sono (TTS) e que possui o fuso do sono e o complexo K como grafo-elementos 

característicos; e estágio 3 do sono NREM (N3), que também é conhecido como sono de 

ondas lentas (SOL) por apresentar atividade elétrica de baixa frequência (3,5Hz) por mais 

de 20% de uma época de 30 segundos (seg.) [176].  

O sono REM é caracterizado pela atividade do eletroencefalograma (EEG) de alta 

frequência e baixa amplitude semelhante à vigília, com ritmo teta hipocampal (entre 4 e 

9Hz ou superior dependendo da espécie) e suas principais características nos humanos 

são: a movimentação rápida dos olhos, a atonia muscular e uma maior percepção dos 

sonhos vívidos. A frequência cardíaca e a frequência respiratória são irregulares durante 

o sono REM, e os mecanismos termorregulatórios que dependem do controle motor são 

diminuídos. Durante uma noite inteira de sono, normalmente ocorrem entre 4 a 6 ciclos 

de sono (todas as fases do sono NREM e o sono REM) [176]. 

 Curiosamente, os processos de desenvolvimento e de envelhecimento promovem 

alterações na forma em que se dorme e na estrutura do sono, sendo observado na 

primeira infância (até a 26ª semana de vida) uma média de sono que varia de 14 a 17 
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horas, que são dormidas de forma intermitente ao longo de todo o dia. Por outro lado, já 

a partir do sexto mês de vida até a fase adulta, os indivíduos tendem sincronizar o ciclo 

vigília-sono de modo a dormir de forma concentrada durante fases de escuridão e serem 

mais ativos durante a fase de claridade; em que o tempo de sono passa a ser em torno 

de 7 horas e ½  em média por dia e os estágios do sono são mais bem distribuídos [177]. 

Após esse período, idosos (acima dos 60 anos de idade) tendem a apresentar alterações 

consideráveis no ciclo vigília-sono, no tempo total de sono e no padrão de sono [177]. 

Os motivos pelos quais essas alterações acontecem podem estar relacionados 

com as alterações anátomo-fisiológicas e comportamentais observadas na pessoa idosa. 

Como foi visto no tópico 2.1, as pessoas idosas tendem a reduzir a ingestão de alimentos, 

reduzem as percepções sensoriais, exercitam-se menos, ficam mais tempo em casa e, 

consequentemente se expõem menos à luz solar [178-180]. As pistas ambientais, sejam 

elas a alimentação, os sons, a temperatura ambiental, a atividade física, mas, 

principalmente, o ciclo de escuridão (noite) e a claridade (dia) são essenciais para que o 

ciclo vigília-sono seja sincronizado [181]. A diminuição da percepção de claro e escuro, 

por exemplo, reduz os níveis de melatonina circulante, que, entre outras funções, sinaliza 

o meio interno para noite e, portanto, indica que é o momento de dormir [182].  

Em paralelo é preciso considerar que as modificações estruturais e funcionais do 

SNC inerentes ao envelhecimento também podem contribuir para redução da melatonina, 

que é produzida pelo núcleo supraquiasmático. Além disso, a atividade de neurônios e 

de receptores envolvidos com o início do sono também podem ser comprometidos 

durante o envelhecimento fazendo com que o ciclo vigília-sono seja alterado [183-185]. 

Essas alterações em conjunto, podem promover uma modificação no comportamento de 

sono dos idosos, fazendo com que essas pessoas se dirijam à cama mais cedo e, 

consequentemente, levantam-se mais cedo, sendo comum ocorrer o avanço de fase 

[178-180].  

Em relação ao padrão de sono, Campbell e colaboradores (2007) demonstraram 

que idosos possuem o TTS menor (8,1 horas)  que adultos jovens (10,5 horas) e adultos 

de meia-idade (9,1 horas) [186]. Esses dados parecem corroborar ao estudo 

epidemiológico espanhol SIESTA, pelo qual foi observado que durante a vida, indivíduos 
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sem queixa de sono reduzem o TTS em cerca de 9 minutos por década de vida 

[187].  Além da redução no TTS [188-190], as pessoas mais velhas tendem a ter mais 

dificuldade de iniciar o sono, ou seja, aumentam a latência para início do sono [189, 190] 

e aumentam o tempo acordado após o início do sono (WASO) em comparação aos 

indivíduos mais jovens [189, 191].  

Por fim, existem diversas evidências na literatura que apontam que a quantidade 

do sono mais profundo (N3) e do sono REM tende a diminuir conforme se envelhece, ao 

passo que os estágios de sono mais superficiais (N1 e N2) tendem a aumentar [189, 

192]. Essas alterações podem estar diretamente relacionadas às alterações cognitivas e 

de humor em pessoas idosas, bem como à integridade do tecido muscular esquelético e 

prejuízos à saúde dos idosos. As justificativas para isso estão associadas à ideia de que 

o sono REM é frequentemente apontado como um dos principais responsáveis por 

manutenção de aspectos cognitivos e humor enquanto que o sono NREM, sobretudo o 

sono de ondas lentas, é associado à restauração física e ao bom funcionamento do 

sistema imunológico [193]. 

 Especificamente sobre esse último ponto, sabe-se que o sono N3 possui um papel 

importante na modulação da secreção de hormônios que possuem papéis fundamentais 

para o tecido muscular esquelético como a testosterona, a insulina e o GH [194, 195]. 

Apesar da secreção de testosterona e GH apresentarem uma característica pulsátil ao 

longo das 24 horas, é exatamente durante o sono N3 que se encontram as maiores 

concentrações desses hormônios[196]. Em contrapartida, prejuízos globais no padrão de 

sono em adultos jovens estão associados à redução na secreção de hormônios 

anabólicos como a testosterona, GH, insulina e aumento de sinalizadores catabólicos, 

como o cortisol [197, 198] e de marcadores inflamatórios como Interleucina 6 (IL-6), 

Interleucina 1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral alpha (TNF-α) [77, 79, 197, 199-202].  

Mesmo não havendo nenhum dado na literatura que demonstre claramente que o 

débito de sono ou que as alterações da arquitetura e do padrão de sono gerem atrofia 

muscular em humanos, uma sequência de trabalhos desenvolvidos no Departamento de 

Psicobiologia da UNIFESP [203-205] sugere que esse fenômeno possa acontecer. Os 

pesquisadores vêm apontando que a redução do sono pode favorecer o desequilíbrio 
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entre as vias de síntese e degradação proteica mediado pelo aumento de glicocorticoides 

e de citocinas pró-inflamatórias e diminuição de testosterona, GH e IGF-1 e, assim, 

contribuindo para o quadro de perda de massa muscular. Curiosamente, o mesmo grupo 

demonstrou que os músculos esqueléticos que mais foram prejudicados com o débito de 

sono são os músculos de predominância do metabolismo anaeróbio (fibras tipo II) [206], 

as mesmas fibras musculares que mais são prejudicadas na sarcopenia.  

Neste sentido, ao considerar que pessoas idosas apresentam redução no TTS e 

no sono N3 [207-209], torna-se possível hipotetizar que idosos que possuam maiores 

prejuízos no sono possam também ser mais acometidos pela sarcopenia.  

 

2.5. Marcadores Inflamatórios, Sono, Músculo e Envelhecimento 

 

O ponto comum entre as alterações no tecido muscular, o sono e ciclo vigília-sono 

parece ser o aumento de sinalizações infamatórias. Como foi demonstrado até aqui o 

envelhecimento gera inúmeras alterações em diversos sistemas, mas, atualmente, o 

processo inflamatório crônico sub-clínico e de baixo grau, chamado de "inflamaging" 

(uma alusão aos termos inflamação e envelhecimento juntos) vem ganhando destaque 

nas discussões científicas [210]. As discussões a esse respeito permeiam a ideia de que 

o fenótipo pró-inflamatório das células senescentes pode contribuir para a inflamação 

sistêmica na fase idosa, tornando-se prejudiciais à saúde, uma vez que essas células 

durante a fase reprodutiva da vida são vitais e que grandes quantidades de citocinas pró-

inflamatórias são produzidas para reparar danos teciduais [211]. 

Além disso, as características de inflamação crônica de baixo grau observadas 

nos idosos é muito semelhante à fisiopatologia de doenças metabólicas importantes 

como a obesidade, o diabetes, a síndrome metabólica, as doenças cardiovasculares, o 

câncer, a depressão, a doença de Alzheimer [212-217] e a sarcopenia [218]. Em todas 

essas condições é possível identificar o aumento na concentração de marcadores 

inflamatórios comuns como por exemplo aIL-1, a IL-6 e o TNF-α. 
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A IL-1 é uma citocina pró-inflamatória produzida pelos macrófagos teciduais, 

monócitos, fibroblastos e pelas células dendríticas, mas também pode ser expressa pelos 

linfócitos B, células natural killer (NK) e células epiteliais. A IL-1 medeia muitas doenças 

inflamatórias e está envolvida na alteração do estado nutricional, no declínio cognitivo e 

no desenvolvimento da doença de Alzheimer [219-221]. Já a IL-6 não é uma citocina pró-

inflamatória típica, ela pode possuir propriedades pró e anti-inflamatórias dependendo do 

contexto de sua expressão [219, 222]. Até onde se sabe, sua produção normalmente é 

baixa em indivíduos saudáveis [223], mas seu aumento tem sido visto como preditor de 

morbidades como a sarcopenia, declínio cognitivo, eventos cardiovasculares e 

neurológicos [220, 224-226] e de mortalidade na velhice [227]. Entretanto, a citocina que 

mais está relacionada às morbidades e mortalidades no idoso é o TNF-α [220, 228-232], 

por influenciar a diferenciação, proliferação e migração em diferentes células corporais 

[233]. 

Essas três citocinas pró-inflamatórias, dependendo da magnitude com que são 

encontradas no organismo humano podem comprometer o trofismo e as funções 

musculares: força, velocidade de marcha e limiar de dor [234, 235]. Essa influência na 

atrofia muscular pode ser explicada devido à inibição da atividade do receptor-gama 

ativado por proliferador de peroxissomo, coativador 1 alfa (PGC-1α) e da sirtuína 1 (Sirt-

1), que reduzem a biogênese mitocondrial. Além disso, a IL-1, IL-6 e TNF-α provocam 

maiores rupturas das membranas mitocondriais, contribuindo para diminuição da função 

mitocondrial e da síntese de ATP e, aumento da produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROs).Tanto a redução da biogênese mitocondrial quanto o aumento de EROs 

podem levar à ativação crônica da proteína quinase ativada por AMP(AMPK) e aumento 

da autofagia [236].  

Além disso, o aumento das citocinas pró-inflamatórias podem sinalizar a atividade 

do fator de transcrição nuclear kappa B(NF-κB) que, por sua vez, estimula a atividade de 

vias proteolíticas como a via de autofagia lisossomal, via ubiquitina-proteassomo e via 

apoptótica. Por outro lado, o aumento da atividade do NF-κB pode inibir a atividade da 

AKT, que é uma proteína intramuscular chave na manutenção do trofismo muscular [77, 

237, 238].  
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Curiosamente, tanto a IL-1 quanto a IL-6 e TNF-α estão relacionados com a 

modulação do sono. A relação entre o sono e os marcadores inflamatórios foi 

primeiramente estabelecida com base na observação de que a privação do sono aumenta 

a capacidade dos leucócitos em produzir Interferon-gama (INF-γ). Isso marcou o início 

das pesquisas sobre o papel de muitas substâncias imunomoduladoras como as citocinas 

pró-inflamatórias no comportamento vigília-sono. As evidências mais robustas apontam 

que a IL-1 e o TNF-α possuem a capacidade de regular a temperatura central a partir da 

modulação de alguns neurotransmissores [202]. Como visto previamente, a oscilação da 

temperatura central é fundamental para o início e manutenção do sono em humanos mas, 

para além disso, essas citocinas se mostraram capazes de aumentar o fluxo de cálcio 

(Ca2+)em neurônios hipotalâmicos GABAérgicos que estimulam o início do sono [239]. 

Além disso, a IL-1 é capaz de modular a produção de serotonina, um 

neurotransmissor que possui função ambígua, ou seja, durante o dia promove a vigília 

em si, mas à noite está envolvido com o início do sono NREM [202]. Já a IL-6, é uma 

citocina que apresenta variação circadiana a respeito de sua produção, assim, observa-

se que seu pico de concentração acontece durante o sono e seu nadir durante a vigília. 

Além disso, alguns autores sugerem que a IL-6 possa exercer um papel mediador das 

respostas iniciadas pela IL-1 e TNF-α para indução do sono NREM [239, 240].  

Apesar da aparente função benéfica, principalmente para iniciar e manter o sono, 

as maiores concentrações plasmáticas de IL-6 e TNF-αe IL-1 são encontradas em 

pessoas acometidas por alguns distúrbios do sono, principalmente pela apneia obstrutiva 

do sono (AOS), insônia e narcolepsia, que causam sonolência diurna excessiva. 

Corroborando essa informação, a administração exógena de IL-6 em seres humanos à 

noite está associada ao aumento da fadiga durante a vigília, a piora da qualidade de sono 

na primeira metade da noite e ao aumento das queixas de insônia. Aparentemente esses 

sintomas acontecem devido à estimulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal (HPA) 

induzido pelas citocinas pró-inflamatórias [241, 242]. 

Sendo assim, é possível imaginar que idosos que possuem maiores prejuízos no 

sono também apresentem maiores concentrações plasmáticas de citocinas pró-

inflamatórias contribuindo ainda mais para a condição de inflamaging. Desse modo, essa 
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condição pode favorecer o acometimento ou a progressão da sarcopenia e de outras 

doenças metabólicas. Portanto, pensar em estratégias que possam minimizar os efeitos 

das alterações no padrão de sono, do aumento da inflamação e da integridade do tecido 

muscular esquelético de idosos sarcopênicos pode contribuir para a melhora da 

qualidade de vida dessa população. 

 

2.6. Exercício Físico, Envelhecimento e Sono 

 

A atenção para questões relacionadas à saúde do idoso tem crescido nas últimas 

décadas muito em razão do aumento na expectativa de vida e do envelhecimento global 

da população mundial. À custa desse panorama, uma incessante busca pela 

implementação de estratégias que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas 

idosas fez com que a OMS, por meio do documento denominado ‘Envelhecimento Ativo: 

uma política de saúde’ propusesse que além da inclusão de pessoas nas diversas 

atividades cotidianas também estimulasse o engajamento dessa população em 

programas de exercício físico [243]. Cabe ressaltar que programas de exercício físico são 

comumente utilizados como intervenções capazes de otimizar as oportunidades ao 

acesso à saúde, participação social e segurança para pessoas idosas [243]. 

Sobre esse prisma também é possível pensar no exercício físico como ferramenta 

de combate aos limitantes comportamentais, físicos e fisiológicos que muitas vezes 

acometem a pessoa idosa e prejudicam sua plena atividade de cidadania. Entre os 

benefícios promovidos pelo exercício físico sobre fatores comportamentais, o sono se 

destaca, uma vez que os exercícios físicos são capazes de melhorar o padrão e a 

qualidade do sono, de aumentar o TTS [244, 245], reduzir a fragmentação do sono, além 

da regular do ciclo vigília-sono [246-248].  

Em relação aos aspectos físicos, a prática regular de exercícios físicos pode 

promover não só benefícios funcionais(aumento de força, potência e velocidade de 

marcha) como morfológicas (aumento do volume) do tecido muscular esquelético [249-

251]. Além disso, é muito bem consolidado na literatura que o treinamento físico está 
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diretamente relacionado a melhoras de indicadores fisiológicos de saúde, como por 

exemplo redução da frequência cardíaca de repouso, aumento da capacidade aeróbia, 

diminuição de marcadores inflamatórios e redução de massa corporal. 

De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM), em seu 

último consenso sobre prescrição de exercício físico para idosos, recomenda-se ao 

menos 150 minutos de atividade física por semana para que os benefícios à saúde 

possam ser alcançados. Nesse mesmo posicionamento recomenda que os exercícios 

físicos sejam realizados diariamente alternando-os entre atividades aeróbias e resistidas 

cujas intensidades devem variar entre moderada e intensa, salvo exceções em idosos 

que possuem alguma limitação [252]. Indo ao encontro dessas recomendações, diversos 

pesquisadores também indicam a prática regular de exercício físico, especialmente os 

exercícios resistidos, como uma das formas mais efetivas para tratamento da sarcopenia 

[253-259]. 

A fundamentação para a utilização dos exercícios resistidos para o tratamento da 

sarcopenia se apoia na função que esse tipo de intervenção possui em estimular o 

aumento da secreção de substâncias anabólicas (Testosterona, GH e IGF-1) que 

promovem o crescimento muscular e redução dos níveis de cortisol, substâncias essas 

que quando possuem liberação em proporções contrárias, estimulam a degradação de 

massa muscular [114, 197, 200, 260-265]. Paralelamente às sinalizações hormonais, o 

treinamento resistido também é capaz de diminuir a secreção de citocinas pró-

inflamatórias e aumentar a das anti-inflamatórias [266], melhorar a sinalização para a 

renovação das células musculares [267-269], aumentar o recrutamento de unidades 

motoras [270] e melhorar parâmetros de força e de velocidade da ação muscular em 

indivíduos idosos [249-251]. Em outras palavras, o treinamento resistido possui um 

potencial de reversão das diversas sinalizações deletérias que possivelmente são 

geradas pelas alterações do sono na pessoa idosa e do inflamaging e que podem levar 

ao desenvolvimento ou progressão da sarcopenia. 

Sobre esse tipo de intervenção uma série de estudos vem demonstrando que 

aproximadamente 12 semanas de treinamento resistido, em que as intensidades variam 

entre 70% e 80% de uma repetição máxima (1RM), ou seja, intensidades entre moderada 
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e intensa, são capazes de melhorar os níveis de força e a performance funcional do 

músculo esquelético de idosos sarcopênicos [271-273]. Além disso, em relação aos 

parâmetros de sono, uma única sessão de treinamento resistido prescrito à 60% de 1RM 

já se mostra efetiva para diminuir a latência para o início do sono REM, aumentar a 

quantidade de sono REM e do sono N3, além de melhorar a qualidade do sono em 

idosos[245]. Além disso, é bem descrito na literatura que a prática regular de exercícios 

físicos é benéfica ao sono da população idosa [274-276]. 

Os mecanismos pelos quais o exercício físico promove alterações na arquitetura 

do sono ainda não são totalmente esclarecidos. Previamente foi visto que o aumento na 

quantidade de GH e testosterona parece estimular o início do sono NREM. Por outro lado, 

as teorias mais clássicas apontam que os exercícios possuem um potencial efeito 

termorregulatório, principalmente por reduzirem a concentração do cortisol e da atividade 

do eixo HPA, o que estimularia o início do sono com maior eficiência. Além disso, se 

considerarmos que o sono possui funções na restauração física e na conservação de 

energia e, que para se exercitar é necessária uma maior eficiência na disponibilização 

energética e maior integridade das estruturas corporais, não é difícil traçar um racional 

de que o exercício estimularia a melhora na qualidade de sono. Ademais, também é 

preciso considerar que a prática regular do exercício físico, principalmente quando é 

praticado nos mesmos horários do dia, é um importante sincronizador circadiano [277, 

278], principalmente por promover um atraso na secreção da melatonina, independente 

da exposição à luz, fazendo com que haja um atraso no ciclo vigília-sono de até 4 horas 

na pessoa idosa  [279, 280]. 

Em relação aos sinalizadores internos que justificariam a melhora do sono por 

meio desse tipo de intervenção estão a redução das citocinas pró-inflamatórias e o 

aumento da concentração das citocinas anti-inflamatórias como a Receptor Antagonista 

de Interleucina 1(IL-1ra) e a Interleucina 10 (IL-10) [202, 281]. A IL-1ra é sintetizada e 

liberada pelas mesmas células que produzem a IL-1 (citocina pró-inflamatória), porém 

tem a função de neutralizar seus efeitos [282]. Em um estudo italiano que avaliou 1131 

idosos, incluindo 134 centenários, foi observado que os idosos mais longevos possuem 

maiores concentrações de IL-1ra e parte das explicações para isto é que essa citocina 
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pode minimizar o estado de inflamaging associado ao envelhecimento [283]. A IL-10 é 

vista como uma das citocinas com maiores potenciais anti-inflamatórios, uma vez que 

pode inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias, bloqueando a apresentação de 

antígenos e reduzindo a proliferação celular [284]. Van Den Biggelaar (2004) observou 

que idosos que tinham maiores quantidades plasmáticas de IL-10 apresentavam menos 

chance de morte por um evento cardiovascular e eram menos acometidos por doenças 

crônicas [229] e câncer [285].  

Tendo em vista o potencial do treinamento resistido em melhorar não somente os 

sintomas da sarcopenia como de melhorar a qualidade de sono e regular o ciclo sono-

vigília na pessoa idosa, outra pergunta surge: A melhora da integridade do tecido 

muscular através do treinamento resistido para o tratamento da sarcopenia também está 

relacionado com a melhora dos parâmetros do sono e do ciclo sono-vigília? 

A partir desses questionamentos, a hipótese principal do presente estudo é que 

os idosos sarcopênicos podem apresentar comprometimento no padrão de sono e no 

ciclo sono-vigília em níveis mais elevados do que os idosos não sarcopênicos. Além 

disso, hipotetizamos que o treinamento resistido pode ser uma estratégia eficaz para 

melhorar tanto os parâmetros funcionais e morfológicos do tecido muscular quanto para 

a melhora do sono e do ciclo vigília-sono. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A massa muscular esquelética representa aproximadamente 45% de toda massa 

corporal e a diminuição de seu volume, de sua função e de seu desempenho podem levar 

ao desenvolvimento da doença sarcopenia, que além de promover redução da qualidade 

de vida e aumentar a mortalidade, também gera um gasto enorme com cuidados à saúde. 

Estima-se que nos EUA, por exemplo, o gasto com o tratamento da sarcopenia atinja o 

valor de 18,4 bilhões de dólares ao ano [17].  

Tendo em vista que nas próximas décadas haverá um aumento exponencial da 

população idosa no Brasil e que o envelhecimento gera diversas repercussões negativas 

à saúde e ao bem-estar de idosos e, também, uma elevação nos custos com a saúde, 

torna-se necessário contribuir no entendimento dos motivos pelos quais a sarcopenia 

pode surgir ou avançar nesta população. 

Neste sentido, este estudo se justifica por se propor a desenvolver um protocolo 

experimental original e promissor pelo qual será possível entender os efeitos do 

treinamento físico, uma intervenção não farmacológica, de baixo custo financeiro que 

apresenta um potencial para melhorar os aspectos psicobiológicos que estejam 

prejudicados em indivíduos acometidos pela sarcopenia 
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4. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar se as alterações no ciclo sono-vigília e nos parâmetros do sono de idosos 

sarcopênicos apresentam-se em níveis mais elevados quando comparados a idosos não 

sarcopênicos; e se idosos sarcopênicos que possuem maiores prejuízos de sono e do 

ciclo sono-vigila apresentem sintomas mais intensos dessa doença.  

Além disso, com o presente trabalho buscou-se avaliar se a melhora da função do 

tecido muscular por meio do treinamento resistido em idosos sarcopênicos acontecem 

em conjunto às melhoras dos parâmetros do sono e do ciclo sono-vigília. 

A fim de alcançar esses objetivos distribuímos o presente estudo em dois 

experimentos. 

 

4.1.1. Experimento 1: 

 

Teve como principal objetivo compreender se idosos sarcopênicos apresentam 

alterações no padrão de sono e no ciclo sono-vigília em níveis mais elevados do que 

idosos não sarcopênicos; e se idosos sarcopênicos que possuem maiores prejuízos no 

sono e no ciclo sono-vigília apresentam agravamento nos sintomas da sarcopenia. Para 

tanto, os voluntários foram distribuídos em 2 grupos: grupo de idosos não sarcopênicos 

(INS) e grupo de idosos sarcopênicos (IS), e os objetivos específicos foram avaliar: 

 Parâmetros quantitativos e qualitativos do sono de idosos sarcopênicos e não 

sarcopênicos. 

 O ciclo sono-vigília ao longo de 10 dias de idosos sarcopênicos e não sarcopênicos. 

 A capacidade funcional de idosos sarcopênicos e não sarcopênicos. 

 A força de preensão manual, força isocinética e isométrica de quadríceps de idosos 

sarcopênicos e não sarcopênicos. 

 O desempenho muscular de idosos sarcopênicos e não sarcopênicos. 
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4.1.2. Experimento 2: 

 

Após a identificação dos idosos sarcopênicos (no experimento 1) estes foram 

distribuídos aleatoriamente em 2 grupos: grupo controle (CTL), no qual os voluntários 

receberam palestras semanais sobre mudança de estilo de vida; e grupo treinamento 

resistido(TR), que participou do protocolo de treinamento resistido por 12 semanas 

imediatamente após o experimento 1. O objetivo desse experimento foi verificar se a 

melhora da integridade do tecido muscular através do treinamento resistido por 12 

semanas para idosos sarcopênicos também está relacionada à melhora dos parâmetros 

do sono e do ciclo sono-vigília. Sendo assim, os objetivos específicos desse 

experimento foram avaliar: 

 Os parâmetros quantitativos e qualitativos do sono de idosos sarcopênicos 

submetidos ou não ao treinamento resistido por 12 semanas comparando com os 

resultados observados antes do início do treinamento. 

 O ciclo sono-vigília ao longo de 10 dias de idosos sarcopênicos submetidos ou não 

ao treinamento resistido por 12 semanas comparando com os resultados 

observados antes do início do treinamento. 

 A capacidade funcional de idosos sarcopênicos submetidos ou não ao treinamento 

resistido por 12 semanas comparando com os resultados observados antes do início 

do treinamento. 

 A força de preensão manual, força isocinética e isométrica de quadríceps de idosos 

sarcopênicos submetidos ou não ao treinamento resistido por 12 semanas 

comparando com os resultados observados antes do início do treinamento. 

 O desempenho muscular de idosos sarcopênicos submetidos ou não ao 

treinamento resistido por 12 semanas comparando com os resultados observados 

antes do início do treinamento. 

 A expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias de idosos sarcopênicos 

submetidos ou não ao treinamento resistido por 12 semanas comparando com os 

resultados observados antes do início do treinamento. 
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 Os níveis de concentração de hormônios envolvidos com o anabolismo ou 

catabolismo muscular de idosos sarcopênicos submetidos ou não ao treinamento 

resistido por 12 semanas comparando com os resultados observados antes do início 

do treinamento. 

 

Todos os momentos em que cada coleta aconteceu e os métodos de coleta de 

dados estão descritos a partir da sessão 5.2. 
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5. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

O estudo foi prospectivo, controlado e unicêntrico em que todos os procedimentos 

experimentais foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo (UNIFESP/HSP) através da 

Plataforma Brasil (№: 1503/2015). Logo em seguida o presente estudo foi registrado no 

ClinicalTrials (NCT03616249) para que, só depois disso, os procedimentos pudessem 

ser divulgados e os voluntários recrutados.  

Para tanto, foram incluídos no estudo (critérios de inclusão) idosos com idade 

acima de 65 anos de ambos os sexos, que poderiam ter algum tipo de alteração em 

parâmetros bioquímicos (como glicose, colesteróis, triglicérides, vitamina D, ureia, 

creatinina, albumina), pressão arterial ou alterações ósseo-articulares desde que 

controladas pelo uso contínuo de medicamentos. Também foram incluídos os voluntários 

capazes de compreender e realizar as baterias de teste de performance física e o 

protocolo de treinamento com segurança, ou seja, idosos capazes de se manter na 

posição ortostática, deambular sem auxílio de terceiros ou de muletas/bengalas e 

capazes deexecutar o mínimo de preensão manual para o posicionamento inicial do 

equipamento de medição dessa variável.  

Por outro lado, não foram incluídos (critérios de exclusão)idosos que estivessem 

realizando tratamento prévio para sarcopenia, como por exemplo, estar em terapia de 

reposição hormonal, adequação nutricional, treinamento físico e/ou a associação desses 

diferentes métodos de intervenção;idosos clinicamente instáveis; acometidos por câncer, 

que apresentassem angina instável; arritmia sintomática (uso de cárdio-desfibrilador 

implantável e marca-passo);com teste de esforço prévio anormal; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; claudicação intermitente; distúrbio psiquiátrico que incapacitasse o 

paciente na compreensão e realização dos testes e, treinamento físico com segurança 

e/ou uso de fármacos psicoativos ou que possam alterar o ciclo de sono-vigília. 

As avaliações clínicas e o teste de esforço foram realizados pelos médicos Carlos 

André Freitas dos Santos (geriatra) e Maria Beatriz L. Monteiro Roucourt (cardiologista e 
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médica do esporte) e o critério para diagnóstico da sarcopenia foi feito em acordo com o 

consenso 2010 do EWGSOP de 2010 [114].  

Todos os voluntários que concordaram em participar do protocolo de pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – disponível no 

documento Anexo 1 – e passaram por uma coleta de sangue inicial para análise do 

Hemograma Completo, Glicemia de jejum, Colesterol total e as frações HDL, LDL e VLDL, 

Triglicerídeos, Ureia, Creatinina, Albumina sérica e 25-hidroxi vitamina D. 

 

5.1.1. Randomização do Estudo – exclusivo ao protocolo de intervenção 

(experimento 2) 

Para manter o número semelhante de voluntários em cada grupo durante todo o 

período de recrutamento, foi utilizada à randomização em blocos como descrito por 

Mancuso e colaboradores (2013). Para realizarmos esse tipo de randomização para 

composição de 2 grupos (grupo controle –CTL e grupo treinamento resistido –TR), 

utilizamos blocos de quatro voluntários, assim houve seis formas diferentes de alocação: 

AABB, BBAA, ABAB, BABA, ABBA ou BAAB, sendo que o total de idosos por grupo não 

diferiu em mais de dois, em qualquer momento do recrutamento [286]. É importante 

comentar que todos os voluntários receberam um código de identificação e que suas 

identidades só foram reveladas após o fim das análises estatísticas, ou seja, o único 

procedimento que não foi cegado foi o programa de treinamento. 

As intervenções propostas no presente estudo (treinamento resistido, palestras e 

os exames) foram realizadas presencialmente e, para isso, foi utilizado envio de 

mensagem de texto ou ligação telefônica com intuído de lembrar os voluntários sobre as 

respectivas intervenções, bem como determinar horários específicos para realização de 

cada procedimento experimental. Também, a presença foi registrada diariamente durante 

o período de treinamento resistido e de ciclos de palestra. Esse controle teve o objetivo 

de identificar os voluntários que, eventualmente não completassem o mínimo de 75% de 

presença ou se ausentassem por mais de 3 dias consecutivos, pois caso isso 

acontecesse o voluntário seria considerado um participante não aderente à intervenção. 

Nenhum caso desses foi registrado durante os procedimentos experimentais. 
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Após a finalização do período experimental foi disponibilizado o mesmo modelo 

de treinamento para os idosos não sarcopênicos e para o CTL, assim como o TR também 

pôde continuar o treinando por tempo indeterminado no Clube Escola UNIFESP, com a 

supervisão dos profissionais que lá atuam. 

 

5.2. Desenho Experimental 

 

Após a divulgação em mídias sociais e televisivas o primeiro contato com os 

potenciais voluntários ocorreu por ligações telefônicas, pelas quais foi realizada uma 

entrevista inicial para coleta de informações referentes a dados pessoais básicos 

(número do registro geral e do cadastro de pessoa física; data de nascimento); foram 

investigados o histórico de uso de medicamentos, a quantidade de atividade física 

subjetiva, tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas. Os candidatos que se 

enquadravam nos critérios de inclusão foram então convocados para uma entrevista 

presencial, na qual realizaram a leitura e assinatura do TCLE.  

Logo após a concordância em participar do estudo, foi dado seguimento as 

avalições correspondentes ao Experimento 1. Iniciou-se a aplicação dos questionários: 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI - item 5.3.2); Escala de Sonolência de 

Epworth (item 5.3.3); Índice de Gravidade da Insônia (IGI - item 5.3.4); avaliação do 

cronotipo pelo questionário de Horne e Ostberg (item 5.3.5); Escala de Depressão em 

Geriatria (item 5.9).  

Neste mesmo encontro, os voluntários foram submetidos ao teste da força de 

Preensão Manual (item 5.7.1), colocaram o actímetro (item 5.4) para o monitoramento do 

ciclo sono-vigília por 10 dias consecutivos. Após os testes iniciais, foi agendado junto ao 

voluntário, a coleta de sangue (item 5.5), as avaliações clínicas com médico geriatra e 

teste de esforço com médico do esporte. Quarenta e oito horas após o teste de esforço 

foi mensurada a composição corporal (item 5.8), seguido do teste de pico de torque (PT) 

no dinamômetro isocinético (item 5.7.2) e teste do desempenho físico (item 5.6). 

Quarenta e oito horas após estes testes, os voluntários realizaram o exame de 

polissonografia (PSG) de noite inteira (item 5.3.1). 
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Após esses procedimentos, os voluntários não diagnosticados com sarcopenia 

foram direcionados a outra pesquisa para que pudessem continuar a ser acompanhados 

em projetos da UNIFESP, enquanto os voluntários sarcopênicos foram automaticamente 

direcionados ao Experimento 2. O primeiro passo então, foi randomizar a alocação dos 

voluntários sarcopênicos nos respectivos grupos como descrito anteriormente. 

Independentemente do grupo alocado, todos os voluntários sarcopênicos foram 

submetidos à familiarização com os equipamentos de treinamento (item 5.7.4) e, 

posteriormente, realizaram o teste de uma repetição máxima (item 5.7.3) para que a 

carga de treinamento pudesse ser estimada e o treinamento por 12 semanas (item 5.10) 

ou os ciclos de palestras pudessem efetivamente ter início (item 5.11). 

Ao final das 12 semanas de protocolo experimental, foram realizadas as 

reavaliações da composição corporal (item 5.8), os testes funcionais (itens 5.6 e 5.7.1), 

o torque isométrico e isocinético (item 5.7.2) e coleta de sangue para análise dos 

marcadores bioquímicos (item 5.5). Os questionários também foram reaplicados (itens 

5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.9,), assim como actimetria de 10 dias (item 5.4) e o exame de 

polissonografia (item 5.3.1 – 24horas após a última sessão de treinamento). Todas as 

avaliações foram realizadas no Departamento de Psicobiologia da UNIFESP, no Instituto 

do Sono – AFIP, no Setor de Fisiologia do Exercício (SEFE) e no Clube Escola UNIFESP 

(Figura 2).  
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Figura 2 – Esquematização do desenho experimental. 
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5.2.1. Captação, Recrutamento e Avaliações dos Voluntários 

Com o intuito de facilitar o acompanhamento do desenvolvimento do estudo, está 

apresentado na figura 3 o fluxograma referente à captação de voluntários e 

procedimentos realizados ao longo dessa fase. Os contatos foram feitos com pessoas 

cadastradas no ambulatório geriátrico do Departamento de Geriatria da UNIFESP, 

disponibilizado pelo médico responsável pelo setor Carlos André Freitas dos Santos. 

Além disso, outras pessoas foram captadas a partir da divulgação do projeto em um 

programa de TV, por radiodifusão e pelo contato pessoal com a turma ativa da 

Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) da UNIFESP. 

Após os contatos iniciais com 358 idosos, 257 não demonstraram interesse em 

participar do estudo, e então 101 voluntários foram convocados para uma entrevista 

presencial para que fossem oferecidas maiores explicações sobre o desenho 

experimental e para uma triagem mais criteriosa. Sendo assim, 36 idosos foram excluídos 

devido ao uso contínuo de psicofármacos ou tabaco. Outros fatores de exclusão foram: 

ser portador do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); estar inserido em programas 

de treinamento físico ou, ainda, não demonstrar interesse em participar do programa de 

experimental. 

Aos 65 idosos que possuíam o perfil esperado e que concordaram em participar 

dos protocolos foi solicitada a assinatura do TCLE e então foram encaminhados aos 

procedimentos do Experimento 1.Após os procedimentos de triagem e detecção da 

sarcopenia, 33 voluntários não apresentavam características de sarcopenia enquanto 

outros 28 idosos sarcopênicos foram direcionados ao Experimento 2. A sarcopenia foi 

identificada para os homens quando o índice de massa apendicular (IMA) foi < 7,27 g/m2, 

força de preensão palmar < 40 kg e/ou desempenho físico classificado como baixo 

(escore < 6 pontos) enquanto que para mulheres IMA < 5,60g/m2, força de preensão 

palmar < 30 e/ou baixo desempenho físico (escore < 6 pontos). 
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Figura 3 - Fluxograma de captação de voluntários e procedimentos realizados. SPPB-Br – Bateria Curta 
de Performance Física - Versão Brasileira. 

 

 

5.3. Avaliação dos Parâmetros Quantitativos e Qualitativos de Sono 

 

5.3.1. Polissonografia 

A PSG completa de noite inteira foi realizada no Instituto do Sono –AFIP, 

utilizando-se um polissonígrafo digital (Embla® N7000, Embla Systems, Inc., Broomfield, 

CO, EUA).Foram utilizados eletrodos de superfície para registro de eletroencefalografia 

(EEG) (F3-M2, F4-M2, C3-M2, C4-M1, O2-M1, O1-M2); eletromiografia sub-mentoniana 

e tibial bilateral; eletro-oculograma bilateral, eletrocardiografia (derivação modificada D2).  
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A respiração foi monitorada com cânula nasal com mensuração de fluxo por 

transdutor de pressão e por termístor e o esforço respiratório foi avaliado por 

pletismografia de indutância no tórax e no abdome. A quantidade de dióxido de carbono 

(CO2) expirado foi monitorada por uma capnografia. Para medida da saturação de 

oxigênio foi utilizada a oximetria de pulso. 

Para o estagiamento do sono, os eventos respiratórios, os despertares e os 

movimentos periódicos dos membros inferiores foram utilizados os critérios indicados 

pela Academia Americana de Medicina do Sono(American Academy of Sleep Medicine – 

AASM) [287]. 

Os procedimentos de montagem dos equipamentos e leitura da polissonografia 

foram realizados por técnicos experientes e todas as análises realizadas de forma cega. 

Todos os exames foram viabilizados em parceria com a professora da Universidade 

Federal de São Paulo, Dra. Lia Rita Azeredo Bittencourt e pela pesquisadora Dra. Luciana 

Oliveira. 

 

5.3.2. Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh– PSQI. 

A escala de avaliação do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI)é 

composta por dezenove itens que, em conjunto, descrevem a qualidade subjetiva do 

sono; latência do sono; uso de medicamentos que induzem o sono e os possíveis 

prejuízos diurnos decorrentes do sono. 

 O PSQI avalia a qualidade de sono em relação ao último mês e foi utilizado para 

avaliar a qualidade subjetiva do sono e a presença de distúrbios de sono em um período 

de quatro semanas anteriores à sua aplicação. É um instrumento autoaplicável, de fácil 

interpretação e que tem sido amplamente utilizado em diversos grupos de pessoas, 

coletando informações sobre as queixas com relação ao sono, qualidade subjetiva de 

sono, latência para início do sono, duração do sono, eficiência do sono, transtorno do 

sono, uso de medicamentos para dormir e disfunções diurnas.  

Para tanto, a somatória dos pontos indica que quanto maior a pontuação, pior é a 

qualidade de sono. Assim, quando o escore é menor do que 5 sugere-se ausência de 



62 
 

distúrbios de sono ou uma boa qualidade de sono, enquanto que se a somatória é maior 

do que 5 pontos, a indicação é de qualidade de sono prejudicada e presença de distúrbios 

de sono [288]. 

 

5.3.3. Escala de Sonolência de Epworth 

A Escala de Sonolência de Epworth avalia subjetivamente os níveis de sonolência 

de um indivíduo. Esse instrumento foi desenvolvido por meio da observação da natureza 

e da ocorrência da sonolência diurna. É um questionário autoaplicável e refere-se às 

chances de cochilar em oito situações da vida diária. A possibilidade de cochilo é 

quantificada em uma escala que varia de zero (0) a três (3), no qual 0 corresponde 

nenhuma chance de cochilar e 3 a possibilidade elevada de cochilar. Quando a somatória 

de pontos é maior que 10 é considerado como tendo grande chance de ter sonolência 

diurna excessiva enquanto que pontuação acima de 16 sugere que o indivíduo possui 

sonolência grave [288-290]. 

 

5.3.4. Índice de Gravidade da Insônia - IGI 

Esse instrumento é utilizado para quantificação da gravidade e para o diagnóstico 

da insônia baseado na quarta edição do manual de diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais (DSM-IV), avaliando problemas recentes no início e manutenção do 

sono, despertar precoce, interferência nas atividades diurnas, preocupação com 

problemas relativos ao sono e satisfação com os seus padrões. O IGI é constituído de 7 

questões e às respostas são atribuídos pontos que podem variar de 0 a 4. Após somar 

todas as pontuações é possível classificar os indivíduos como: Não tem nenhum tipo de 

insônia clinicamente significante (escores de 0 a 7); Insônia subliminar (escore de 8 a 

14); Insônia clínica moderada (escore de 15 a 21) e Insônia clínica grave (22 a 28) [291]. 
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5.3.5. Cronotipo– Questionário de Horne e Ostberg 

Para a análise do perfil de cronotipo foi utilizado o questionário de Horne e 

Ostberg, composto por 19 questões, que abordam o bem-estar pessoal em relação a 

atividades diárias e seus horários preferenciais para realizá-las, como deitar-se, levantar-

se, alimentar-se, exercitar-se, trabalhar, entre outros. O instrumento de medida classifica 

os perfis em vespertinos (16 a 41 pontos), intermediários (42 a 58 pontos) ou matutinos 

(59 a 86 pontos). 

 

5.4. Avaliação do Ciclo Sono-Vigília– Actimetria 

 

 Para a actimetria foi utilizado o acelerômetro (Motionlogger, Ambulatory 

Monitoring, Inc. New York, EUA)por um período de 10 dias em 2 momentos diferentes 

que são descritos na sessão 5.2. O actímetro é um acelerômetro multidirecional que pode 

ser usado para avaliar a intensidade, o tempo de atividade física, o tempo de sono e 

vigília de um indivíduo ao longo de vários dias por 24 horas. De acordo com a Associação 

Americana de Medicina do sono, a actimetria deve ser utilizada como critério diagnóstico 

de distúrbios do ciclo sono-vigília [292]. Juntamente ao actímetro os voluntários 

preencheram um diário do sono durante os mesmos períodos de uso para obtenção de 

parâmetros do sono como o TTS, tempo na cama, hora de início e fim de sono, latência 

do sono, tempo de vigília, e os períodos em que retirou o actímetro. 

Os dados foram analisados utilizando épocas de 1 minuto nas quais os parâmetros 

do sono como o TTS, eficiência do sono, latência do sono, além do tempo de vigília que 

foram registrados utilizando o software Action4 (Ambulatory Monitoring, Inc), a partir de 

um limiar de sensibilidade médio. A leitura dos dados da actimetria foi realizada de forma 

cega por um pesquisador especialista em ritmo circadiano – Dr. Silvio Junior – e quando 

necessário foram realizados ajustes na quantificação das variáveis de leitura utilizando 

os diários de sono [292-294].  
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5.5. Avaliações Bioquímicas e Moleculares 

 

Para as análises bioquímicas, o sangue venoso foi coletado entre 07:00 e 10:00 

horas da manhã, em tubos revestidos com anticoagulante (EDTA) para análise do 

hemograma completo pelo método citoquímico / isovolumétrico (ADVIA® 360 Hematology 

System, Siemens Healthcare©).Triglicérides colesterol total e as frações do 

colesterolforam analisados a partir do ensaio colorimétrico-peroxidase (Beckman 

CoulterInc.).O sangue coletado em tubo revestido com heparina foi utilizado para posterior 

análise da glicose a partir do ensaio enzimático colorimétrico (Beckman CoulterInc.).  

Todas essas análises foram realizadas na Associação Fundo de Incentivo à 

Pesquisa sob intermédio da gerente de pesquisa clínica do Centro de Desenvolvimento 

em Estudos Clínicos Brasil (CDEC-Brasil), Dra. Magda Bignotto. 

Também foram utilizados tubos secos com separador de soro para coleta de 

sangue. Para tanto, as amostras permaneceram em repouso por 30 minutos para 

retenção de coágulo. Posteriormente, os tubos foram centrifugados por 15 minutos a 

1000xg, e o soro foi imediatamente distribuído em pequenas alíquotas e congelado a -

80°C para futuras análises. 

As análises bioquímicas que se referem às avaliações de sinalizadores anabólicos 

(testosterona, hormônio do crescimento – GH e fator de crescimento semelhante a 

insulina 1 – IGF1) e catabólico (cortisol) podem ser vistas nos tópicos 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3 

e 5.5.4., respectivamente. Já o perfil inflamatório foi analisado a partir da dosagem de 

citocinas pró-inflamatórias do TNF-α, citocina que possui papel metabólico próeanti-

inflamatóriaIL-6; e também de citocinas anti-inflamatórias típicas como o receptor 

antagonista de IL-1 (IL-1ra) e a IL-10.As técnicas para análise das substâncias estão 

descritas nos tópicos 5.5.5, 5.5.6. 5.5.7. e 5.5.8., respectivamente. 

Estas análises dos marcadores anabólicos, catabólicos, inflamatórios e anti-

inflamatórios foram realizadas no Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo (LEIM) da 

UNIFESP, pelo método de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) sob a 

supervisão da Biomédica Joyce Yamamoto.  
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5.5.1. Testosterona 

A determinação quantitativa de testosterona foi realizada a partir do imunoensaio 

quimioluminescente de micropartículas pelo ARCHITECT denominado como 

Chemiflex™ (Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford Co. Longford 

Ireland). Para tanto, ocorre de forma automatizada levando em consideração as diluições, 

lavagens e adição dos reagentes até que a quantidade de luz seja detectada pelo sistema 

de leitura óptica para quantificação da concentração de testosterona. A faixa de 

identificação da concentração hormônio pode variar de 4 a 1009 ng/dL. 

 

5.5.2. Cortisol 

A determinação quantitativa da concentração de cortisol foi realizada a partir do 

imunoensaio quimioluminescente de micropartículas pelo ARCHITECT denominado 

como Chemiflex™ (Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford Co. 

Longford Ireland). Para tanto o ocorre de forma automatizada levando em consideração 

as diluições, lavagens e adição dos reagentes até que a quantidade de luz seja detectada 

pelo sistema de leitura óptica para quantificação da concentração de cortisol. A faixa de 

identificação da concentração de hormônio pode variar de 0.5 a 19 ug/dL. 

 

5.5.3. Hormônio do Crescimento (GH) 

O GH foi avaliado pelo método de ELISA utilizando o kit RayBio® Human GH 

(#ELH-GH-1– RayBio®, Inc. Peachtree Corners, GA, EUA). Para este ensaio, as 

amostras de soro foram aplicadas nos poços das placas após a diluição de 4x conforme 

a recomendação do fabricante. Este kit possui uma faixa de leitura que pode variar de 

0.4ng/mL até 6 ng/mL. 
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5.5.4. Fator de Crescimento Semelhante à Insulina (IGF-1) 

A IL-6 foi avaliada pelo método de ELISA utilizando o kit RayBio® Human IGF-1 

(#ELH-IGF1-1 – RayBio®, Inc. Peachtree Corners, GA, EUA). Para este ensaio, as 

amostras de soro foram preparadas previamente conforme orientado pelo manual do 

fabricante (diluição em 20 vezes) e posteriormente foram aplicadas no ensaio. Este kit 

possui uma faixa de leitura que pode variar de 0,1 ng/mL até 30 ng/mL. 

 

5.5.5. Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF-α) 

O TNF-α foi avaliado pelo método de ELISA utilizando o kit RayBio® Human TNF-

alpha (#ELH-TNFa-1 – RayBio®, Inc. Peachtree Corners, GA, EUA). Para este ensaio, 

as amostras de soro foram preparadas previamente conforme orientado pelo manual do 

fabricante (diluição de 2x) e posteriormente foram aplicadas no ensaio. Este kit possui 

uma faixa de leitura que pode variar de 30 pg/mL até 6000 pg/mL. 

 

5.5.6. Interleucina 6 (IL-6) 

A IL-6 foi avaliada pelo método de ELISA utilizando o kit RayBio® Human IL-

6(#ELH-IL6-1– RayBio®, Inc. Peachtree Corners, GA, EUA). Para este ensaio, as 

amostras de soro foram aplicadas após a diluição em 2x, assim como a recomendação 

do fabricante indica. Este kit possui uma faixa de leitura que pode variar de 3 pg/mL até 

1000 pg/mL. 

 

5.5.7. Receptor Antagonista de Interleucina 1 (IL-1ra) 

A IL-1ra foi avaliado pelo método de ELISA utilizando o kit RayBio® Human IL-1ra 

(#ELH-IL1ra-1– RayBio®, Inc. Peachtree Corners, GA, EUA). Para este ensaio, as 

amostras de soro foram aplicadas no ensaio após a diluição de2x, assim como 

recomendado pelo fabricante. Este kit possui uma faixa de leitura que pode variar de 

0,1ng/mL até 30ng/mL. 
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5.5.8. Interleucina 10 (IL-10) 

A IL-10 foi avaliada pelo método de ELISA utilizando kit RayBio® Human IL-

10(#ELH-IL10-1– RayBio®, Inc. Peachtree Corners, GA, EUA). Para este ensaio, as 

amostras de soro foram aplicadas no ensaio diretamente, sem a necessidade de diluição. 

Este kit possui uma faixa de leitura que pode variar de 0.9 pg/mL até 150 pg/mL. 

 

5.6. Avaliação do Desempenho Físico 

 

Todas as avaliações de desempenho físico foram realizadas nas quadras externas 

do Clube Escola UNIFESP em que está localizada a Disciplina de Medicina do Esporte 

do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da UNIFESP. 

 

5.6.1. Bateria Curta de Performance Física (Short Physical Performance Battery - 

SPPB) – Versão Brasileira 

A bateria curta de performance física na versão brasileira (SPPB-Br) – que pode 

ser encontrado no anexo 2 – foi aplicada para avaliação do desempenho físico de cada 

voluntário [295]. A SPPB-Br consiste na avaliação de equilíbrio, velocidade de marcha e 

a força de membros inferiores pelo teste de levantar-se e se sentar. Para tanto, os testes 

foram demonstrados pelo examinador para que o voluntário observasse e entendesse o 

procedimento antes de realizá-lo. Sempre antes de iniciar cada teste, o examinador se 

certificou de que o voluntário estivesse seguro para realizar cada movimento e esteve ao 

lado do voluntário para aumentar a sensação de segurança e evitar possíveis quedas. 

A pontuação da performance no teste de equilíbrio do voluntário em cada posição 

(side-by-side um pé ao lado do outro, semi-tandem stand – um pé ligeiramente a frente 

do outro e, tandem stand –um pé na frente do outro –anexo II) se deu a partir de escores. 

O escore 0 foi gerado para o idoso incapaz de manter-se equilibrado na primeira posição 

por pelo menos 10 seg. No caso de permanência na primeira posição por 10 seg., porém 

incapacitado de se manter na segunda posição (também por 10 seg.), o escore foi de 1 
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ponto. Se o voluntário conseguisse permanecer na primeira e na segunda posição por 10 

seg., mas não conseguisse se manter equilibrado na terceira posição por 3 seg. foi 

atribuído o escore 2. A atribuição do escore 3 ocorreu quando o idoso permaneceu na 

terceira posição por 3 a 9 seg.  e o escore máximo (4 pontos) se deu quando o voluntário 

conseguiu se manter equilibrado nas 3 posições por pelo menos 10 seg. 

A velocidade de marcha foi testada em um percurso de 4 metros (m), medindo o 

tempo gasto para finalizar essa distância. Para o voluntário que foi incapaz de completar 

o percurso, foi atribuído o escore 0; para os voluntários que atingiram a velocidade até 

0,46 metros por segundo (m/s) ou para tempo maior que 8,70 segs. o escore foi 1; o 

escore 2 foi atribuído para quem atingiu a velocidade de 0,47 a 0,64 m/s ou tempo entre 

6,21 a 8,70 seg.; o escore 3 para voluntários que conseguiram velocidades entre 0,65 a 

0,82 m/s ou tempo entre 4,82 a 6,20 seg. O escore máximo (4 pontos) foi gerado para 

aqueles que atingiram uma velocidade maior que 0,83 m/s ou tempo menor que 4,82 

segs. 

As pontuações para o teste de sentar e levantar da cadeira foram: 0 quando o 

voluntário não completou o teste; 1 para quando o tempo de levantar/sentar na cadeira 

nas 5 repetições consecutivas for maior que 16,7 seg.; o escore 2, foi atribuído quando 

nas mesmas 5 repetições consecutivas o tempo esteve entre 13,7 a 16,6 seg.; escore 3 

quando o tempo foi entre 11,2 a 13,6 seg.; e o escore máximo (4 pontos) quando o 

voluntário executou toda a tarefa em um tempo menor que 11,1 seg. 

A pontuação final da SPPB-Br foi obtida pela soma das pontuações de cada teste, 

variando de 0 (pior desempenho) a doze pontos (melhor desempenho), classificando o 

desempenho como: incapacidade ou desempenho muito ruim quando a pontuação foi 

entre 0 e 3; baixo desempenho quando atingiu de 4 a 6 pontos, desempenho moderado 

se a pontuação foi entre 7 e 9 e bom desempenho quando foi superior a 10 pontos. 

 

5.6.2. Teste de Levantar-se e ir – “Get-up-and-Go” 

O teste “get-up-and-go” avalia o equilíbrio sentado, equilíbrio nas transferências 

da posição de sentado para a posição em pé, estabilidade na deambulação e mudanças 
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de curso da marcha sem utilizar estratégias compensatórias. Para este teste o voluntário 

precisou levantar-se de uma cadeira de braço, sem o apoio de braços, caminhar 3 metros 

com passos seguros e confortáveis, girar 180º, retornar, sentando-se na cadeira. O tempo 

no qual o idoso realizou essa tarefa foi cronometrado [296].  

Para realizar o teste, a altura aproximada do assento da cadeira foi de 46 

centímetros (cm); o voluntário iniciou o teste encostado e com os braços repousados na 

cadeira; o tempo foi cronometrado a partir do comando de partida até o voluntário 

assentar-se novamente na cadeira. O voluntário foi instruído a executar a tarefa de forma 

segura e o mais rápido possível (sem correr) e o seu desempenho foi analisado por meio 

da contagem do tempo necessário para realizar a tarefa. Os voluntários que realizaram 

a tarefa em um tempo menor que 10 seg. foram considerados como tendo mobilidade 

normal, para quem realizou o teste entre 11 e 20seg. foi classificado como tendo boa 

mobilidade e para quem atingiu valores superiores a 20 seg. foi classificado como tendo 

problemas de mobilidade. 

 

5.7. Força Muscular e Função Muscular 

 

5.7.1. Avaliação da Força de Preensão Manual 

A força de preensão manual foi medida por um teste isométrico máximo utilizando 

o dinamômetro de mão PC5030JI Jamar (Sammons Preston, Bolingbrook, IL, EUA). A 

mão dominante foi posicionada no dinamômetro de acordo com as recomendações 

propostas pela Sociedade Americana de Terapia de Mão [297]. Após o posicionamento 

adequado o voluntário pode executar 3 tentativas de máxima preensão manual com 

intervalos que podiam variar entre 30 e 60 seg. [298]. Os valores em quilograma (kg) 

foram registrados e a redução de força foi caracterizada quando as mulheres não 

conseguiram atingir mais de 19kg de força e dos homens quando não atingiram 30kg de 

força de preensão palmar. 
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5.7.2. Avaliação do Torque Muscular pelo Dinamômetro Isocinético 

Para esta avaliação, foi utilizado o dinamômetro Biodex System 3 (Biodex Medical 

Systems, Shirley, New York, EUA), e o pico de torque foi utilizado como um índice de 

função muscular. Antes da avaliação propriamente dita cada voluntário foi submetido a 

uma sessão de aquecimento por 5 minutos em uma bicicleta estacionária em um ciclo 

confortável e com baixa carga de trabalho (medidos pela escala de percepção de esforço 

de BORG). Após este procedimento, os voluntários foram acomodados no banco do 

equipamento, o qual foi cuidadosamente ajustado de acordo com o eixo de rotação do 

braço do dinamômetro alinhado com o côndilo lateral do fêmur dominante do voluntário. 

Todas as posições foram registradas e utilizadas as mesmas orientações para o re-teste. 

Após o posicionamento, foi feita uma correção da gravidade através da medição do 

torque exercido no braço do dinamômetro isocinético com a completa extensão do joelho 

e com a perna relaxada.  

O torque isocinético foi medido a partir de 3 séries de 4 ações de extensão e flexão 

(ação muscular concêntrica-concêntrica) de joelho a 60º por seg.  com 30 seg. de 

intervalo entre as séries, cuja amplitude de movimento foi de 45º [299].O teste de torque 

isométrico foi realizado1 hora depois do primeiro teste e para tanto o joelho estava 

flexionado a 90º por 3 séries de 10 seg. de ação muscular [300]. Para ambos os testes 

os voluntários foram orientados a executar o movimento utilizando sua força máxima 

(dinâmica ou estática, respectivamente) e encorajados verbalmente pelo examinador 

durante todo o teste. 

O dinamômetro isocinético utilizado na presente tese pertence ao Departamento 

de Psicobiologia da UNIFESP e está alocado no Departamento de Ortopedia e 

Traumatologia dessa mesma Instituição. 

 

5.7.3. Teste de Uma Repetição Máxima (1RM) 

Os testes de 1RM foram realizados em 8 equipamentos da marca TechnoGym® 

(Cesena FC, Italy) diferentes: Chest Press® (peitoral), Leg Extension® (quadríceps), Leg 
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Llexion® (ísquios tibiais), Leg press® (glúteo, ísquios tibiais e quadríceps), Shoulder 

press® (deltoide), Vertical Traction® (dorsal), Arm Curl® (bíceps), Arm Extension® (tríceps). 

Para tanto, os voluntários realizaram um aquecimento em uma bicicleta 

estacionária por 5 minutos, utilizando uma carga leve e confortável e logo após esses 

procedimentos e iniciou o teste propriamente dito. O pesquisador selecionou uma carga 

aleatoriamente, porém maior do que a carga de aquecimento e solicitou ao voluntário que 

realizasse o maior número de repetições possíveis. 

Após este procedimento a dificuldade foi avaliada pelo próprio voluntário utilizando 

a escala de percepção de esforço e foram dados5 minutos de recuperação[ 301]. Caso o 

voluntário executasse mais de 1 repetição com a carga, foi realizado um incremento de 

acordo com dificuldade relatada anteriormente. O teste continuou até que a carga 

máxima para uma única repetição completa e perfeita fosse atingida, sendo que foram 

permitidos no máximo 5 tentativas para identificação de 1RM [302, 303]. 

Os equipamentos de musculação utilizados na presente tese estão pertencem ao 

Departamento de Psicobiologia da UNIFESP e encontram-se alocados no Departamento 

de Ortopedia e Traumatologia dessa mesma Instituição. 

 

5.7.4. Familiarização das Avaliações de Desempenho Físico e Força Muscular. 

Para os testes da Bateria Curta de Performance Física, “get-up-and-go” e o Teste 

de Caminhada de 6 minutos, descritos nos tópicos 4.5.1, 4.52 e 4.5.3, a própria forma de 

aplicação requer a realização de pelo menos 3 tentativas, das quais o melhor resultado 

foi utilizado como parâmetro de análise, não se fazendo necessária a aplicação de 

sessões de adaptações.  

Já para os testes de força de preensão manual, torque muscular no dinamômetro 

isocinético e teste de 1RM foram realizadas 2 sessões de familiarização, que ocorreram 

entre a semana 1 e a semana 2 do período de treinamento. As sessões de familiarização 

tiveram como finalidade promover uma melhor compreensão sobre a forma com que os 

movimentos devem ser executados em cada um dos testes. A primeira sessão de 

familiarização aconteceu no mesmo dia em que os voluntários fizeram a avaliação médica 
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(após devida liberação para prática de exercícios pelo médico avaliador); e a segunda 

sessão de familiarização ocorreu após a realização da análise de composição corporal 

(pelo menos 48 após o teste de esforço). 

A familiarização foi feita após aquecimento em esteira ergometria por 10 minutos 

com velocidade baixa (de acordo com a percepção subjetiva de esforço de cada 

voluntário, avaliado pela escala de BORG), e posteriormente os voluntários foram 

levados aos respectivos equipamentos. Os voluntários foram então posicionados, as 

posições foram registradas e todas as instruções com relação às técnicas de execução 

de movimentos foram dadas. 

A última sessão de familiarização ocorreu com o mínimo de 72 horas de 

antecedência aos testes propriamente ditos. 

 

5.8. Composição Corporal 

 

Para a análise da composição corporal, foi utilizado o escaneamento de corpo 

inteiro por meio da técnica de absorciometria de raio-X de dupla energia (DXA; Prodigy 

equipado com software de propriedade versão 13.6, GE-Lunar, Madison, WI, EUA), que 

foi realizada no Setor de Fisiologia do Exercício do Departamento de Fisiologia da 

UNIFESP localizado no Centro Olímpico, em parceria com o Prof. Dr. Bruno Moreira 

Silva. Foram mensuradas a estatura por um estadiômetro fixo na parede e a massa 

corporal por uma balança digital devidamente calibrada. Após esses procedimentos, os 

voluntários foram posicionados em decúbito dorsal seguindo as referências do campo de 

coleta do scanner. Ao final das varreduras as regiões corporais (segmentos corporais) 

foram revisadas e só então a composição corporal foi calculada. 

 

5.9. Avaliações de Humor 
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5.9.1. Escala de Depressão Geriátrica 

A avaliação da depressão foi realizada através da versão brasileira da Escala de 

Depressão em Geriatria reduzida (‘Geriatric Depression Scale’ - GDS), composta de 15 

questões que oferecem medidas válidas para o diagnóstico de episódio depressivo maior 

de acordo com os critérios da CID-10 e DSM-IV. Todas as questões da versão brasileira 

da GDS foram lidas em voz alta [304-306] e as respostas anotadas para posterior cálculo. 

 

5.9.2. Avaliação da Ansiedade – Questionário IDATE  

O IDATE TRAÇO é um questionário de autoavaliação da ansiedade que se refere 

a aspectos de personalidade de um indivíduo. O questionário é composto de  20 

afirmações que devem ser respondidas como “geralmente se sente” em  uma escala do 

tipo Likert que varia de 1 a 4. O escore de cada parte varia de 20 a 80 pontos, sendo que 

os escores podem indicar um baixo grau de ansiedade (0-30), um grau mediano de 

ansiedade (31-49) e um grau elevado de ansiedade (maior ou igual a 50), quanto mais 

baixo se apresentarem os escores, menor será o grau de ansiedade [307-309]. 

 

5.9.3. Perfil do Estado de Humor – Escala de Brunel (BRUMS) 

Escala de Humor de Brunel (BRUMS) – foi desenvolvida para medir rapidamente 

o estado de humor [310]. Esse foi um instrumento adaptado do Profile of mood states 

(POMS) [311] e traduzida para o português por Rohlfs e colaboradores [312]. Consiste 

em uma lista com 24 adjetivos relacionados ao estado de humor, na qual o voluntário 

deve anotar como se sente em relação a cada adjetivo, em uma escala tipo Likert que 

varia de 0 a 4. Seis fatores de humor ou estados afetivos são medidos por esse 

instrumento: tensão-ansiedade, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão mental. É 

esperado nesse teste que os valores encontrados para a dimensão vigor sejam maiores 

que os valores apresentados nas outras dimensões, o que denotaria um perfil de humor 

em forma de “Iceberg”. 
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5.10. Treinamento Resistido 

 

O treinamento resistido(TR) foi realizado para o treinamento de pessoas idosas 

[252].O treinamento teve duração de 12 semanas, com frequência de 3 vezes/semana 

(totalizando 36 sessões de treinamento), e com intervalos de 48horas entre as sessões 

de treinamento. Cada sessão de treinamento teve um volume de 60 minutos e foram 

realizadas no período da manhã (entre as 7horas e 10horas). Nenhum dos voluntários 

incluídos no protocolo deixou de comparecer nos momentos avaliativos. Também não 

houve nenhum voluntário que faltou por três dias consecutivos ou mais de 80 % das 

sessões de treinamento (esse parâmetro foi controlado por uma lista de presença 

conforme demonstrado no ANEXO III) 

A periodização do treinamento foi estruturada de forma linear, na qual os 

voluntários foram submetidos ao treinamento com 1 série de 12 a 15 repetições a 50% 

de 1RM na primeira semana; na segunda semana os voluntários treinarama60% de 1RM, 

executando 2 séries de 10 a 12 repetições; e da terceira semana até o final do período 

de treinamento os voluntários treinaram a75% de 1RM executando 3 séries de no máximo 

8 repetições. Os intervalos entre as séries variaram de 60seg.até 180seg. [313, 314]. A 

carga de treinamento foi reajustada na 6ª semana de treino a partir de um novo teste de 

1RM e o treinamento foi realizado nos mesmos equipamentos dos testes. Todos os 

voluntários que compuseram o grupo TR tinham autonomia para ajustar os equipamentos 

e selecionar os pesos nas máquinas seguindo uma ficha de treinamento (ANEXO IV). 

 

 

5.11. Ciclo de Palestras 

 

Durante o mesmo período de treinamento (12 semanas) todos os voluntários, seja 

CTL ou TR, participaram de encontros semanais (1x por semana) sobre mudança de 

estilo de vida. Os encontros aconteciam às sextas-feiras entre 10 horas e 30minutos e 

11 horas e 30minutos da manhã no auditório do Departamento de Ortopedia e 
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Traumatologia da UNIFESP. Para esse procedimento foram convidados profissionais de 

Medicina, Educação Física, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição e alguns acadêmicos 

graduandos do curso de Biomedicina da UNIFESP. Foram abordados temas referentes 

a: cuidados com postura; alimentação saudável, cuidados com higiene pessoal, 

importância de convívio social, importância do movimento corporal para saúde e outros 

temas referentes ao bem-estar e à melhora da qualidade de vida. 

 

5.12. Análise Estatística 

Inicialmente, o cálculo do tamanho amostral foi realizado levando em consideração 

tanto o treinamento resistido quanto os prâmetros de sono na pessoa idosa por meio do 

software G*Power (versão 3.1.7, Düsseldorf, Alemanha). O tamanho de efeito usado foi 

50% baseando-se no estudo anterior de Caserotti e colaboradores [315] que foi composto 

de grupo exercício e grupo controle, assim como proposto na intervenção do presente 

estudo, sendo mantido a significância de p ≤ 0,05 e poder observado de 80% para o teste 

ANOVA de medidas repetidas (pré e pós intervenção) e para correlações. A amostra total 

(experimento 1, considerando os testes de correlação) foi calculada em 104 voluntários 

dos quais 52 pertenceriam ao Grupo de idosos não sarcopênicos (INS) e 52 ao Grupo 

de idosos sarcopênicos (IS). Para o experimento 2, levando em consideração o cálculo 

de amostra para ANOVA deveríamos ter um total de 30 voluntários. Porém, para não 

excluir possíveis voluntários das intervenções foi definido, por questões éticas, que os 52 

voluntários que inicialmente comporiam o grupo IS, seriam redestribuídos igualmente, 

porém randomizados, em outros 2 grupos: Grupo Controle (CTL) que recebeu palestras 

sobre mudança de estilo de vida semanalmente e Grupo Treinamento Resistido (TR), 

que participou do protocolo de treinamento por 12 semanas. 

Para a análise estatística foi utilizado o software STATISTICA 12.7 (TIBCO 

Software Inc. 13.5.0.17) ou STATA (Stata Corp., versão 14.2). A análise dos dados 

colhidos foi realizada conforme a distribuição das variáveis, em que a normalidade foi 

testada pelo teste de Shapiro-Wilks e a homogeneidade pelo teste de Levene. Para 

comparação entre os grupos dos dados paramétricos foi utilizada a análise de variância 

de uma via (ANOVAone-way) ou Análise de covariância (ANCOVA)com post-hoc de Duncan 
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test ou Análise de Variância de duas vias (ANOVAtwo-way) com post-hoc de Duncan test 

através do modelo linear/não linear geral (GLzM). A análise por intenção de tratamento 

foi realizada a parir da diferença entre as avalições pós-intervenção e pré-intervenção 

(chamadas de Δ) utilizando-se do teste de Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney).  

Os resultados foram apresentados em média ± desvio padrão para os testes de 

ANCOVA  e GLzM ou em mediana, valores máximos (máx.) e valores mínimos (min.) 

para o teste por intensão de tratamento, a significância foi adotada com o valor de α< 

0,05 [316]. 
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6. RESULTADOS 

A fim de facilitar a compreensão e visualização dos resultados, estes serão 

apresentados de forma separada de acordo com os dois experimentos realizados no 

presente trabalho. 

 

6.1. Resultados do Experimento 1 

Apesar do cálculo amostral predizer a quantidade de 104 voluntários para o 

experimento 1 só foi possível incluir 63 voluntários. A tabela 1 demonstra que os 

voluntários do grupo IS possuem idade mais elevada (77,13 ± 10,75 anos) em relação 

aos idosos do grupo INS (73,77 ± 9,68 anos; p<0,05). Após a constatação de que a idade 

dos voluntários que compuseram o grupo IS foi maior do que do grupo INS, todas as 

análises do experimento 1 foram controladas por essa variável. Para o índice de massa 

corporal (IMC-IS: 26,33 ± 3,24 vs IMC-INS: 27,65 ± 4,13 kg/m2), índice de massa 

apendicular (IMA-IS: 6,58 ± 0,88vs IMA-INS: 7,20 ± 2,54g/m2) e percentual de gordura(IS: 

39,76 ± 9,21 vs 40,24 ± 9,88 %)não houve diferença entre os grupos (p >0,05).Com 

relação aos parâmetros de função (Força Manual) e desempenho (SPPB-Br) muscular 

os idosos do grupo IS apresentaram mais força palmar (21,69 ± 7,57 kg) que os do grupo 

INS (27,62 ± 10,41 kg; p < 0,05) e seguindo essa mesma característica, o grupo IS 

apresentou menor desempenho físico (8,81 ± 2,28; escore) do que o grupo INS (11,16 ± 

1,02 escore; p<0,05). Também é possível observar que concentrações mais elevadas da 

citocina pró-inflamatória TNF-α foram encontradas no grupo IS (4343,99 ± 394,17 pg/dL) 

quando comparados ao grupo INS (4077,43 ± 400,00pg/dL; p< 0,05). Para todos os 

outros parâmetros analisados não houve diferença entre os grupos. 
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Tabela 1 –Caracterização da amostra. 

Variáveis/Grupos IS INS 

Idade (anos) 77,13 ± 10,75* 73,77 ± 9,68  

IMC (kg/m2) 26,33 ± 3,24 27,65 ± 4,13 

IMA(g/m2) 6,58 ± 0,88 7,20 ± 2,54 

Gordura Corporal (%) 39,76 ± 9,21 40,24 ± 9,88 

Força Manual (kg) 21,69 ± 7,57* 27,62 ± 10,41 

SPPB-Br(escore) 8,81±2,28* 11,16 ± 1,02 

Glicose (mg/dL) 100,44 ± 21,55 100,38 ± 17,82 

Triglicerídeos (mg/dL) 111,03 ± 50,03 122,73 ± 56,68 

Colesterol Total (mg/dL) 172,97 ± 48,39 189,17 ± 31,79 

HDL (mg/dL) 57,79 ± 13,72 54,82 ± 12,93 

LDL (mg/dL) 101,00 ± 32,15 109,79 ± 26,84 

VLDL (mg/dL) 22,13 ± 8,18 24,55 ± 11,29 

Vitamina D (ng/dL) 29,31 ± 9,18 27,77 ± 11,49 

Albumina (g/dL) 4,16 ± 0,30 4,22 ± 0,27 

Ureia (mg/dL) 37,41 ± 10,67 38,61 ± 10,66 

Creatinina (mg/dL) 3,61 ± 15,07 3,01 ± 12,89 

Cortisol (µg/dL) 11,13 ± 3,25 8,99 ± 2,22 

Testosterona (ng/dL) 198,22 ± 264,71 170,57 ± 226,25 

GH (ng/dL) 1,55 ± 1,91 1,46 ± 1,97 

IGF-1 (ng/dL) 1,80 ± 1,46 1,46 ± 1,29 

TNF-α (pg/dL) 4343,99 ± 394,17* 4077,43 ± 400,00 

IL-6 (pg/dL) 29,05 ± 9,01 28,23 ± 8,92 

IL-1ra (ng/dL) 0,94 ± 0,05 0,98 ± 0,30 

IL-10 (pg/dL) 19,98 ± 5,62 19,05 ± 4,45 

GLzM - ANOVAone-way, com post-hoc de Duncan test e ANCOVA, com post-hoc de Bonferroni test. Dados 
expressos em média ± desvio padrão. IMC = índice de massa corporal; IMA = índice de muscular 
apendicular; %G = percentual de gordura; SPPB-Br = bateria curta de performance física. g/dL. = 
grama/decilitro. mil/mm3 = mil unidades/milímetro cúbico. mg/dL = miligrama/decilitro. % = porcentagem. 
*diferente do grupo INS; p < 0,05. 

 

De acordo com os dados descritos na tabela 2, ambos os grupos não 

apresentaram perfil de depressão (GDS) e traço de humor ansioso (IDATE TRAÇO); ou 

seja, os escores de todos os voluntários não se enquadravam para caracterização dessas 

alterações de humor. Pela escala de humor de BRUNEL a dimensão vigor do grupo IS 

(8,79 ± 3,12 pontos) foi menor do que no grupo INS (11,30 ± 3,13 pontos; p<0,05) e uma 

característica inversa foi observada para a dimensão de Distúrbio Total de Humor (DTH) 

em que observamos que o grupo INS apresentou menores escores do que o grupo IS 

(0,12 ± 7,19 vs -2,11 ± 9,21 pontos respectivamente; p < 0,05). 
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Tabela 2 – Questionários de avaliação da depressão, do traço de ansiedade e estado de 
humor. 

Variáveis/Grupos IS INS 

Escala de Depressão Geriátrica(escore) 2,16 ± 2,15 2,28 ± 2,42 

IDATE TRAÇO (escore) 41,18 ± 6,82 43,55 ± 6,89 

B
R

U
M

S
 (

e
s
c
o
re

) 

Tensão 2,33 ± 2,18 3,00 ± 3,08 

Depressão 0,91 ± 1,28 0,88 ± 1,39 

Raiva 1,12 ± 2,15 1,38 ± 2,28 

Vigor 8,79 ± 3,12* 11,30 ± 3,13 

Fadiga 1,66 ± 1,63 1,80 ± 2,02 

Confusão  1,45 ± 1,69 1,26 ± 1,51 

DTH 0,12 ± 7,19* -2,11 ± 9,21 

GLzM - ANCOVA, com post-hoc de Duncan test.  Dados apresentados em seus respectivos escores e 
expressos em média ± desvio padrão. * diferente do INS; p < 0,05. 

 

Com relação ao cronotipo, cujos dados estão apresentados na tabela 3, é possível 

observar que não houve diferença nos escores entre os grupos. É interessante notar que, 

de todos os voluntários apenas 2, do grupo INS, foram identificados com perfil de 

cronotipo intermediário e apenas 1, também do grupo INS, foi identificado como sendo 

vespertino, ou seja, mais de 95% da amostra do presente estudo foi composta por 

indivíduos que apresentam perfil matutino. 

 

Tabela 3 – Identificação de Cronotipo. 

Variáveis/Grupos IS INS 
Total 

Escore do Questionário de H.O. 64,55 ± 9,53 65,44 ± 8,56 

Matutino(quantidade) 28 (44,44 %) 32 (50,80%) 60 (95,24%) 

Intermediários (quantidade) 0 (0,00%) 2 (3,17%) 2 (3,17%) 

Vespertino(quantidade) 0 (0,00%) 1 (1,58%) 1 (1,59%) 

O escore do questionário de Horne & Ostberg de cronotipo foi tratado com GLzM-ANCOVA, com post-hoc 
de Duncan test, enquanto para a classificação do cronotipo foi realizada a análise de frequência pelo qui-
quadrado. 

 

Na tabela 4 são apresentados os parâmetros de sono obtidos por PSG de noite 

inteira, na qual é possível observar que o TTS no grupo IS foi menor (307,65 ± 91,22 

minutos) do que no grupo INS (351,94 ± 112,60 minutos; p<0,05). Para os parâmetros 

ventilatórios durante o sono, na frequência de OSA, o grupo IS foi maior (41,78 ± 46,77 
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n) do que o grupo INS (18,91 ± 30,96 eventos; p < 0,05). Também é possível observar 

que o Índice de Apneia e Hipopneia (IAH) foi maior no grupo IS (19,97 ± 17,88 nº/h) do 

que no grupo INS (10,41 ± 10,58 nº/h; p< 0,05).Também na tabela 4 são apresentados 

os resultados da avaliação pela actimetria, pela qual é possível observar que o grupo IS 

apresentou menor eficiência de sono (89,96 ± 6,63 %) do que o grupo INS (94,19 ± 4,07 

%; p < 0,05). Além disso o WASO foi maior no grupo IS (35,38 ± 26,94 minutos) quando 

comparado ao grupo INS (18,14 ± 12,13 minutos; p < 0,05). Para os dados da actimetria 

é preciso considerar que devido às falhas técnicas na gravação dos resultados no próprio 

equipamento foram concluídos 19 registros para o grupo IS e 21 registros para o grupo 

INS. Por esse motivo, também não foi possível realizar as análises estatísticas que 

permitiriam identificar se havia alteração de ciclo vigília-sono entre os grupos IS e INS. 

Em relação aos dados subjetivos do sono (tabela 4), nenhuma diferença foi 

encontrada para a qualidade de sono e eficiência de sono, avaliados pela escala de 

Pittsburg, bem como para sonolência diurna e para índice de gravidade de insônia (p > 

0,05). 
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Tabela 4 – Avaliação dos aspectos do sono por meio da polissonografia de noite inteira, 
actimetria e questionários. 

   Variáveis/Grupos IS INS 

 

P
o

li
s

s
o

n
o

g
ra

fi
a
 

Latência de Sono (minutos) 25,56 ± 16,47 28,23 ± 26,51 

 Latência para o Sono REM (minutos) 104,60 ± 55,16 94,72 ± 54,53 

 Tempo Total de Sono (minutos) 307,65 ± 91,22* 351,94 ± 112,60 

 Eficiência do Sono (%) 68,30 ± 16,06 72,89 ± 9,18 

 N1 (%) 15,83 ± 13,44 13,49 ± 7,95 

 N2 (%) 38,94 ± 11,79 42,06 ± 12,63 

 N3 (%) 28,25 ± 10,45 27,61 ± 9,46 

 REM (%) 20,42 ± 12,20 18,42 ± 5,00 

 WASO (minutos) 113,89 ± 55,20 97,95 ± 41,46 

 Apneia Obstrutiva (nº) 41,78 ± 46,77* 18,91 ± 30,96 

 IAH (nº/h) 19,97 ± 17,88* 10,41 ± 10,58 

 

A
c

ti
m

e
tr

ia
  Tempo de Atividade (minutos) 1004,01 ± 506,69 1029,57 ± 695,67 

 Latência de Sono (minutos) 15,29 ± 19,30 9,18 ± 3,22 

 Tempo Total de Sono (minutos) 251,67 ± 131,69 271,01 ± 118,99 

 Eficiência do Sono (%) 89,96 ± 6,63* 94,19 ± 4,07 

 WASO (minutos) 35,38 ± 26,94* 18,14 ± 12,13 

 

Q
u

e
s

ti
o

n
á

ri
o

s
 

 Epworth (sonolência diurna - escore) 8,51 ± 5,59* 5,52 ± 3,66 

  IGI (escore) 6,13 ± 4,18 7,81 ± 4,79 

  PSQI (qualidade de sono - escore) 5,06 ± 2,40 6,42 ± 3,82 

  PSQI (eficiência de sono %) 81,06 ± 14,80 80,80 ± 15,58 

GLzM - ANCOVA, com post-hoc de Duncan test realizado após a padronização dos dados pelo Z-score. 
Dados apresentados em seus respectivos escores e expressos em média ± desvio padrão. REM = estágio do 
sono de movimento rápido dos olhos; N1 = estágio N1 do sono NREM; N2 = estágio N2 do sono NREM; N3 
= estágio N3 do sono NREM. * diferente do grupo INS; p< 0,05. 

Nas avaliações mais robustas de função muscular realizadas com o dinamômetro 

isocinético foi possível observar que os valores de torque absoluto de extensão de coxa 

e os de flexão no grupo IS foram mais baixos quando comparados os mesmos sexos no 

grupo INS (82,68 ± 35,06 vs 113,00 ± 26,82 N-M e 44,40 ± 23,74 vs 53,26 ± 15,99 N-M 

respectivamente. p<0,05 para todas as comparações – tabela 5).  

Para o torque relativo de extensão de coxa, ou seja, o torque em relação à massa 

corporal, o grupo IS apresentou menores valores (128,13 ± 40,41 %) do que o grupo INS 

(173,69 ± 69,93 %; p<0,05). O grupo IS também apresentou menores valores para o 
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torque relativo de flexão de coxa (68,55 ± 27,03 %) em relação ao grupo INS (82,36 ± 

29,17 %; p<0,05).  

Ao analisar a relação agonista/antagonista foi possível observar maiores 

indicadores (54,27 ± 15,61 %) de desequilíbrio muscular no grupo IS quando comparados 

ao grupo INS (47,22 ± 9,20%; p< 0,05). Com relação ao torque para as ações isométricas 

apenas, não foram observadas nenhuma diferença entre os grupos, seja para os valores 

absolutos ou relativos (p > 0,05). 

 

Tabela 5 – Avaliação do pico de torque isocinético e isométrico. 

Variáveis/Grupos IS INS 

Pico De Torque Isocinético Extensão (N-M) 82,68 ± 35,06* 113,00 ± 26,82 

Pico de Torque Isocinético Flexão (N-M) 44,40 ± 23,74* 53,26 ± 15,99 

Pico de Torque Relativo Isocinético Extensão (%) 128,13 ± 40,41* 173,69 ± 69,93 

Pico de Torque Relativo Isocinético Flexão (%) 68,55 ± 27,03* 82,36 ± 29,17 

Relação Agonista/antagonista (%) 54,27 ± 15,61* 47,22 ± 9,20 

Pico de Torque Isométrico Extensão (N-M) 102,37 ± 48,21 117,75 ± 32,86 

Pico de Torque Relativo Isométrico Extensão (%) 145,84 ± 53,44* 172,33 ± 62,44 

GLzM - ANCOVA, com post-hoc de Duncan test. Dados apresentados em seus respectivos escores e 
expressos em média ± desvio padrão. *diferente do grupo INS; p< 0,05. 

 

6.2. Resultados do Experimento 2 

 

Os 28 indivíduos identificados com sarcopenia foram randomizados e alocados 

em dois grupos: grupo controle (CTL, n = 14) ou treinamento resistido (TR, n = 14) (Figura 

1), usando a função RANDBETWEEN (base 1: 1) no Microsoft Excel®. 

Os resultados da PSG apresentados na figura 4 demonstram que entre os 14 

indivíduos avaliados no grupo TR, apenas 2 não apresentaram latência reduzida do sono 

(fig. 4A). Esses resultados são confirmados pela variação delta entre a linha de base e 

as 12 semanas, que mostra uma redução na latência do sono no grupo TR (mediana, - 

6,00; min., - 20,50; máx., - 1,50 min.) em comparação ao grupo CTL (mediana, 5,25; min., 

- 40,50; max., 38,00; p < 0,05 - Figura 2B). 
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Para o sono N3, não foram encontradas diferenças significativas nos valores 

absolutos para os dois grupos no início do protocolo (32,18 ± 11,57 vs 25,55 ± 9,79%; 

grupos CTL e TR, respectivamente; p > 0,05 - Tabela 6 e Figura 4C) ou após 12 semanas 

de intervenção (27,80 ± 9,08vs 30,25 ± 11,23%; p> 0,05 - Tabela 6 e Figura 4C); no 

entanto, quando analisado pela intenção de tratar, o grupo TR apresentou maior 

quantidade de sono N3 (mediana 0,90; min., -13,40; máx., 25,00%, Tabela 8 e Figura 4D) 

em comparação ao grupo CTL (mediana, -3,35 ; min., –20,20; máx., 19,10%; p < 0,05 - 

Tabela 6 e Figura 4D). A Figura 4C mostra que a maioria dos indivíduos no grupo CTL 

apresentou sono N3 reduzido, enquanto no grupo TR houve aumento ou manutenção 

desta fase do sono após 12 semanas. 

 
Figura 4 – Avaliação dos parâmetros do sono. Fig.4A - Valores absolutos para avaliação da latência do 
sono. Fig.4B - Valores de variação delta para avaliação da latência do sono. Fig.4C - Valores absolutos 
para N3 da avaliação do estágio do sono. Fig.4D - Valores de variação delta para N3 da avaliação do 
estágio do sono. CTL = grupo controle, TR = grupo de treinamento resistido. #diferença em relação ao CTL; 
p< 0,05. 

 

Na tabela 6 é possível observar que não houve diferenças entre os grupos e os 

períodos de latência do sono REM, TTS, sono N2, despertar após o início do sono 
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(WASO) e número de apneias por hora (p > 0,05). Por outro lado, após 12 semanas de 

protocolo, o grupo CTL apresentou maior latência do sono quando comparado ao grupo 

TR (29,98 ± 22,57 vs 16,09 ± 15,21 minutos; p< 0,05), enquanto no início do estudo não 

houve diferença entre os dois grupos (21,59 ± 15,67 vs 25,86 ± 20,16 minutos; p > 0,05). 
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Tabela 6 – Avaliação dos aspectos do sono por meio da polissonografia de noite inteira, actimetria e questionários. 
 

 
Variáveis/Grupos 

CTL TR 
 

Pré-intervenção Pós-intervenção 
∆ variação Pré- 

intervenção 
Pós- 

intervenção 
∆ variação 

 mediana mínimo máximo mediana mínimo máximo 

P
o

li
s

s
o

n
o

g
ra

fi
a

 

Latência de sono (minutos) 21,59 ± 15,67 29,98 ± 16,09 5,25 -15,20 38,00 25,86 ± 20,16 16,09 ± 15,21* -6,25# -40,50 1,50 

Latência de sono REM (minutos) 86,21 ± 44,34 103,00 ± 45,42 9,00 -32,00 127,50 108,53 ± 73,17 117,10 ± 70,87 0,25 -124,00 187,00 

Tempo Total de Sono (minutos) 342,00 ± 90,03 325,14 ± 66,56 -28,00 -100,00 102,00 310,00 ± 61,17 298,86 ± 84,93 8,50 -148,50 72,50 

Eficiência de Sono (%) 72,32 ± 18,74 69,49 ± 13,31 -3,80 -23,50 19,17 67,05 ± 13,52 67,92 ± 20,07 1,70 -31,50 33,50 

N1 (%) 10,27 ± 4,39 10,23 ± 3,85 0,80 -7,50 7,80 20,62 ± 15,79 22,31 ± 21,34* -0,15 -18,60 49,60 

N2 (%) 39,57 ± 11,79 42,60 ± 10,63 3,20 -5,60 16,10 37,34 ± 11,95 37,37 ± 8,66 -1,80 -22,80 27,60 

N3 (%) 32,18 ± 11,57 27,80 ± 9,08 -4,90 -15,20 19,10 25,55 ± 9,79 30,25 ± 11,23 0,70# -13,40 25,00 

WASO (minutos) 80,21 ± 46,55 98,63 ± 40,77 17,30 -56,60 111,20 128,42 ± 58,21 131,21 ± 94,95 9,05 -158,30 167,90 

Apneia/hora (nº/h) 9,68 ± 4,52 13,29 ± 7,66 1,25 -4,40 28,20 16,82 ± 14,11 7,37 ± 7,55 -9,45 -34,10 1,80 

AHI (nº/h) 15,20 ± 13,09 15,13 ± 15,89 12,35 0,20 39,30 14,08 ± 15,59 9,37 ± 13,70* 9,90 0,00 56,10 

SPO2(%) 7,02 ± 10,67 6,55 ± 11,03 0,00 -19,80 9,00 6,84 ± 10,29 5,00 ± 8,67 -0,85 -9,70 0,10 

A
c
ti

m
e
tr

ia
 Tempo Atividade (minutos) 1164,75± 472,69 900,34 ± 425,92 -129,01 -842,19 105,58 742,41 ± 194,06 732,52 ± 229,71 -99,34 -206,69 328,17 

Latência de Sono (minutos) 10,26 ± 4,38 19,83 ± 19,58 4,00 -0,56 56,73 23,84 ± 34,08 9,77 ± 2,28 -1,48 -85,94 4,48 

Tempo Total de Sono (minutos) 260,29 ± 146,00 257,45 ± 128,67 -9,63 -120,98 185,57 276,80 ± 137,09 321,89 ± 85,15 57,55* -204,75 220,91 

Eficiência do Sono (%) 90,96 ± 5,53 85,63 ± 10,34 0,09 -17,46 5,52 91,29 ± 7,87 91,01 ± 6.08 -0,405 -3,02 3,35 

WASO (minutos) 31,40 ± 22,92 42,93 ± 33,75 12,17 -14,82 49,24 41,16 ± 35,91 32,56 ± 25,91 -2,49 -64,61 15,52 

Q
u

e
s
ti

o
n

á
ri

o
s

 

Epworth (sonolência diurna - escore) 5,21 ± 3,09 5,57 ± 3,50 0,00 -5,00 10,00 6,78 ± 4,13 6,50 ± 5,18 0,00 -8,00 5,00 

IGI (escore) 5,71 ± 3,89 5,78 ± 3,78 -0,50 -3,00 6,00 8,71 ± 4,37 5,14 ± 3,73* -5,00# -9,00 6,00 

PSQI (qualidade de sono - escore) 7,75 ± 5,12 4,50 ± 3,87 0,50 -3,00 6,00 5,33 ± 3,21 4,33 ± 3,78 -1,50# -9,00 4,00 

PSQI (eficiência de sono %) 84,50 ± 11,37 81,91 ± 11,25 0,00 -28,00 18,00 75,57 ± 15,37 83,57 ± 14,56* 9,50# -15,00 34,00 

 

GLzM (dados apresentados como média ± desvio padrão) com post hoc de Duncan e pela análise por intenção de tratar (pela soma da classificação de Wilcoxon - Mann-
Whitney - dados apresentados como mediana, valores mínimos e máximos) CTL = grupo controle, TR = grupo de treinamento resistido. IGI = índice de Gravidade de 
Insônia. IAH = índice de apneia e hipopneia. % = porcentagem. nº = número de eventos. nº/h = número de eventos por hora. * diferença para CTL no mesmo ponto no 
tempo; p< 0,05. #diferença em relação ao CTL; p< 0,05. 
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Os dados da actimetria, nos mostra através da análise por intenção de tratamento 

que o TTS foi maior no grupo TR (mediana, 57,55; min., -204,75; máx., 220,91) do que 

no grupo CTL (mediana, -9,63, min., -120,98; máx.,185,57).A tabela 6 também apresenta 

os dados subjetivos do sono. O IGI mostra que a gravidade da insônia foi reduzida após 

12 semanas de treinamento no grupo TR em comparação com os valores basais 

(pontuação: 5,14 ± 3,73 vs 8,71 ± 3,21; p<0,05). A eficiência do sono, medida pelo PSQI, 

também melhorou após 12 semanas no grupo TR em comparação com o escore basal 

(pontuação: 83,57 ± 14,56 vs 75,57 ± 15,37; p <0,05). O grupo TR apresentou redução 

nos escores ISI em comparação com o grupo controle CLT após a intervenção 

(pontuação: mediana, -5,00; min., -9,00; máx., 6,00 vs mediana, -0,50; min., -3,00; máx., 

6,00; p <0,05), assim como no PSQI (mediana do escore -1,50; min., -9,00; máx.. 4,00 vs 

mediana, 0,50; min., -3,00; máx., 6,00; p <0,05) e eficiência do sono (mediana do escore 

9,50; min., -15,00; máx., 34,00 vs mediana, 0,00; min., -28,00; máx., 18,00; p <0,05). 

Os dados de preensão manual, mostrados na Figura 5A, não são diferentes entre 

os grupos CTL e TR na linha de base (20,49 ± 7,20 vs 21,49 ± 6,40 kg; p> 0,05); no 

entanto, a força no grupo TR aumentou (30,45 ± 8,89 kg; p< 0,002) após 12 semanas de 

treinamento em comparação com o CTL pós protocolo(20,62 ± 4,37 kg; p< 0,002). 

Quando usamos a análise por intenção de tratar o TR apresentou aumento de força 

(mediana, 7,90; min., 0,00; máx., 30,00 kg) em comparação com o grupo CTL (mediana, 

1,08; min., - 20,00; máx., 11,07 kg; p < 0,05 - Figura 5B). Para o SPPB-Br, apresentado 

na Figura 5C, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos CTL e TR 

na linha de base (pontuação: 8,92 ± 2,55 vs 10,00 ± 1,46; p> 0,005) e após 12 semanas 

da intervenção (pontuação: 10,35 ± 2,09 vs 11,42 ± 0,93; p> 0,05); e nenhuma diferença 

foi observada na análise de intenção de tratar (Figura 5D). 
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Figura 5 – Função muscular esquelética. Fig.5A - Valores absolutos para avaliação da força de preensão 
manual. Fig.5B - Valores de variação delta para avaliação da força de preensão manual. Fig.5C - Valores 
absolutos para avaliação da versão brasileira da Bateria de Desempenho Físico Curto (SPPB-Br). Fig. 5D 
- Valores de variação delta para avaliação da bateria de desempenho físico curto (SPPB-Br). CTL = grupo 
controle, TR = grupo de treinamento resistido. * diferença para CTL no mesmo ponto no tempo; p< 0,05. 
#diferença para CTL; p<0,05. 

 

Na avaliação da função muscular (figura 6), não houve diferenças nos valores 

brutos do pico de torque isocinético seja para extensão ou flexão absolutos ou relativos 

em qualquer momento (figura 6A, 6C, 6E e 6F).No entanto, ao analisar a variação delta, 

observamos que os valores absolutos de extensão de joelho (mediana 7,35; min., 0,00; 

máx., 33,20– figura 6B) e relativos (mediana 10,20; min., 0,30; máx., 31,8 figura 6D) 

aumentaram no grupo TR em comparação com o grupo CTL (mediana, 0,00; min., -13,00; 

máx., 19,30; p< 0,05 e mediana, -2,50, min., -45,30, máx., 10,20; p < 0,05, 

respectivamente). Os resultados foram muito semelhantes para o PT absoluto (figura 6F) 

e relativo (figura 6H) da flexão do joelho, com os valores do grupo TR sendo maiores que 

o do CTL tanto para valores absolutos de flexão de joelho (mediana, 9,80; min., 0,40; 

máx., 53,30 vs mediana, -0,15; min., -8,80; máx., 19,4; p <0,05), quanto para  flexão 
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relativa (mediana, 13,00, min., -3,40; máx., 68,90 vs mediana, -0,50; min., -43,20; máx., 

20,10; p <0,05). 

 
Figura 6 – Avaliação do pico de torque (PT) isocinético. Fig.6A - valores absolutos para avaliação do TP 
de extensão de perna. Fig.6B - valores de variação delta para avaliação do TP da extensão da perna. Fig. 
6C - valores absolutos para avaliação de PT de extensão de perna / massa corporal. Fig.6D - valores de 
variação delta para avaliação do TP da extensão da perna / massa corporal. Fig.6E - valores absolutos 
para avaliação do TP em flexão das pernas. Fig.6F - valores de variação delta para avaliação do TP de 
flexão das pernas. Fig. 6G - valores absolutos para avaliação da PT da flexão das pernas / massa corporal. 
Fig. 6H - valores de variação delta para avaliação da PT da flexão das pernas / massa corporal. CTL = 
grupo controle, TR = grupo de treinamento resistido. #diferença para CTL; p< 0,05. 
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Resultados muito semelhantes foram observados para a ação isométrica da 

extensão do joelho (Figura 7). A variação delta do grupo TR (mediana, 9,95; min., 2,40; 

máx., 26,90 N-M) para valores absolutos (figura 7B) de PT isométricos foi maior do que 

para o grupo CTL (mediana, -16,15; min., -54,7; máx., 0,10 N-M; p < 0,05), e o PT 

isométrico em relação à massa corporal (figura 7D) também foi maior para o grupo TR 

(mediana, 17,45; min., 6,80; máx., 80,30%) em comparação com o grupo CTL (mediana, 

-4,50; min., -87,30; máx., 4,60%; p <0,05). 

 

 
Figura 7 – Avaliação do pico de torque (PT) isométrico. Fig.7A - valores absolutos para avaliação do PT 
de extensão de perna. Fig.7B - valores de variação delta para avaliação do PT da extensão da perna. Fig. 
7C - valores absolutos para avaliação do PT de extensão de perna / massa corporal. Fig. 7D - valores de 
variação delta para avaliação do PT da extensão da perna / massa corporal. CTL = grupo controle, TR = 
grupo de treinamento resistido. #diferença para CTL; p< 0,05. 

 

Também foi possível observar que após 6 semanas de treinamento os voluntários 

do grupo TR aumentaram a força avaliada pelo teste de 1 RM quando comparado ao 

momento basal para todos os exercícios executados durante o protocolo experimental 
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(p<0,01 – Figura 8). Neste mesmo sentido foi observado que após 12 semanas de 

treinamento também houve aumento na força quando comparado ao momento basal e 

quando comparado à 6ª semana de treinamento para todos os exercícios realizados 

durante o período de intervenção (p<0,01 – Figura 8). 

 

Figura 8- Avaliação da força pelo teste de uma repetição máxima (1RM). Os resultados são apresentados 
pelo BoxPlot representado os valores médios, máximo e mínimo. *diferença para o momento basal; # 
diferença para 6ª semana de treinamento; p < 0,01. 

 

Ao comparar as concentrações de hormônios anabólicos (testosterona total, GH e 

IGF-1), não houve diferenças entre grupos ou momentos (p> 0,05) e pré e pós a 

intervenção (Tabela 7). Também foram encontradas diferenças nas concentrações de 

cortisol, IL-6, IL-10 e TNF-α nessas mesmas comparações (p> 0,05). Para IL-1ra,citocina 

anti-inflamatória, houve um aumento após 12 semanas de intervenção em comparação 

com as concentrações basais (0,93 ± 0,03 ng/mL vs 0,99 ± 0,10 ng/mL; p< 0,02) e a 

variação delta foi maior no grupo TR (mediana, 0,04; min., -0,02; máx., 0,36 ng/mL) em 

comparação com os CTL (mediana, -0,01; min., -0,12; máx., 0,07 ng/mL; p < 0,05). 
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Tabela 7 – Avaliação de marcadores bioquímicos. 

 

Variáveis/Grupos 

CTL TR 

Pré- 
intervenção 

Pós- 
intervenção 

∆ variação Pré- 
intervenção 

Pós- 
intervenção 

∆ variação 

mediana mínimo máximo mediana mínimo máximo 

Testosterona (ng/dL) 127,00 ± 211,60 130,65 ± 226,45  -2,20 -11,30 36,10 329,02 ± 298,30 322,16 ± 317,70 -4,70 -121,2 242,30 

GH (pg/mL) 1,95 ± 2,42 1,11 ± 1,32 -0,29 -4,63 1,38 1,21 ± 1,26 1,26 ± 1,23 -0,52 -3,55 2,73 

IGF 1 (ng/mL) 12,27 ± 28,20 14,60 ± 28,25 -0,01 -1,30 30,98 7,76 ± 20,47 7,33 ± 20,46 -0,04 -6,30 1,12 

Cortisol (ug/dL) 12,29 ± 3,07 13,40 ± 2,10 1,10 -7,40 5,10 10,05 ± 3,23  11,29 ± 2,65 0,20 -3,80 12,90 

TNF-α (pg/mL) 4304,29 ± 356,78 4171,97 ± 329,63 -77,04 -862,29 321,31 4405,93 ± 322,09 4414,83 ± 311,67 -63,93 -331,14 754,10 

IL-6 (pg/mL) 28,82 ± 7,57 25,63 ± 6,40 -2,56  -17,22 13,03 29,29 ± 10,84 32,98 ± 17,16 1,62 -9,77 36,30 

IL-10 (pg/mL) 19,68 ± 5,89 22,63 ± 8,88 2,63 -13,43 17,45 21,31 ± 8,05 25,14 ± 9,91 2,77 -3,73 10,80 

IL-1 RA (ng/mL) 0,95 ± 0,06 0,94 ± 0,05 -0,01 -0,12 0,07 0,93 ± 0,03 0,99 ± 0,10* 0,04# -0,02 0,36 
 

GLzM (dados apresentados como média ± desvio padrão) com post hoc de Duncan e pela análise por intenção de tratar (pela soma da classificação de Wilcoxon 
- Mann-Whitney - dados apresentados como mediana, valores mínimos e máximos) CTL = grupo controle, TR = grupo de treinamento resistido. ng/dL. = 
nanograma/decilitro. ug/dL. = micrograma / decilitro. pg/dL = picograma/decilitro. % = porcentagem. * diferença para TR na linha de base; p< 0,05. #diferença 
para CTL; p< 0,05. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Apesar de haver alguns trabalhos que buscam identificar uma possível relação 

entre alteração do sono e o acometimento da sarcopenia, este é o primeiro trabalho, até 

onde sabemos, que avaliou objetivamente o sono de idosos com essa doença. Nesse 

mesmo sentido, acreditamos que esse trabalho seja vanguarda na busca pelo 

entendimento sobre os efeitos do treinamento resistido no sono de idosos sarcopênicos. 

Em síntese, os resultados do presente trabalho indicam que idosos sarcopênicos 

possuem menor TTS, menor eficiência de sono, passam mais tempo acordados após o 

início do sono e apresentam maior quantidade de Síndrome da Apneia Obstrutiva do 

Sono, e de TNF-α circulante do que idosos não sarcopênicos. Também foi possível 

observar que o treinamento resistido por 12 semanas melhorou os parâmetros objetivos 

do sono comumente afetados pelo envelhecimento incluindo a latência do sono, o TTS e 

o estágio do sono N3. Além disso, também identificamos que a auto percepção de 

qualidade do sono foi melhorada após o período de intervenção, juntamente com 

aumento na função muscular e na quantidade de citocinas anti-inflamatórias circulantes 

em idosos sarcopênicos que treinaram por 12 semanas. 

Os resultados do presente estudo vão ao encontro das informações divulgadas 

por Yamada e colaboradores (2013), as quais afirmam que idosos mais velhos possuem 

maiores chances de serem acometidos pela sarcopenia [317]. Nesse mesmo sentido, 

observamos que, mesmo controlado para idade o IMA foi semelhante entre idosos 

sarcopênicos e não sarcopênicos, porém, assim como esperado, a força de preensão 

palmar e o desempenho físico, foram menores apenas no grupo IS. Esses resultados 

estão em consonância ao que o EWGSOP2 preconiza para que a sarcopenia seja 

caracterizada [118]. Outras características importantes da população estudada é que 

tanto os traços da depressão quanto da ansiedade não foram diferentes entres os grupos, 

mas ao analisarmos o estado de humor, foi observado que os idosos sarcopênicos 

apresentaram a dimensão vigor menor quando comparados a idosos não sarcopênicos. 
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Além desses resultados permitirem o entendimento de que o perfil dos voluntários 

que compuseram a amostra era homogêneo (exceto para idade), permitem também 

vislumbrar que a redução do vigor foi o que levou ao aumento da dimensão DTH, já que 

para as dimensões tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental não houve 

diferenças entre os grupos. A redução do vigor no grupo IS pode ser reflexo da redução 

do desempenho físico e da função muscular, as quais podem favorecer que idosos 

sarcopênicos se percebem com menos vontade ou energia para realizar atividades 

diárias [318-320]. É importante deixar claro que o momento do dia que os questionários 

de humor foram respondidos eram os mesmos para todos os voluntários, diminuindo as 

chances de vieses circadianos para percepção do humor. Essa afirmação se torna ainda 

mais robusta uma vez que a maioria das pessoas investigadas apresentou o mesmo perfil 

em relação cronotipo (apenas 1 voluntário possuía perfil vespertino e 2 perfis 

intermediários). 

Porém, é preciso comentar que possíveis alterações no ciclo vigília-sono poderiam 

influenciar a auto percepção do vigor e/ou redução da força ou desempenho muscular 

[321, 322]. Apesar da utilização dos actímetros (como descrito no tópico 5.4), pelos quais 

seria possível avaliar o ciclo vigília-sono, os equipamentos utilizados no presente estudo 

apresentaram falhas técnicas importantes que fizeram com que perdêssemos parte dos 

registros dos dados coletados. Esse fato inviabilizou a investigação da hipótese de que 

alterações no ciclo vigília-sono poderiam influenciar a sarcopenia e o desempenho 

muscular. 

A busca pelo entendimento sobre os motivos pelos quais alterações no sono 

poderiam influenciar o metabolismo do tecido muscular esquelético tem sido objeto de 

estudo de nosso grupo de pesquisa desde ano de 2011. A hipótese inicial era de que a 

privação ou a restrição de sono causaria redução de massa muscular e prejuízos para 

recuperação muscular devido à diminuição da quantidade de hormônios anabólicos e 

aumento de hormônios catabólicos que essa condição causaria [323]. Logo depois, os 

resultados de uma experimentação em modelos animais apontaram no sentido de que 

essa hipótese poderia, de fato, ser verdadeira, uma vez que se observou que ratos 
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privados de sono por 96h reduziram volume muscular, ao mesmo tempo que houve 

aumento de corticosterona e redução de testosterona [203].  

Posteriormente foi proposto ao menos duas possíveis estratégias que poderiam 

minimizar ou prevenir a atrofia muscular causada pela privação de sono:  o exercício 

físico [204] e a suplementação de aminoácido [206]. A justificativa para a utilização 

dessas intervenções permeavam a ideia de que tanto o treinamento resistido quanto a 

suplementação de leucina poderiam estimular a atividade da principal via de síntese 

proteica (PI3K-AKT-mTOR) e, ao mesmo tempo, de reduzir a taxa de degradação 

proteica muscular, seja pela via ubiquitina proteassomo ou autofagia lisossomal [324].  

Tanto Mônico-Neto e colaboradores (2015) quando de Sá Souza e colaboradores 

(2016) demonstraram que a privação de sono foi capaz de gerar atrofia em músculos e 

fibras musculares do tipo II, enquanto as fibras do tipo I apresentavam uma relativa 

proteção. Paralelamente, apesar de haver redução das concentrações de testosterona e 

IGF-1 e aumento de corticosterona, observou-se aumento nas sinalizações 

intramusculares de síntese e degradação proteica em animais privados de sono. Além 

disso, as estratégias de intervenção não estimularam ou reduziram a intensidade das 

sinalizações de degradação e não foram capazes de incrementar as vias de sinalização 

intramusculares de síntese proteica. Esses resultados, em conjunto, nos fizeram propor 

que a atrofia muscular observada após a privação de sono poderia acontecer 

principalmente devido ao fenômeno conhecido como resistência anabólica [206]. 

A resistência anabólica tem sido frequentemente apontada como um dos fatores 

contribuintes para a perda de massa muscular ao longo da vida, porém pouca atenção 

tem sido dada a uma possível influência das alterações do sono no idoso neste 

fenômeno. Exatamente, a fim de preencher essa lacuna, os resultados do presente 

estudo sugerem que idosos que possuem mais comprometimento na integridade do 

tecido muscular esquelético, como no caso da sarcopenia, apresentam algumas 

alterações no sono quando comparados aos idosos não sarcopênicos. Entre as 

alterações do sono observadas pela polissonografia em idosos sarcopênicos é possível 

citar menor TTS, maiores quantidades de SAOS além disso, pela actimetria foi possível 
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identificar também que houve de redução na eficiência do sono e no WASO ao longo de 

10 dias após o fim da intervenção. 

É muito bem descrito na literatura que tanto a insônia quanto a SAOS estão 

relacionadas à maior sonolência diurna e prejuízos na qualidade de sono em idosos [241, 

325]. Apesar de não observamos alteração na qualidade de sono entre o grupo IS e INS 

é possível observar que o IS apresenta maiores escores de sonolência diurna excessiva. 

Parte dos motivos por que isso acontece pode ser explicado pela maior quantidade TNF-

α, citocina pró-inflamatória que é frequentemente associada com o aumento da 

sonolência diurna excessiva [212, 213, 241].  

O aumento dos marcadores inflamatórios possivelmente ocasionados pelas 

alterações do perfil de sono em idosos sarcopênicos nos permite sugerir uma possível 

contribuição para o desenvolvimento do inflamaging. Como foi comentado anteriormente 

(tópico 2.5), o aumento das citocinas pró-inflamatórias também são elencadas como 

contribuintes para o desenvolvimento da resistência anabólica [326] e da fisiopatologia 

da sarcopenia [327]. Essas sinalizações acabam por fechar um ciclo vicioso entre 

envelhecimento, sono e piora do desempenho e da função muscular, uma vez que o 

aumento das sinalizações também pode contribuir para piora de diversos parâmetros 

relacionados ao sono, incluindo latência, sonolência diurna e fadiga e, provocar 

alterações metabólicas e cardiovasculares [241, 328, 329] que, por sua vez, podem levar 

à sarcopenia. 

Essa hipótese de que a redução mais acentuada das funções musculares esteja 

relacionada à resistência anabólica pode ser parcialmente entendida à medida que, após 

12 semanas de treinamento, idosos sarcopênicos diminuíram o tempo para iniciar o sono, 

os escores para insônia, aumentaram o TTS, a quantidade de sono N3, melhoraram a 

percepção sobre a qualidade de sono e relataram maior eficiência de sono porém, não 

aumentaram as concentrações de testosterona, GH e IGF-1, e nem diminuíram as 

concentrações de cortisol.  

O sono N3 é frequentemente apontado como um dos principais responsáveis pela 

restauração física e por regular o metabolismo muscular esquelético. As justificativas 

para isso, permeiam a ideia de que durante o sono de ondas lentas há maior secreção 
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de testosterona, GH e IGF-1 enquanto as concentrações de cortisol são reduzidas [196, 

260, 330]. Por outro lado, após o período de intervenção, esses mesmos indivíduos 

apresentaram maiores quantidades de IL-1ra, cujos efeitos são contrários aos da IL-1, ou 

seja, reduzir a sinalização inflamatória [202] e, consequente, contribuir para a melhora 

das funções musculares. 

Esses resultados nos fazem refletir e endossar ainda mais a ideia de que a 

redução da capacidade de recuperação muscular e, portanto, a redução de função, 

desempenho e até mesmo volume muscular em idosos sarcopênicos estejam 

relacionados a uma resistência anabólica mais intensa do que observada em idosos não 

sarcopênicos. Por isso, nós estamos propondo que, assim como sugerido por Haran e 

colaboradores (2012), idosos tendem a ser mais acometidos pela resistência anabólica e 

que as alterações no sono inerentes ao processo de envelhecimento possam ser 

importantes mediadores. Além disso, acreditamos que idosos que possuem prejuízos 

ainda maiores no sono, seja por alguma doença, síndrome, alterações do ritmo circadiano 

ou do sono em si possuem maiores chances de serem acometidos pela sarcopenia (figura 

9). 

 
Figura 9 – Representação do balanço entre síntese e degradação proteica (turnover) em adultos jovens, 
idosos com sono adequado e idosos com sono inadequado. 
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Sendo assim, propor estratégias que possam aumentar os estímulos anabólicos 

ou aumentar a sensibilidade do tecido muscular em responder aos estímulos anabólicos 

já existentes são essenciais para que as funções musculares possam ser recuperadas. 

Esse pensamento vai exatamente ao encontro do Grupo de Trabalho Europeu sobre 

Sarcopenia em Pessoas Idosas (EWGSOP), que entende que a melhora da força e do 

desempenho muscular é fundamental para o tratamento da sarcopenia [118]. 

Neste sentido, programas de exercícios físicos, principalmente exercícios 

resistidos são, atualmente, uma das intervenções mais recomendadas para o tratamento 

da sarcopenia [331-333]. Os motivos pelos quais essa recomendação é feita é porque 

essa é uma das principais formas de estimular o aumento de massa muscular (hipertrofia 

ou hiperplasia) bem como melhorar capacidades bimotoras relacionadas à função 

muscular como a força, velocidade e potência muscular [251].  

Apesar de não observarmos aumento de massa muscular e melhoras no 

desempenho muscular (bateria curta de performance física) em idosos sarcopênicos 

após 12 semanas de treinamento resistido, foi possível identificar melhoras na força de 

preensão manual e pico de torque de membros inferiores. Sobre o desempenho 

muscular, apesar do SPPB-Br ser um instrumento muito bem aceito na avaliação dessa 

variável em idosos sarcopênicos, é preciso considerar que os exercícios realizados no 

presente estudo não utilizavam movimentos específicos aos que compõem a bateria de 

avaliação.  

Por outro lado, medidas gerais de função muscular, sendo elas inespecíficas como 

no caso do handgrip ou mais específicas como avaliações em dinamômetros isocinéticos, 

mostram a efetividade que as 12 semanas de intervenção tiveram [334, 335]. Entre os 

tipos de ações musculares possíveis de serem avaliadas nesse diâmetro estão as ações 

concêntricas (quando há encurtamento do segmento muscular caracterizando que a força 

do indivíduo é maior do que uma fora de oposição), excêntricas (quando há estiramento 

do segmento muscular caracterizando que a força de oposição é maior do que a força 

que um indivíduo consegue executar) e ações isométricas (caracterizadas pela igualdade 

entre a força do indivíduo e a força e oposição e portanto não há encurtamento nem 
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estiramento muscular)[336]. Desses tipos de ações musculares as ações isométricas têm 

se mostrado mais precisas para medir a função muscular do que as ações isocinéticas, 

uma vez que estas são menos representativas das formas usuais de força muscular [337]. 

Entre os mecanismos envolvidos para que o tecido muscular esquelético possa se 

adaptar aos estímulos gerados pelo treinamento resistido a fim de aumentar seu volume 

ou melhorar suas funções, destaca-se a ativação de vias anabólicas em níveis mais 

elevados do que os estímulos catabólicos [77, 79, 263, 338, 339]. Entretanto, é muito 

comum a afirmação por parte dos especialistas e cientistas do esporte de que, além dos 

estímulos propriamente ditos, aspectos relacionados à recuperação (período após o 

treinamento) como alimentação e sono sejam essenciais para que as adaptações 

aconteçam de forma mais acentuada [340].  

Especificamente sobe o sono, entende-se que dormir bem e por mais tempo, ou 

seja, acordar menos durante o sono, ter maior quantidade de sono profundo, demorar 

menos tempo para iniciar o sono, seja essencial para que haja uma adequada 

restauração física [203, 204, 206, 341-343]. E, nesse sentido, é bem descrito que os 

programas de exercícios físicos per se estão associados à melhora de diversos 

parâmetros de sono na pessoa idosa[81, 344-346]. A título de ilustração, Viana e 

colaboradores em 2012 demonstraram que o treinamento resistido foi capaz de reduzir a 

latência para o início do sono, aumentar o tempo total de sono e reduzir a fragmentação 

do sono [245].  

Embora não tenhamos observado um aumento no tempo total de sono ou uma 

diminuição na fragmentação do sono, foi observada diminuição na latência do início do 

sono e aumento na quantidade do estágio de sono N3, o estágio profundo do sono 

NREM. Embora as 12 semanas de treinamento resistido não tenham diminuído o WASO, 

especulamos que possivelmente haja uma redução de micro despertares ao longo de 

uma noite de sono de idosos sarcopênicos, entretanto esse aspecto precisa ser 

investigado. Porém, a redução da latência do sono, juntamente com melhorias na 

percepção subjetiva do sono e aumento da eficiência do sono auto referida, indicaram 

que os padrões de sono dos pacientes sarcopênicos submetidos ao TR foram afetados 

positivamente pela intervenção aplicada no presente estudo. 
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Outro ponto que é possível considerar é que nossos resultados apontam para uma 

melhora de aspectos relacionados à insônia de idosos sarcopênicos. Muito embora o 

diagnóstico de insônia crônica deva seguir os critérios clinicamente definidos pelo Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais [347] que não foram utilizados no 

presente estudo, a redução da latência de sono identificada pela PSG e uma redução 

absoluta nos escores do IGI, observadas por nós, sugere que os sintomas de insônia 

foram reduzidos e, portanto, houve uma melhora na qualidade de sono desses 

voluntários. É preciso deixar claro, porém, que mesmo havendo alteração dos escores 

do IGI não houve alteração na classificação do questionário, muito provavelmente, pois 

os pontos de cortes ou o próprio questionário não são suficientemente sensíveis para 

identificar mudanças nesta população [245]. 

Curiosamente, tanto a SAOS quanto a insônia são situações que estão 

relacionadas ao aumento da concentração de citocinas pró-inflamatórias[242, 348, 349]. 

Enquanto aumentos sutis de IL-1, IL-6 e TNF-α podem facilitar o início do sono – 

principalmente por estarem associadas ao controle da temperatura central e de 

neurotransmissores relacionados ao início e manutenção do sono como a serotonina e o 

GABA – o aumento exacerbado dessas citocinas pode ser o sinalizador para identificação 

dos prejuízos no padrão de sono. Os motivos pelos quais essas citocinas estão 

relacionadas à piora do sono envolve a hiperativação do eixo HPA, principalmente 

estimulando o aumento da temperatura central, dificultando o início do sono e 

aumentando sua fragmentação [202].  

 Por outro lado, os programas de exercícios contínuos são amplamente aceitos 

como intervenções que podem reduzir o estado inflamatório [350, 351]. Perspectivas 

mais atuais atribuem ao músculo esquelético, quando estimulado através de uma 

sobrecarga, um papel importante na produção e secreção de miocinas que, entre as suas 

funções podem estar a redução da inflamação sistêmica. Nesse sentido, nossos 

resultados indicam que o exercício resistido estimulou a produção de citocinas anti-

inflamatórias como a IL-1ra, que, juntamente com a presença da IL-6 podem não só 

reduzir os diversos efeitos negativos da inflamação sistêmica aos órgãos e tecidos, 
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incluindo os músculos esqueléticos, como também podem mediar a melhora da qualidade 

de sono [202], como observado por nós, em idosos sarcopênicos. 
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8. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  

Apesar da relevância e originalidade da presente tese alguns pontos precisam ser 

considerados como fatores que limitam o entendimento de alguns achados. Entre eles é 

preciso considerar que todos os resultados apresentados aqui são protocolo-

dependentes, uma vez que o programa de treinamento resistido ocorreu por 12 semanas, 

ou seja, não é possível extrapolar os resultados para programas de treinamento mais 

extensos. Além disso, a quantidade reduzida de voluntários avaliados, sobretudo no 

experimento 1, reduziu o poder estatístico previsto a priori.  

Mesmo observado um evidente aumento nos valores do pico de torque, é preciso 

considerar que as ações musculares realizadas no dinamômetro isocinético ocorrem 

após o posicionamento e isolamento dos seguimentos corporais, fato que não representa 

as ações musculares desenvolvidas no protocolo de treinamento e nas atividades 

cotidianas de um indivíduo. 

Mesmo que as citocinas pró e anti-inflamatórias elencadas para análise no 

presente estudo estejam entre as que mais contribuem para o balanço anti/pró-

inflamatório, a utilização de metodologias que não desafiaram as células do sistema 

imunológico talvez impediram de representar melhor a contribuição ou não da inflamação 

para o sono e para a sarcopenia. 

 

  



102 
 

9. CONCLUSÃO 

Portanto, a partir dos resultados apresentados no presente trabalho é possível 

concluir que idosos sarcopênicos além de possuírem pior performance e função muscular 

reduzida também dormem por menos tempo ao longo de uma noite, possuem maior 

frequência de eventos de apneia obstrutiva do sono, menor eficiência de sono, passam 

mais tempo acordados após iniciarem o sono e são mais sonolentos ao longo de um dia 

do que idosos não sarcopênicos. Esses resultados possivelmente podem ser mediados 

pela maior concentração da citocina pró-inflamatória TNF-α.  

Os resultados do presente estudo também permitem afirmar que 12 semanas de 

treinamento resistido com carga progressiva foi capaz não só de melhorar a função 

muscular como também aumentou o estágio do sono N3 e do tempo total de sono, 

reduziu a latência para início do sono e a quantidade de eventos respiratórios durante o 

sono, além de melhorar a percepção subjetiva de sono de idosos sarcopênicos. Essas 

modificações também foram acompanhadas pelo aumento da quantidade de citocina 

anti-inflamatória IL-1ra. 

Apesar de identificarmos diferenças entre o sono de idosos sarcopênicos e não-

sarcopênicos ou efeitos do treinamento resistido sobre alguns parâmetros de sono, não 

foi possível identificar, a partir dos dados coletados, possíveis alterações de 

adiantamento ou atraso de fase no ritmo vigília-sono. 

Por fim, os resultados do presente trabalho permitem sugerir que possivelmente 

as alterações do padrão de sono sejam um importante mediador da resistência anabólica, 

fato pelo qual alguns idosos tenham mais chances de ser acometidos pela sarcopenia 

enquanto o treinamento resistido é uma estratégia importante para melhorar tanto o sono 

quanto a função muscular nesta condição.  
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ANEXO III 

MODELO DA LISTA DE FREQUÊNCIA DE TREINAMENTO 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

MODELO DO DIÁRIO DE SONO QUE ACOMPANHAVA OS ACTÍMETROS 
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*os diários se repetiram por 10 dias concecutivos. 


