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RESUMO

A conceptualização sobre envelhecimento passa pela caracterização de

um conjunto de alterações deletérias que ocorrem nos seres vivos à medida

que progridem no seu tempo de vida. O processo é considerado fisiológico,

atingindo todos os níveis da organização biológica, evoluindo gradualmente e

estando sujeito a determinantes de origem genética e ambiental. Os esforços

para a compreensão deste fenómeno traduzem-se pela formulação, ao longo

dos tempos, de diferentes teorias biológicas do envelhecimento, surgindo

recentemente a Teoria da Fiabilidade, que de forma notável parece unificar as

teorias explicativas e fornecer uma visão suficientemente abrangente do

envelhecimento. O sistema muscular esquelético parece ser altamente

susceptível aos desafios impostos com o avançar da idade, verificando-se um

declínio progressivo da massa, força, e qualidade muscular, condição descrita

como sarcopenia do envelhecimento. A presente revisão pretende analisar as

alterações estruturais, bioquímicas e funcionais que caracterizam o

envelhecimento muscular esquelético. Apesar da importante atrofia do músculo

esquelético, os mecanismos responsáveis pela deterioração do desempenho

muscular são apenas parcialmente conhecidos. A sarcopenia do

envelhecimento parece ser o resultado final de várias alterações, incluindo:

desnervação progressiva e possivelmente, reduzida capacidade de reinervação

colateral; redução do número de unidades motoras e aumento do tamanho da

unidade motora; redução da síntese proteica; mecanismos de atrofia por

desuso; equilíbrio alterado da produção de factores de crescimento locais e/ou

factores tróficos sistémicos para a manutenção do fenótipo celular muscular.

Enquanto se aguarda futuros tratamentos e modos de prevenção, baseados na

descoberta de novas intervenções farmacológicas, a actividade física constitui,

porventura, o recurso mais sólido nesta luta. Os potenciais benefícios a longo

prazo são o menor número de quedas, o aumento da mobilidade e

independência, garantindo a manutenção da capacidade e autonomia do idoso

para efectuar as actividades da vida diária.

PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO; MÚSCULO ESQUELÉTICO; SARCOPENIA;

ACTIVIDADE FÍSICA.
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RÉSUMÉ

Les concepts sur le vieillissement est la caractérisation d'un certain

nombre de modifications délétères qui se produisent dans les êtres vivants à

mesure qu'ils progressent dans leur vie. Le processus est considéré comme

physiologique, pour atteindre tous les niveaux d'organisation biologique,

évoluer progressivement et être soumis à des déterminants d’origines

génétiques et environnementaux . Les efforts visant comprendre ce phénomène

conduisent à l'élaboration, au fil du temps, de différentes théories biologiques

du vieillissement, apparus récemment la théorie de la fiabilité qui semble

remarquablement unifier les théories explicatives et fournir une vue

suffisamment large du vieillissement. Le système musculaire squelettique

semble être très sensible aux problèmes à mesure des années, avec une

diminution progressive de la masse, la force musculaire et de la qualité, une

situation décrite comme sarcopénie du vieillissement. Cette étude vise

examiner les changements structurels, biochimiques et fonctionnelles qui

caractérise le vieillissement du muscle squelettique. Malgré d'importante

atrophie des muscles squelettiques, les mécanismes responsables de la

détérioration de la performance musculaire ne sont que partiellement connues.

La sarcopénie du vieillissement semble être le résultat de plusieurs

changements, notamment: la dénervation progressive et éventuellement, une

réduction de la capacité de réinnervation; la réduction du nombre d'unités

motrice et d'augmenter la taille de l’unité motrice; la réduction de la synthèse

des protéines; des mécanismes de l'atrophie par désuétude; modification de

l'équilibre de la production de facteurs de croissance et / ou trophiques

systémiques pour maintenir le phénotype des cellules musculaires. Dans

l'attente de futurs traitements et de méthodes de prévention, basée sur la

découverte de nouvelles interventions pharmacologiques, l'activité physique est

peut-être le plus solide élément dans cette lutte. Les avantages potentiels à

long terme sont une diminution du nombre de chutes, l'accroissement de la

mobilité et d'indépendance, d'assurer le maintien de la capacité et l'autonomie

des personnes âgées à mener des activités de la vie quotidienne.
MOTS-CLÉS: VIEILLISSEMENT; MUSCLE SQUELETTIQUE; SARCOPÉNIE, ACTIVITÉ
PHYSIQUE.
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ABSTRACT

The concept about aging is the characterization of a number of

deleterious changes that occur in living beings as they progress in their lifetime.

The process is considered to be physiological, reaching all levels of biological

organization, evolve gradually and being subject to determinants of genetic and

environmental origin. Efforts to understand this phenomenon lead to the

formulation, over time, of different biological theories of aging, emerging the

newly theory of reliability, which seems to remarkably unify the explanatory

theories and provide a sufficiently broad view of aging. The skeletal muscle

system appears to be highly susceptible to challenges with age, with a

progressive decline of the mass, strength and quality muscle, a condition

described as sarcopenia of aging. This review aims to examine the structural,

biochemical and functional changes that characterizes the aging skeletal

muscle. Despite significant atrophy of skeletal muscle, the mechanisms

responsible for the deterioration of muscle performance are only partially

known. The sarcopenia of aging seems to be the end result of several changes,

including: progressive denervation and possibly, reduced capacity for collateral

reinnervation; reduction of number of motor units and increase on the size of

the motor unit; reduction of protein synthesis; mechanisms of disuse atrophy;

changed balance of production of growth factors and / or systemic trophic

factors to maintain the muscle cell phenotype. Pending future treatments and

methods of prevention, based on the discovery of new pharmacological

interventions, physical activity is perhaps the most robust feature in this fight.

The potential benefits in the long term are a lower number of falls, increased

mobility and independence, ensuring the maintenance of capacity and

autonomy of the elderly to perform activities of daily living.

KEYWORDS: AGING; SKELETAL MUSCLE; SARCOPENIA; PHYSICAL ACTIVITY.





1

1. INTRODUÇÃO

O aumento crescente do número de idosos, e sobretudo de muito

idosos, é nos dias de hoje uma realidade inegável. Existem actualmente em

todo o mundo cerca de 360 milhões de pessoas com mais de 65 anos, das

quais 200 milhões pertencem aos países desenvolvidos, calculando-se que no

ano 2020, o número total de idosos ultrapasse os 1000 milhões, pertencendo 7

em cada 10 a esses países (Kalache et al., 1996).

Na última metade do século XX, a população mundial assistiu a um

continuado processo de transição demográfica, com o decréscimo simultâneo

das taxas de mortalidade e de natalidade, sustentando o fenómeno de um

envelhecimento populacional mundial e, apesar de inicialmente este processo

se ter verificado nos países mais desenvolvidos, assiste-se à sua

generalização, ainda que com diferentes ritmos, sendo previsível que esta

tendência de envelhecimento da população se mantenha no futuro (Kalache et

al., 1996). Esta transformação demográfica constitui um desafio para a

sociedade, a economia, a política e as ciências, bem como para a família e

para o indivíduo. Sendo o envelhecimento populacional, indubitavelmente, um

dos aspectos mais relevantes nas sociedades actuais, torna-se pertinente

analisar a interacção entre a emergência deste mesmo fenómeno, em termos

gerais e o impacto na vida do idoso, em particular.

Com o presente trabalho pretendemos compreender a extensão do

fenómeno de envelhecimento, analisando a repercussão deste na capacidade

funcional dos indivíduos. As consequências que mais se denotam com o

envelhecimento são o surgimento de doenças, sejam elas físicas ou mentais,

culminando muitas das vezes na institucionalização, que resulta do estado de

incapacidade funcional associado com a ausência de redes de apoio social.

São doenças geriátricas comuns: a resistência à insulina e intolerância à

glucose, a dislipidémia, a hipertensão arterial, a doença arteriosclerótica

cardiovascular e cerebrovascular, a artrite, a osteoporose e a sarcopenia (Fauci

et al., 2008).

Sob o ponto de vista epidemiológico, duas visões opostas abordam a

relação entre o aumento da longevidade e a prevalência de doença. Por um
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lado, a noção de haver maior prevalência de doenças crónicas e de

incapacidade associadas ao aumento da longevidade, ao que os autores

chamaram “pandemia de incapacidade” (Schneider & Brody, 2006). Por outro,

a noção de que o aumento da longevidade podia ser acompanhado por um

aumento do tempo de vida sem manifestações de doença, designado como

“compressão da morbilidade” (Fries, 2003). Parece haver comprovativos para

qualquer destas duas acepções, o que provavelmente se deve a padrões de

envelhecimento opostos entre populações envelhecidas, a percursos de vida

mais ou menos nocivos e adaptados aos desafios do avanço da idade, no

entanto, a primeira das noções anteriormente apresentadas caracteriza a

realidade da maioria das populações, enquanto a “compressão da morbilidade”

constitui um dos grandes desafios para a sociedade actual.

No geral, parece ser grande a vulnerabilidade dos organismos

envelhecidos à ocorrência de doença (Fried et al., 2004). São reconhecidas as

inúmeras alterações decorrentes do processo de envelhecimento, nos vários

sistemas do organismo em geral e do sistema muscular esquelético em

particular. O sistema muscular esquelético constitui o sistema de suporte

primário, permite o movimento e constitui o maior local de armazenamento e

transdução de energia no Homem.

A sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva de massa e função

muscular que ocorre com o envelhecimento, é uma condição com grande

prevalência no idoso, que tem um efeito devastador na sua qualidade de vida e

em última análise, na sua sobrevivência (Evans, 1995). Está na base do

desenvolvimento da fragilidade, no aumento da probabilidade de quedas e na

incapacidade de desenvolver actividades da vida diária (AVD´s) (Evans, 1995).

É inequívoco que, a compreensão das causas e mecanismos da perda

e disfunção muscular que ocorre com a idade é indispensável para desenvolver

estratégias que atenuem ou revertam o declínio da massa e função muscular,

relacionados com a idade (Degens & Larsson, 2007).

Vários mecanismos têm sido propostos, numa tentativa de explicar as

alterações na massa e força muscular, que ocorrem no envelhecimento.

Figueiredo et al. (2006) referem factores sistémicos e locais, como a falta de

actividade física regular, alterações no metabolismo proteico, verificando-se um

défice de síntese proteica, alterações endócrinas, diminuição da função
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neuromuscular, alteração da expressão genética, défice no recrutamento de

células satélite, stress oxidativo, acumulação de erros mitocondriais associada

à idade e apoptose.

Os factores estruturais e funcionais responsáveis pelos aspectos

físicos da sarcopenia, vêem sendo investigados directamente no músculo

esquelético humano (Frontera et al., 2000). Apesar da evidente atrofia do

músculo esquelético no idoso, os mecanismos responsáveis pela deterioração

do desempenho muscular são apenas parcialmente conhecidos. Uma das

propostas desta revisão é descrever as alterações estruturais, bioquímicas e

funcionais que caracterizam o envelhecimento muscular esquelético. A

compreensão dos mecanismos que levam a esta disfunção muscular em

idades avançadas, constitui uma grande prioridade de saúde pública.

Não existe ainda, uma “cura” para a perda progressiva da massa

muscular com a idade (Johnston et al., 2008). Como tal, grande parte da

comunidade científica tem dedicado esforços no sentido de encontrar meios

preventivos e terapêuticos. A actividade física regular é considerada desde há

muito como um componente preponderante de um estilo de vida saudável.

Recentemente, esta ideia tem sido reforçada por novas evidências científicas

que associam positivamente a actividade física regular a um vasto rol de

benefícios na saúde física e mental (Johnston et al., 2008).
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2. ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO

Existem poucas certezas na vida, contudo, o processo de

envelhecimento é um acontecimento que todos esperamos e que quase todos

experienciamos (Johnston et al., 2008). Falar sobre envelhecimento e sobre

como se define alguém como sendo idoso, é algo que não é fácil e que está

longe de ser consensual.

O envelhecimento tem sido descrito como um processo, ou um

conjunto de processos, inerente a todos os seres vivos, que com a passagem

do tempo se expressa pela perda da capacidade de adaptação às variações

ambientais e pela diminuição da funcionalidade máxima, sendo determinado

geneticamente e modulado ambientalmente (Spirduso, 1995). Decorre a todos

os níveis da organização biológica com alterações irreversíveis na estrutura e

funcionamento de células, tecidos, órgãos, sistemas e, em última análise, do

organismo como um todo (Kirkwood, 1996). Na perspectiva de Harman (2001),

é a acumulação de diversas alterações deletérias, em células e tecidos, com o

avançar da idade que provoca o aumento exponencial do risco de doença e

morte, aumento este que tão bem caracteriza o envelhecimento orgânico.

O envelhecimento é um processo cujo resultado nos parece ser óbvio

mas cujos mecanismos permanecem desconhecidos. O seu decurso é lento e

contínuo, conduzindo a uma diminuição progressiva da reserva funcional dos

diferentes órgãos e sistemas, podendo manifestar-se por reacções mais lentas

a estímulos, maiores flutuações no funcionamento orgânico e maior demora em

se voltar a um estado de repouso, que correspondem a limitações na

adaptação homeostática (Fauci et al., 2008). Declinam as capacidades para

tolerar o stress de natureza física (Fauci et al., 2008), designadamente térmico,

oxidativo, farmacológico, nutricional e hipóxico ou isquémico, surgindo

diminuição dos ajustamentos moleculares necessários para tolerar estes

desafios, que podem ser apenas evidentes em períodos de esforço máximo ou

de stress (Saunders & Verdin, 2009).

Por fim, Tiidus (2008) define o envelhecimento como a perda

progressiva e irreversível da capacidade de adaptação do organismo às

condições do ambiente. Este é, no entanto, um processo complexo e universal,

que depende de inúmeros factores individuais ou de grupo como sejam: a
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idade cronológica, o género, os factores hereditários ou genéticos, as

diferenças étnicas e culturais, o estatuto sócio-económico, o nível habitual de

actividade no que se refere à sobrevivência e saúde dos indivíduos

(Christensen et al., 2006).

Implícito às diferentes definições dos vários autores, surge a ideia de

que o envelhecimento é um processo contínuo, podendo no entanto, observar-

se uma evolução mais acentuada à medida que a idade avança. Outra ideia

que marca as várias definições é a de que o envelhecimento é um processo

progressivo e irreversível, que provoca várias alterações nefastas nas

capacidades dos sujeitos, que embora possam diferir de indivíduo para

indivíduo, são inevitáveis e observáveis em todos os seres humanos.

Pese embora o facto de os vários autores de alguma forma

considerarem o envelhecimento como um processo, ou pelo menos como um

contínuo temporal sequenciado, não existe nenhum que delimite claramente o

início deste processo. Contudo, estudos realizados dizem-nos que a curva que

traduz a aptidão física do homem tem uma expressão crescente, desde o

nascimento até ao estado adulto, momento em que é atingida a sua máxima

expressão, iniciando-se então um processo de perda de capacidades mais ou

menos progressivo (Marques, 1996).

Os estudos feitos nesta área revelam que a partir dos 40 anos de idade

se evidencia uma série de alterações fisiológicas, que são características do

envelhecimento, sendo um erro pensar-se que se fica idoso de uma forma

abrupta apenas aos 60 ou 65 anos. Por sua vez, Fauci et al. (2008),

consideram que as manifestações fisiológicas do envelhecimento, a diminuição

e mau funcionamento celular associado surgem a partir da terceira década de

vida, com muita diversidade de expressão, com ritmos de declínio variáveis

entre vários órgãos no mesmo indivíduo e entre indivíduos.

A idade cronológica está inevitavelmente ligada ao envelhecimento,

contudo, devido à diversidade de expressão do envelhecimento humano e à

necessidade de identificar parâmetros que o possam sinalizar, surgiu a noção

de idade biológica, como melhor tradutora do estado orgânico e funcional dos

organismos envelhecidos. De acordo com Miller (1998), o envelhecimento

enquanto processo, assenta fundamentalmente na chamada idade biológica

dos indivíduos e como tal, não se desenvolve e aplica a todos os sujeitos da
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mesma maneira, devido à individualidade biológica de cada um e às formas

particulares de envelhecimento dos mesmos.

Esta última concepção está pois perfeitamente de acordo com as

generalidades apresentadas anteriormente, onde existe em todas as definições

a ideia da adaptação individual que influencia em maior ou menor grau o

processo relativo ao envelhecimento. Também para Spirduso (1995), esta

noção é válida, uma vez que, de acordo com a autora, o processo de

envelhecimento é acompanhado por uma perda das capacidades dos

indivíduos, que conduz a uma redução da habilidade para promover

adaptações de forma rápida e efectiva. Rattan (2000), considera que, com o

passar do tempo a reserva fisiológica não se renova na mesma taxa que

acumula perdas, porque as perturbações moleculares aumentam a uma

velocidade maior que a capacidade de reparação, sendo estas alterações,

inerentes ao envelhecimento, responsáveis pelo aumento da vulnerabilidade a

acidentes ou doenças.

Halfon e Hochstein (2002), referem que a capacidade global de um

indivíduo – capacidade funcional global – aumenta ao longo da vida até à idade

adulta e depois começa a decrescer, existindo um nível mínimo de capacidade

funcional que o indivíduo tem de ter para desenvolver a vida sem qualquer tipo

de limitações. Os mesmos autores referem que, não raras as vezes constata-

se que indivíduos na idade adulta estão abaixo deste nível e funcionam na

prática como indivíduos limitados, atingindo níveis de degradação tais, que se

considera terem mesmo uma incapacidade real, enquanto que, inversamente,

existem idosos que mantêm toda a capacidade funcional com uma vida activa

sem limitações.

Considera-se, ainda, que há diversos determinantes da saúde que

moldam o processo individual de envelhecimento, entre os quais o sexo, a

cultura, factores relacionados com a saúde e com aspectos sociais,

comportamentais, ambientais e pessoais (Christensen et al., 2006).

Assim, excluindo toda e qualquer condição patológica, o desempenho

físico da pessoa idosa é limitado pela redução da capacidade aeróbia e

anaeróbia, do vigor muscular e pela diminuição da flexibilidade, da habilidade

motora e sem dúvida do rendimento mecânico (McArdle et al., 2006). Estas

generalidades não se aplicam de igual forma a todos os indivíduos, pela sua
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individualidade biológica e pelas opções de vida subjacentes, ou seja, o tipo de

vida que se leva vai condicionar o envelhecimento e as doenças a ele

associadas.
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2.1. NOÇÕES E CONCEITOS

Se encararmos o envelhecimento de uma forma simplista, poderíamos

definir a idade física, como o tempo cronológico que passou desde o

nascimento até ao momento da observação, porém esta visão seria demasiado

reducionista, estando nós a tratar de um fenómeno tão complexo.

Assim, são várias as definições que procuram responder a este

problema, cada qual baseada em diferentes aspectos, sejam eles, biológicos,

funcionais, sociais, cronológicos ou económico/administrativos, com as suas

vantagens e os seus inconvenientes.

A idade cronológica constitui uma referência sobre os indivíduos, que

está inevitavelmente ligada ao envelhecimento, sendo a idade de 65 anos,

consensualmente indicada para a designação social de idoso (Navarro et al.,

2006). Em abordagens populacionais é comum fazer-se o agrupamento dos

indivíduos, em relação à idade, segundo grupos etários. Uma separação

frequentemente encontrada em estudos e em estatísticas internacionais sobre

idosos compreende os grupos: dos 65 aos 74 anos (Idosos jovens), dos 75 aos

84 anos (Idosos) e com 85 ou mais anos (Muito idosos) (Mittelmark et al.,

1994). Ainda no que se refere a esta problemática, um autor de referência

nesta matéria, Shephard (1997), apresenta-nos uma classificação baseada em

critérios funcionais, colocando os indivíduos nas seguintes categorias:

a) Idosos jovens - É a idade que se refere ao período imediatamente

pós-reforma, onde existe normalmente uma perda progressiva de funções.

Nesta idade (65 a 75 anos), existe um aumento modesto no nível de actividade

física, que surge da tentativa de preencher os tempos livres entretanto

adquiridos.

b) Idosos - Nesta idade (75 e 85 anos) as pessoas notam uma perda

substancial de capacidades na realização das tarefas básicas do dia-a-dia,

mantendo-se no entanto independentes, embora apresentando frequentemente

alguma doença associada.

c) Muito Idosos - Nesta fase, as pessoas encontram-se muito

diminuídas, necessitando de cuidados diários, estando totalmente dependentes

dos outros (mais de 85 anos).
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A idade cronológica deverá constituir-se como uma mera classificação

formal pois, apesar das vantagens relacionadas com a isenção de

condicionalismos grupais, como a raça ou condição social, a verdade é que o

percurso de vida individual pode conduzir a diferenças substanciais entre

indivíduos que sejam da mesma coorte de nascimento (Mittelmark et al., 1994)

e, como tal, é errado admitir que determinada idade corresponde a

determinada realidade biológica.

Uma vez que não é possível medir o envelhecimento directamente,

existe a necessidade de identificar parâmetros que o possam sinalizar, e que

são apresentados como marcadores biológicos do envelhecimento do

organismo humano (Herbig et al., 2006). Surge, assim, a noção de idade

biológica, associada ao conhecimento das alterações que diversos parâmetros

orgânicos e funcionais sofrem à medida que se envelhece. A sua medição

permite conhecer aspectos do envelhecimento a nível individual, e assim

caracterizar e distinguir indivíduos e grupos (Miller, 1998).

No entanto este conceito tem limitações, entre os quais a selecção dos

marcadores, uma vez que sendo substâncias orgânicas sofrem, tal como o

organismo em envelhecimento, a influência de factores genéticos e ambientais

(Kirkwood, 1996). Também não é simples a selecção dos indivíduos para

estudos desta natureza, nomeadamente em relação à sua idade e estado de

saúde (Miller, 1998). Apesar destas limitações, torna-se possível e vantajoso

poder evidenciar diferenças existentes entre indivíduos com a mesma idade

cronológica e que apresentem diferente condição biológica (Miller, 1998).

Pelo exposto anteriormente, torna-se evidente que a definição de idade

é complexa, não existindo apenas uma resposta correcta sobre o que são o

passar dos anos que nos conduzem a “idosos” ou a “velhos”.

Tendo em conta que o modo como se vive parece determinar o modo

como se envelhece, é reconhecida a existência de alguns padrões de

envelhecimento (Spirduso, 1995). Define-se como envelhecimento activo o

processo de optimização de oportunidades de saúde, participação e

segurança, no decurso da vida, para promover a qualidade de vida à medida

que se envelhece (Spirduso, 1995). Este conceito, que surge como um novo

modelo de abordagem do envelhecimento, aplica-se a indivíduos e a grupos e,
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sob esta perspectiva, uma pessoa tende a realizar o seu potencial para um

envelhecimento com bem-estar físico, social e mental ao longo da vida.

Esta linha de raciocínio foi precedida de conceptualizações afins, tais

como: a noção de envelhecimento bem sucedido (Williams, 2006), em que se

considera poder haver adaptação ao envelhecimento de modo a manter ou

alcançar satisfação com a vida, estado de espírito elevado e bem-estar

psicológico, com alterações mínimas de declínio, tendo factores extrínsecos,

como determinados hábitos mantidos ao longo da vida, um papel positivo.

Neste contexto, vale a pena lembrar os objectos de estudo da

Gerontologia e da Geriatria, ambas dedicadas às várias facetas do

envelhecimento humano, respectivamente sem doença e com doença

(Mittelmark et al., 1994). Tendo em conta a existência de interacções entre o

declínio fisiológico próprio do envelhecimento e doenças específicas, é de

realçar a importância do conhecimento gerontológico para encetar este

trabalho.

Por vezes torna-se difícil distinguir entre as alterações próprias do

envelhecimento fisiológico e as que são patológicas, sendo comum questionar-

se a dualidade entre envelhecimento versus doença ou envelhecimento

fisiológico versus envelhecimento patológico (Rossi & Sader, 2002). Ao estudar

o envelhecimento, alguns autores sugerem a sua divisão em envelhecimento

primário e secundário.

Para Tiidus (2008), o envelhecimento primário, corresponde à

deterioração progressiva da estrutura e da função do organismo, devido a

processos intrínsecos ao próprio indivíduo, como a degradação das proteínas,

a perda de células pós-mitóticas e mutações somáticas. Spirduso (1995)

caracteriza o envelhecimento primário como as alterações relacionadas com a

idade, mais ou menos semelhante em todos os indivíduos da mesma espécie,

que são independentes das doenças ou de danos severos ambientais.

Williams (2006) refere que estas alterações se tornam evidentes a

partir da terceira década de vida, idade a partir da qual se inicia um declínio

funcional linear nas funções celulares e orgânicas e que por volta dos 75 anos,

estas estruturas fisiológicas perderam cerca de 50% das capacidades

funcionais originais. O mesmo autor sugere que a principal dificuldade em

relação ao envelhecimento primário é a diminuição do “potencial da reserva
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funcional” dos diferentes órgãos corporais, que leva a que as lesões e doenças

sejam menos toleradas e a recuperação se torne cada vez mais longa e menos

satisfatória.

Por outro lado, o envelhecimento secundário consiste na deterioração

da estrutura e funcionalidade, devido a uma acumulação de lesões no

organismo, provenientes de determinados processos patológicos e de danos

ambientais relacionados com o estilo de vida (Tiidus, 2008). Williams (2006)

aponta como causas principais as doenças cardiovasculares, diabetes, tabaco,

dieta, abuso do álcool e falta de exercício físico. Considera ainda que os

cuidados de saúde preventivos e a modificação dos comportamentos

associados ao estilo de vida, constituem os mecanismos óbvios para combater

o envelhecimento secundário.

Resulta daqui que o aumento do tempo de vida médio das populações,

é consequência da prevenção do envelhecimento secundário, o que só poderá

constituir um progresso real da sociedade, se o aumento do número de anos

vividos, for acompanhado com uma melhoria da qualidade de vida das

pessoas. Ora, é exactamente esta a perspectiva da Organização Mundial de

Saúde (OMS) (para refs. ver Chan, 2008), que considerou que um dos

objectivos primários da investigação das ciências da vida deveria ser conseguir

aumentar a expectativa de vida activa, ao contrário do seu objectivo anterior

que foi o de aumentar a esperança de vida das populações.

Paúl (1997) considera que os vários aspectos do desenvolvimento

assumem significados um pouco divergentes dos formulados anteriormente.

Assim, o envelhecimento primário é aquele que se refere a um indivíduo normal

e sem doenças, podendo o indivíduo permanecer saudável até à morte, ou pelo

menos até muito próximo do estado terminal (senescência). O secundário,

refere-se a um envelhecimento relacionado com a doença (envelhecimento

patológico) e em que esta se torna a causa da morte. Paúl (1997) define

senescência como o período mais ou menos longo, próximo da morte, em que

há uma deterioração, de aspectos geralmente considerados como não variando

com a idade, para níveis anteriores de desempenho. Assim, o objectivo

principal sobre o qual devemos focar a nossa atenção, é sem duvida o

envelhecimento secundário, já que é sobre ele que podemos “dar vida aos
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anos”, e não “anos à vida” como até há bem pouco tempo era o desiderato final

(Paúl, 1997).

Neste sentido, para além de alongar a esperança de vida, importa

fundamentalmente, aproximar a curva da morbilidade da curva da mortalidade,

ou seja, fazer com que os indivíduos vivam mais, mas de uma forma mais

saudável e com melhor qualidade de vida. A actual curva da morbilidade é mais

desfavorável do que a da esperança de vida, vivendo os indivíduos muitas

vezes mais tempo, mas incapacitados ou doentes (Chan, 2008). Assim, torna-

se fundamental a aplicação de medidas preventivas ao longo da vida, entre os

quais se destacam a actividade física e o exercício.

Se assim for, os efeitos cumulativos destas medidas deverão resultar

não só num aumento dos anos de vida, como também num atraso do pico ou

momento em que surge a perda significativa de funcionalidade e

susceptibilidade à doença.

Face a menores capacidades (força e resistência física, acuidade

sensorial, velocidade de processamento da informação, etc.) a adaptação pode

ser mais difícil e exigir a optimização do meio físico e social, para readquirir um

equilíbrio favorável ao envelhecimento do sujeito. Partindo de uma perspectiva

biológica, inevitável quando se aborda uma temática desta natureza, é

necessário integrar outras variáveis, sejam elas psicológicas ou sociais, na

explicação que se procura fazer do processo do envelhecimento.

Tendo em conta a complexidade do fenómeno de envelhecimento,

muitas teorias surgiram no sentido de o explicar, daí ser pertinente abordar as

diferentes propostas, embora de forma sumária, que com maior ou menor

razão tentam explicar o decurso deste processo.
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2.2. TEORIAS EXPLICATIVAS

Em virtude da definição de envelhecimento não ser um assunto

consensual, uma vez que não existe um conceito universal entre a comunidade

científica, existem muitas teorias que tentam explicar os mecanismos de

envelhecimento, tendo o gerontólogo russo Zhores Medvedev recenseado mais

de 300 teorias (Rattan, 2006), algumas das quais se sobrepõem, podendo

distinguir-se, de acordo com Mota et al. (2004), dois grandes grupos: 1) teorias

genéticas, que consideram o envelhecimento dependente principalmente de

factores genéticos, com programação genética da senescência celular, sendo

os genes ligados ao envelhecimento accionados à medida que a idade

aumenta; 2) teorias estocásticas, que advogam a favor da existência de lesão e

disfunção dos sistemas homeostáticos, com acumulação progressiva de danos

de macromoléculas, causada por outras macromoléculas produzidas no

decurso normal do metabolismo, tais como os radicais livres (RL) de oxigénio.

Os apoiantes das teorias genéticas defendem que todo o processo do

envelhecimento é programado geneticamente. Assim, os eventos biológicos

relacionados com a idade, como a puberdade e a menopausa, são

considerados marcas do relógio biológico programado em cada célula. Nestas

teorias, a esperança de vida, bem como os outros marcadores biológicos, são

controlados por um ou mais genes activos, que operam de forma independente

ou agrupada determinando a longevidade dos indivíduos. Mota et al. (2004)

consideram as seguintes teorias genéticas: Teoria da Velocidade de Vida;

Teoria do Envelhecimento Celular; Teoria dos Telómeros; Teoria da

Mutagénese lntrínseca; Teoria Neuro-endócrina; e Teoria Imunológica.

a) Teoria da Velocidade de Vida. Esta teoria foi proposta por Peari em

1928, após observar o efeito da temperatura ambiente na longevidade de

animais da mesma espécie (Kirkwood, 2005). Segundo ele, existia uma

quantidade de energia pré-definida à nascença, finda a qual o ser vivo

morreria, havendo no entanto diferenças entre indivíduos da mesma espécie,

devido aos factores ambientais que interferem com a actividade metabólica dos

sujeitos e que são responsáveis pela longevidade dos animais da mesma

espécie. Esta teoria foi reformulada em 1988, acreditando-se a partir dessa
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altura que a longevidade das espécies não dependia directamente da reserva

energética pré-definida (Kirkwood, 2005).

b) Teoria do Envelhecimento Celular. Esta teoria tem por base os

estudos conduzidos por Hayflick, que mais tarde foram designados por “limite

de Hayflick”. Nestes estudos, realizados em culturas celulares de fibroblastos,

verificou-se que existia um limite de replicações, isto é, as células apresentam

um potencial de proliferação pré-definido, uma vez que não se dividiam mais

que um número determinado de vezes. Para os defensores desta teoria, este

fenómeno é geneticamente programado e pré-determinado no genoma

(Kirkwood, 2005).

c) Teoria dos Telómeros. Advoga que a existência de um tempo de

vida finito nas células eucariotas normais, e a capacidade das células

cancerosas em superá-lo, pode depender dos telómeros (Mota et al., 2004). De

acordo com os autores anteriormente referidos, o papel dos telómeros parece

ser determinante no envelhecimento tecidular onde as células mantêm a sua

capacidade proliferativa ao longo da vida do indivíduo, enquanto nos tecidos

compostos por células permanentemente pós-mitóticas, tais como neurónios e

cardiomiócitos, a sua função seja mais restrita e consideram ainda, que o

progressivo encurtamento dos telómeros constitui-se, possivelmente, como

apenas um dos fenótipos do envelhecimento biológico e não a causa do

processo.

d) Teoria da Mutagénese Intrínseca. Considera que a longevidade das

diferentes espécies animais difere devido à sua constituição genética

específica, que regula a fidelidade do seu material genético e a sua replicação.

Assim, a longevidade depende do menor número de erros na replicação do

ácido desoxirribonucleico (DNA) e da capacidade das enzimas reparadoras do

DNA (Kirkwood, 2005).

e) Teoria Neuro-endócrina. Refere que a diminuição funcional dos

neurónios e das hormonas está associada ao envelhecimento. Segundo os

seus defensores, o nível de envelhecimento é o resultado do declínio funcional

de diversas hormonas do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, que controlam o

sistema reprodutor, o metabolismo e outros aspectos do funcionamento do

organismo (Kirkwood, 2005).
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f) Teoria Imunológica. Walford (1983) desenvolveu esta teoria com

base nas seguintes observações: por um lado a capacidade funcional do

sistema imunitário diminui com a idade, como é evidente pela diminuição de

resposta das células T e também pela diminuição na resposta às doenças

infecciosas. Assim o envelhecimento está associado a alterações na

capacidade de resposta imunológica, que podem representar um processo

patológico inicial que contribui para a acumulação de lesões celulares e

consequentemente para o envelhecimento.

 As Teorias Estocásticas defendem que o envelhecimento resulta

principalmente de lesões sucessivas, que vão conduzir ao desgaste e à morte.

Estas teorias podem ser divididas da seguinte forma: Teoria do Erro-Catástrofe;

Teoria das Mutações Somáticas; Teoria da Glicolisação Não Enzimática; Teoria

do Stress Oxidativo; Teoria da Reparação do DNA e Teoria da Quebra de

Ligações. Qualquer destas teorias justifica o envelhecimento e a morte por

desgaste e exaustão.

a) Teoria do Erro-Catástrofe. Foi proposta por Orgel (para refs. ver

Troen, 2003), e refere que qualquer erro que ocorra na síntese proteica de uma

célula é usado na síntese de outras proteínas. A acumulação destas proteínas

alteradas pode levar à incapacidade funcional da célula, desenvolvimento de

patologias e à morte.

b) Teoria das Mutações Somáticas. Esta teoria foi proposta por Curtis

(para refs. ver Troen, 2003), assente na observação de que a exposição a

radiações ionizadas, provoca um aumento das mutações somáticas com o

consequente encurtamento na longevidade dos mamíferos.

c) Teoria da Glicolisação Não Enzimática. Segundo esta teoria, as

ligações cruzadas entre proteínas, causadas pelo elevado nível de glicémia

conduzem à deterioração estrutural e funcional dos tecidos. Uma vez que os

produtos finais da glicolisação poderão não ser em parte reversíveis, ocorre a

sua acumulação, causando possíveis danos ao nível vascular e do sistema

imunológico, favorecendo desta forma o envelhecimento (Troen, 2003).

d) Teoria do Stress Oxidativo. O envolvimento dos RL no fenómeno de

envelhecimento e na génese de doenças foi proposto pela primeira vez por

Harman (para refs. ver Troen, 2003), onde refere que a longevidade das

diferentes espécies se deve a variações na taxa de produção de RL de
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oxigénio (expressão substituída por um conceito mais abrangente, as espécies

reactivas de oxigénio (ERO)). Estes autores referem ainda que a taxa de

produção de ERO depende da taxa metabólica, estando negativamente

correlacionada com a dimensão corporal e com a longevidade. Assim, o

envelhecimento é o resultado da acumulação de lesões moleculares

provocadas pela reacção das ERO nos componentes celulares, ao longo da

vida, que levam à perda de funcionalidade e à doença com o aumento da

idade, conduzindo à morte.

e) Teoria da Reparação do DNA. Teoria desenvolvida por Hart e Setlow

(para refs. ver Mota et al., 2004), na qual referem que é a velocidade de

reparação do DNA que determina o tempo de vida de indivíduos de espécies

diferentes e entre indivíduos da mesma espécie.

f) Teoria da Quebra de Ligações. Pressupõe que a acumulação de

proteínas modificadas pode levar à incapacidade funcional da célula normal

(Mota et al., 2004). Esta teoria teve origem na constatação de um aumento da

quebra de ligações em macromoléculas como o DNA, o colagéneo e a elastina,

com a idade, associado ao declínio dos processos fisiológicos (Mota et al.,

2004).

Talvez a razão da existência de tantas teorias se justifique porque

nenhuma conseguiu explicar sozinha o processo de envelhecimento. Muito

provavelmente factores de ambas estas vertentes contribuem para o processo

de envelhecimento fisiológico (Kirkwood, 2005). Muitas destas teorias

reportam-se às causas do envelhecimento (porque ocorre o envelhecimento?),

enquanto outras investigam os mecanismos do envelhecimento (quais os

mecanismos que explicam o envelhecimento?). Como tal, não são

necessariamente contraditórias e podem simplesmente descrever vários

aspectos de um mesmo fenómeno. Rattan (2006) adverte que, apesar da

ampla informação relativa ao processo de envelhecimento, que comprova a

natureza complexa e multifacetada deste fenómeno, não poderá constituir

obstáculo para os gerontologistas na busca de uma teoria biológica do

envelhecimento unificada.

Neste contexto, Gavrilov e Gavrilova (2004), dois biologistas, fornecem

uma perspectiva inédita acerca do envelhecimento e da longevidade,

inspirando-se na Teoria da Fiabilidade, originalmente aplicada nas áreas da
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engenharia e que explica o envelhecimento de máquinas e materiais. Segundo

estes autores, os seres vivos poderão não ser assim tão diferentes das

máquinas que constroem. Um dos grandes contributos da Teoria da

Fiabilidade, reside na contribuição desta para a definição do envelhecimento,

esclarecendo que este ocorre quando a probabilidade de falha é maior amanhã

do que hoje. O alcance desta teoria é notável, proporcionando um

enquadramento geral extenso acerca do fenómeno de envelhecimento e

fornecendo uma linguagem científica comum, permitindo aos investigadores,

trabalharem nas diferentes áreas de investigação. Através desta concepção é

possível contornar as limitações impostas à partida, pela divisão das teorias do

envelhecimento (genéticas e estocásticas) e integrar o contributo de cada uma

para a compreensão do envelhecimento.

De acordo com Gavrilov e Gavrilova (2004), somos seres redundantes

constituídos por componentes redundantes, muitos deles insubstituíveis

(tecidos pós-mitóticos), à semelhança das máquinas que construímos. A

redundância confere tolerância aos danos, diminuindo o risco de falha e

aumentando a duração máxima da vida. Paradoxalmente, é a perda desta

mesma redundância que está na base do fenómeno de envelhecimento que

ocorre através da acumulação de erros sucessivos (Gavrilov & Gavrilova,

2004). Os seres vivos possuem numerosos mecanismos de reparação, como

por exemplo, células estaminais que podem multiplicar-se e diferenciar-se nas

células nobres do tecido, estando na base da substituição de células lesadas

por agressões ambientais, que podem ir, por exemplo, desde arranhões até

queimaduras solares.

Os inúmeros trabalhos publicados nesta área demonstram claramente

que o envelhecimento tem inúmeras facetas. A progressão ou taxa de

envelhecimento é altamente variável em diferentes espécies, em organismos

das mesmas espécies, em órgãos e tecidos de um organismo, nas diferentes

células de um tecido, nos compartimentos sub-celulares de um tipo de célula e,

nas macromoléculas de uma célula (Rattan, 2000). Durante as duas últimas

décadas, os gerontologistas procuraram confirmar ou invalidar as várias teorias

do envelhecimento. Rattan (2003), apesar de admitir a necessidade de redefinir

estas teorias, questiona a utilidade de despender os próximos vinte anos para

testá-las de novo, uma vez que é inequívoco que elas explicam, pelo menos
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parcialmente, o processo de envelhecimento. O mesmo autor afirma que, tendo

em conta que a população idosa está a crescer rapidamente, mais importante

será descobrir novos meios para modular o processo de envelhecimento em

modelos animais (minhocas, moscas, ratos ou macacos), utilizando a

manipulação genética ou ambiental, com a finalidade de melhorar a qualidade

de vida dos idosos. Apesar de o envelhecimento constituir um processo

universal e natural, na verdade nenhuma das teorias é aceite unanimemente de

forma individual.
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3. ENVELHECIMENTO MUSCULAR ESQUELÉTICO

Os músculos constituem aproximadamente 40% da massa corporal

total e 75% da massa celular do corpo (Morley et al., 2001). Estes autores

estimam igualmente que cerca de um quarto de toda a síntese proteica

corporal ocorra no músculo. É evidente que o envelhecimento de um sistema

fisiológico acarreta influências nocivas no envelhecimento de outros sistemas

fisiológicos (Figueiredo et al., 2006), e neste contexto, Doherty (para refs. ver

Figueiredo et al., 2006), acredita que o músculo esquelético é um tecido com

elevada susceptibilidade para o processo de envelhecimento, que sofrerá

inevitavelmente alterações progressivas e deletérias associadas com a

desorganização estrutural e o declínio funcional.

Um dos determinismos impostos pelo envelhecimento do sistema

músculo esquelético do Homem e que vem sendo alvo de extensas

investigações é a sarcopenia. O termo sarcopenia foi utilizado pela primeira vez

por Irwin Rosenberg em 1988 (Doherty, 2003). “Sarcopenia” provém do termo

grego “pobreza da carne” e refere-se à perda de massa e força muscular

relacionada com a idade. A sarcopenia é um termo genérico utilizado para a

perda da massa muscular esquelética, qualidade e desempenho, associada ao

envelhecimento normal que pode levar à fragilidade em idades avançadas

(Roubenoff & Hughes, 2000). Não se pode considerar uma doença ou condição

que tenha um marcador de diagnóstico bem definido. Designadamente,

existem casos de indivíduos idosos que apresentam músculos maiores e mais

fortes do que jovens adultos, ainda que, de grosso modo, os músculos de

indivíduos idosos sejam, geralmente, mais pequenos e mais fracos.

No entanto, existe um declínio evidente na massa muscular (Lexell et

al., 1988) e desempenho (Martin et al., 2000), típico da senescência. A

sarcopenia parece ter início na quarta década de vida e é acelerada por volta

dos 75 anos de idade em diante (Waters et al., 2000). Por sua vez, Hughes et

al. (2002) referem que estas alterações, relacionadas com a idade, observam-

se a partir dos 50 anos de idade, mesmo em adultos activos e saudáveis.

A prevalência do estado clínico de sarcopenia aumenta marcadamente

com a idade em cerca de 13 a 24% dos indivíduos com idade entre os 65 e 70

anos e mais de 50% nos indivíduos com mais de 80 anos de idade (Taylor et
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al., 2004). Ainda de acordo com estes autores, a prevalência aumenta tanto em

homens como em mulheres, mas é mais elevada nos homens com mais de 75

anos de idade (58%) do que em mulheres (45%). Contudo, crê-se que a

sarcopenia represente um problema de saúde público mais marcado nas

mulheres, uma vez que estas vivem em média mais tempo e têm taxas de

incapacidade mais elevadas (Taylor et al., 2004). Por outro lado, poderá

especular-se igualmente a importância da composição corporal, uma vez que

os homens geralmente apresentam maior quantidade de massa magra do que

as mulheres, conferindo-lhe alguma vantagem perante a perda de massa

muscular.

Brill e os seus colaboradores demonstraram que indivíduos com maior

força inicial, tinham menos probabilidade de desenvolver distúrbios funcionais

com a idade (Brill et al., 2000). O desempenho das AVD´s como andar, estar

de pé, subir escadas, tomar banho e vestir, exigem um nível de força mínimo.

Além disso, a capacidade para desempenhar as AVD´s, é uma medida

usualmente utilizada para predizer doenças (Snih et al., 2006) e mesmo a

morte (Ganguli et al., 2002). Então, a perda de força em idosos é um factor

determinante na reduzida qualidade de vida com a idade e pode diminuir a

longevidade (Tinetti et al., 2008).

A perda de mobilidade, resultante da perda muscular, está na base de

uma maior incapacidade física e mortalidade, e está associada com uma pobre

qualidade de vida, necessidades sociais, e necessidades acrescidas de

cuidados médicos (Fried & Guralnik, 1997). O impacto económico da

sarcopenia e os efeitos adversos que daí advêm são vastos (Janssen et al.,

2004), pelo que a compreensão dos mecanismos que levam a esta disfunção

muscular em idades avançadas, constitui uma grande prioridade de saúde

pública.
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3.1. ENVELHECIMENTO PRIMÁRIO VS SECUNDÁRIO

Inúmeros factores, entre os quais, a acumulação de doenças crónicas

degenerativas, nutrição inadequada, inactividade física e alterações no sistema

nervoso parecem contribuir para a perda da força com a idade (Doherty, 2003).

Não se sabe ao certo como estes factores interagem uns com os outros e quais

os mecanismos exactos que predominam sob determinadas condições ou em

determinadas idades. Contudo, o sedentarismo é um factor importante que

contribui para potencializar os efeitos do envelhecimento na massa muscular,

incluindo: mudanças nas unidades motoras e inervação das fibras, redução dos

factores de crescimento e alterações nas proteínas do músculo.

As mudanças no sistema neuromuscular, relacionadas com a idade,

parecem possuir um papel crucial no desenvolvimento da sarcopenia. Ainda

que muitos dos mecanismos subjacentes às alterações no músculo

esquelético, relacionadas com a idade, continuem a ser de origem

desconhecida, realizaram-se progressos na elucidação da contribuição da

desnervação da fibra muscular na perda de fibras musculares (Roth et al.,

2000), na perda de unidades motoras (Cederna et al., 2001) e na remodelação

das unidades motoras (Kadhiresan et al., 1996).

O número de motoneurónios e unidades motoras funcionais diminuem

com a idade (Roth et al., 2000; Pu et al., 2001). Este é um processo contínuo

que se desenrola durante a vida e é considerado irreversível (Pu et al., 2001).

 Os motoneurónios são responsáveis pelo envio de sinais eléctricos,

até aos músculos, dando início ao movimento. Uma unidade motora é

constituída por um motoneurónio e por todas as fibras musculares por ele

inervadas. O número de fibras que um motoreurónio inerva, está dependente

da função, de um dado músculo. Por exemplo, nos músculos em que

predominem movimentos precisos, como os músculos dos olhos, serão

constituídos por unidades motoras com um motoneurónio inervando poucas

fibras musculares. Os músculos que requerem movimentos menos precisos e

mais força, como os músculos do quadríceps, terão unidades motoras com

centenas ou mesmo milhares de motoneurónios (Zhong et al., 2007).
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A perda de fibras musculares começa com a perda de motoneurónios.

As mudanças morfológicas no corno anterior da espinal medula, bem como as

que se verificam nos axónios periféricos, em humanos e animais idosos,

podem ser responsáveis pela atrofia muscular em idades avançadas.

Os motoneurónios morrem com a idade, resultando na desnervação

das fibras musculares, dentro das unidades motoras. Esta desnervação causa

atrofia das fibras musculares e eventual morte, levando à diminuição da massa

muscular (Roth et al., 2000).

Os restantes motoneurónios aumentam o seu território, nas unidades

motoras, pela captura das fibras desnervadas, mas o aumento do tamanho da

unidade motora (Lexell, 1995) e a redução do número de motoneurónios e

número de unidade motoras (Doherty, 2003), resultam no declínio da

coordenação da acção muscular e redução da força muscular.

Contudo, este processo é insuficiente para compensar toda a

desnervação, resultando na atrofia e perda progressiva de fibras musculares

(Lexell, 1997). Os motoneurónios que inervam fibras de contracção rápida

parecem ser preferencialmente afectados e, ao longo do tempo, o processo de

desnervação/reinervação poderá resultar na perda e atrofia das fibras tipo II e

agrupamento dos tipos de fibra, particularmente nas fibras tipo I (Lexell, 1997).

A remodelação das unidades motoras por motoneurónios que inervam fibras de

contracção lenta, leva à formação de unidades motoras menos eficientes.

Assim, a remodelação das unidades motoras por fibras de contracção lenta,

resultará numa menor precisão do controlo dos movimentos e diminuição da

velocidade da mecânica muscular (Waters et al., 2000; Roth et al., 2000). Tal

poderá contribuir para a explicar a perda de equilíbrio e de velocidade de

movimento com a idade.

Enquanto a perda de unidades motoras é, aproximadamente

equivalente, entre ratos (Cederna et al., 2001) e humanos (Campbell et al.,

1973), o número de fibras musculares perdidas com o envelhecimento não

demonstra consistência entre as duas espécies. Para grandes músculos dos

membros, de humanos, uma diminuição de 50% no número de fibras ocorre

aos 80 anos de idade, enquanto os músculos dos membros traseiros de ratos,

demonstram apenas 5% a 10% de perda de fibras, para um período de vida

análogo (Larkin et al., 2003). A semelhança da perda de unidades motoras
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nestas espécies, juntamente com a maior perda de fibras dos humanos,

comparativamente com os músculos dos roedores, sugere que nos músculos

de ratos, o processo de reinervação seja mais efectivo do que nos músculos

dos seres humanos, embora esta hipótese não tenha sido, ainda, testada

directamente.

O nível de actividade física diminui proporcionalmente com a idade e o

desuso contribui para a diminuição da massa e função muscular. Com o

envelhecimento verifica-se uma transição na composição do tipo de fibras, de

rápidas para lentas, que é, pelo menos parcialmente, consequência do

processo de desnervação e reinervação. Degens e Larsson (2007) referem que

pessoas idosas extremamente activas, como os nadadores e atletas Masters,

apresentam menos força e massa muscular do que jovens do grupo de controlo

e apenas atletas Masters treinados possuem força e tamanho muscular

semelhantes a jovens sedentários do grupo de controlo. Mesmo em velocistas

Masters, o abrandamento e declínio da tensão específica das fibras tipo I e IIa

não foi revertida com o treino (Degens & Larsson, 2007). Assim, outros

factores, que não o desuso, parecem contribuir para a perda e disfunção

muscular durante o envelhecimento.

Os mecanismos biológicos subjacentes que contribuem para o

desenvolvimento da sarcopenia relacionada com a idade, não estão ainda bem

identificados, provavelmente por serem altamente complexos. Conforme

anteriormente conjecturado, mesmo os atletas Masters desenvolvem situações

de sarcopenia, em certo grau e, consequentemente, os mecanismos biológicos,

que são intrínsecos ao processo de envelhecimento e independentes do

comportamento e do ambiente, deveriam ser equacionados (Faulkner et al.,

2007).

O envelhecimento está associado com várias mudanças nos níveis

hormonais, incluindo a diminuição das concentrações de hormona do

crescimento (HC), testosterona (T), e factor de crescimento similar à insulina

(IGF-I). A diminuição das concentrações destas hormonas e dos factores de

crescimento poderá ser uma das causas para o desenvolvimento da

sarcopenia. A HC e IGF-I desempenham um papel dominante na regulação do

metabolismo proteico; a HC e a T são necessárias para a manutenção proteica;

e os níveis de IGF-I estão positivamente correlacionados com as taxas de
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síntese proteica ao nível do músculo, mais concretamente das proteínas

miofibrilhares (Waters, et al., 2000). O decréscimo sustentado nestas hormonas

e factores de crescimento está relacionado com a diminuição da massa

muscular e no aumento da gordura corporal (Waters et al., 2000). Embora

estas hormonas estejam envolvidas na manutenção do metabolismo proteico,

existem resultados divergentes sobre se a suplementação hormonal é efectiva

na manutenção ou ganho de massa muscular (Morley et al., 2001). Contudo, é

inegável a influência endócrina para o estado de sarcopenia. É necessário ter

sempre em mente que a maior parte dos eixos de secreção hormonal sofrem

influência da idade, de doenças pré-existentes, da medicação, da actividade

física, da alimentação e do sono (Morley et al., 2001).

À medida que uma pessoa envelhece, esta desenvolve numerosas

doenças (e.g., artrite, infecções recidivantes, tumores, úlceras de pressão) que

resultam em respostas inflamatórias. Com a elevação das citocinas,

especialmente da interleucina-6 (IL-6), tem sido associado o declínio da função

muscular e consequente fragilidade em pessoas mais velhas (Ferrucci et al.,

1999). Não é claro se o aumento dos níveis circulantes de IL-6, associado ao

envelhecimento normal é suficiente para causar a atrofia muscular (Roubenoff,

2003).

Outro factor que afecta a sarcopenia é a taxa de síntese proteica

muscular. A qualidade e quantidade de proteínas no corpo é mantida por um

processo de reparação contínua, que envolve, a síntese e degradação proteica,

cujo equilíbrio determina o conteúdo proteico no corpo (Holloszy & Nair, 1995).

Com a idade, as mudanças no turnover proteico em todo o corpo, reflectem

diminuições na taxa de síntese, mais do que aumentos na taxa catabólica

(Doyon et al., 2001). Adicionalmente, a investigação refere consistentemente

que as taxas de síntese proteica a nível muscular são menores em adultos

idosos quando comparados com adultos jovens (Roth et al., 2000; Holloszy &

Nair, 1995). Assim, a diminuição na síntese proteica resultará na perda da

massa muscular. Estas afirmações apontam para que a taxa de turnover

proteico diminua durante o envelhecimento, resultando numa menor

capacidade do músculo para se regenerar e manter intactas as suas

características. Em suma, as alterações no sistema nervoso e sistema

endócrino parecem explicar o envelhecimento secundário do sistema muscular
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esquelético, estando ainda associado a este último a degradação do sistema

cardiovascular.

De facto, o estado do sistema músculo-esquelético parece condicionar

o funcionamento dos restantes sistemas corporais (Doherty, 2003) e, como tal,

importa descrever algumas das repercussões da sarcopenia no funcionamento

do corpo. Tal como o tecido nervoso, os miócitos adultos normalmente não

proliferam após terminada a diferenciação, ainda antes do nascimento e, em

virtude disto, o número total de fibras musculares esqueléticas diminui com a

idade (Seeley et al., 2000). As macromoléculas do músculo estão sujeitas a

alterações químicas com o avançar da idade, o que torna o tecido muscular

menos funcional. De acordo com estes autores, o declínio da função muscular

também contribui para o declínio da função cardíaca com o envelhecimento,

caracterizada pela perda da capacidade elástica do coração para retomar a sua

dimensão de repouso e a contractilidade muscular. Consequentemente, o

débito cardíaco total decresce, diminuindo a quantidade de oxigénio e de

nutrientes que chega a algumas células, tal como os neurónios cerebrais e as

células cartilagíneas das articulações, o que contribui para a degeneração

destes tecidos (Seeley et al., 2000). A redução da função cardíaca pode ter

como resultado o decréscimo do fluxo sanguíneo para os rins, contribuindo

para a diminuição da sua capacidade de filtração. A degeneração do tecido

conjuntivo, em consequência do entrecruzamento do colagénio e de outros

factores, também diminui a eficácia de filtração da membrana basal glomerular

(Seeley et al., 2000). A aterosclerose consiste no depósito de uma substância

grumosa em lesões da camada íntima das grandes e médias artérias. Em

seguida, estes depósitos tornam-se fibróticos e calcificados, do que resulta a

arteriosclerose (endurecimento da artéria) (Seeley et al., 2000). A

arteriosclerose interfere com o fluxo sanguíneo normal e pode originar um

trombo, um coágulo ou uma placa formados no interior do vaso. Quando uma

porção da placa se destaca da parede da artéria, forma-se um êmbolo que

flutua na corrente sanguínea e pode alojar-se em artérias de menor calibre,

causando enfartes do miocárdio ou acidentes vasculares cerebrais (AVC)

(Seeley et al., 2000).
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3.2. ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS, BIOQUÍMICAS E FUNCIONAIS

As alterações morfológicas no músculo esquelético, relacionadas com

a idade, podem ser consideradas responsáveis pela diminuição da força

muscular em indivíduos idosos (Figueiredo et al., 2006). Segundo Doherty, a

fragilidade muscular está correlacionada com a perda de massa muscular (para

refs. ver Figueiredo et al., 2006) e é documentada pela diminuição da área de

secção transversa (AST) de todo o músculo e das fibras musculares

individualmente, assim como pela redução do número de fibras musculares e

diminuição da sua capilarização como se verifica no trabalho realizado por

Frontera et al. (para refs. ver Figueiredo et al., 2006).

Um estudo com 164 homens e mulheres, estabeleceu

inequivocamente, uma diminuição de 30% a 50% na massa muscular

esquelética, tanto nos homens, como mulheres, com idades compreendidas

entre os 40 e 80 anos (Akima et al., 2001).

Estudos transversais (Janssen et al., 2000) e longitudinais (Frontera et

al., 2000) demonstraram que a massa do músculo esquelético diminui com a

idade, começando aproximadamente na quarta década de vida, progredindo a

uma taxa de 0,5%-1% por ano. Para além da perda de massa magra, existe um

aumento da gordura intramuscular e do tecido conjuntivo (Parise & Yarasheski,

2000).

As alterações estruturais, responsáveis pela diminuição da força

muscular associada à idade, estão bem documentadas (Porter et al., 1995).

Este declínio no volume muscular e na AST, associados à idade, devem-se à

diminuição no número total de fibras musculares individuais, assim como, à

atrofia das fibras existentes (Lexell et al., 1988). A perda de fibras individuais

parece ser irreversível (Faulkner et al., 1995).

Para além da perda do número de fibras, investigações com modelos

animais idosos demonstraram que as fibras musculares remanescentes são

mais débeis por AST, mais susceptíveis a danos induzidos por contracção e

também demoram mais tempo na recuperação de danos, comparativamente

aos músculos dos modelos de animais jovens (Brooks & Faulkner, 1988;

Faulkner et al., 1990). Os danos induzidos no músculo esquelético, por

contracção, podem ocorrer sempre que o músculo é exposto a um período de
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exercício inabitual ou excessivo, sendo que, de longe, o tipo de contracções

mais lesivos, são aquelas em que o músculo sofre um estiramento enquanto é

activado (também conhecida como contracção excêntrica). Os músculos

esqueléticos de ratos idosos são significativamente mais susceptíveis aos

danos induzidos por esta forma de contracção (Brooks & Faulkner, 1988;

McBride et al., 1995).

Num vasto estudo, analisando todo o músculo vastus lateralis, em 43

cadáveres de homens com idades compreendidas entre os 15 e 83 anos,

Lexell et al. (1986), documentaram a existência de uma perda do número de

fibras, relacionada com a idade, enquanto no intervalo de idades de 20 a 80

anos, ocorre uma redução de cerca de 50% no número total de fibras, sendo

esta perda mais acentuada após os 60 anos.

A lentidão relacionada com a idade está, de certa forma, associada a

uma redução no comprimento fascicular e aumento da complacência do tendão

(Narici & Maganaris, 2006). Uma vez que a velocidade de contracção das fibras

tipo II é consideravelmente maior que a das fibras tipo I (Degens & Larsson,

2007), de entre as causas para a lentidão, contribuirá substancialmente a perda

preferencial de fibras do tipo II, causando um aumento na proporção de AST do

músculo ocupada por fibras tipo I. Contudo, mesmo ao nível da fibra isolada, as

fibras tipo I e tipo IIa exibem também uma maior lentidão relacionada com a

idade, como se verifica na reduzida velocidade de contracção sem utilização de

carga, independentemente de qualquer alteração na composição das cadeias

pesadas (MHC) ou leves de miosina (Li & Larsson, 1996). Tal sugere que

ocorram alterações nos filamentos de miosina e/ou actina durante o

envelhecimento. Esta noção é mais tarde sustentada por Balagopal et al.

(2001), que analisando o efeito do envelhecimento nos níveis de MHC no

músculo, demonstraram que os níveis de mRNA da MHC IIa e IIx diminuíram

com a idade, enquanto os níveis da MHC I não sofreram alterações. Esta perda

preferencial de fibras tipo II, com a idade, tem como resultado, a mudança na

composição muscular esquelética para o domínio das fibras de contracção

lenta (tipo I) resultando numa diminuição marcada da capacidade de gerar

força (Korhonen et al., 2006).

A capacidade do músculo esquelético para crescer ou ser reparado

após lesão, depende fundamentalmente da população de células progenitoras,
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denominadas de células satélite e como tal, a sua diminuição, parece constituir

outra alteração decorrente no músculo esquelético com a idade. Estas células

estão presentes entre o sarcolema e a lâmina basal da fibra madura (Mauro,

1961). Os estudos referem que a capacidade regenerativa do músculo

esquelético diminui com a idade (Wagers & Conboy, 2005) e Carlson (1995),

sugeriu que o decréscimo do potencial regenerativo, poderá contribuir para a

redução da massa muscular em indivíduos idosos. As células satélite

encontram-se inactivas no músculo adulto normal, embora possa ser induzida a

sua proliferação, sob certas condições para adicionar mionúcleos às fibras

existentes, ou para formar novas fibras musculares. Investigações com

modelos animais indicam que a percentagem de células satélite encontra-se

significativamente diminuída no músculo esquelético envelhecido, fornecendo

assim, uma potencial explicação para o declínio na regeneração muscular e

potencial adaptativo em animais idosos (Gibson & Schultz, 1983). Snow (1977)

relatou uma diminuição de 50% no número de células satélite, entre as idades

de 8 a 30 meses no músculo soleus do camundongo e do rato, sugerindo

também, que as células satélite, em músculos mais velhos, eram menos

activas em termos metabólicos, do que as de animais jovens, baseando-se em

critérios morfológicos. Gibson e Schultz (1983) mencionaram diferenças

similares nas proporções de células satélite, no músculo extensor digitorum

longus, entre ratos jovens e idosos, mas não entre ratos adultos e idosos.

Adicionalmente, registaram-se várias alterações morfológicas nas células

satélite de adultos, em comparação com animais jovens, incluindo quantidades

reduzidas de retículo endoplasmático, complexos de golgi e ribossomas

(Schultz, 1976). As possíveis mudanças nas características das células satélite,

no músculo esquelético humano idoso, não são claras e os estudos efectuados

possuem limitações na sua extensão e metodologia (Shafiq et al., 1978).

Schmalbruch e Hellhammer (1976) apontaram uma proporção de células

satélite menor (0,6%) em homens com 73 anos, comparativamente às

proporções de células satélite (4%) em oito indivíduos adultos com idades

compreendidas entre os 20 e 34 anos de idade. No entanto, não foram

estudados outros indivíduos mais velhos nesta investigação. Hikida et al.

(1998) relataram proporções de células satélite similares (2%) em homens

jovens e idosos. Mais importante que a questão do número de células satélite
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será, possivelmente, o ambiente que regula a activação, proliferação e

diferenciação terminal dessas células (Barani et al., 2003).

O metabolismo celular basal produz uma certa quantidade de ERO que

podem reagir com proteínas, DNA e lípidos. As ERO são produzidas

principalmente na mitocôndria do músculo, onde são criadas grandes

quantidades de ATP pela cadeia transportadora de electrões (CTE) (Harman,

1981). Todos estes elementos reactivos, e em especial o radical hidroxilo,

poderá produzir danos oxidativos lesivos noutros componentes moleculares da

célula incluindo: a peroxidação da membrana fosfolipídica, a modificação dos

ácidos nucleícos ou a alteração das proteínas causando alterações enzimáticas

e poteólise. O desafio imposto pelas ERO aos diferentes componentes

celulares é conhecido como stress oxidativo (Sohal & Weindruch, 1987; Conley

et al., 2000). Tendo em conta que a produção de ERO e da taxa de stress

oxidativo parecem aumentar com a idade, decorre actualmente uma extensa

investigação sobre o modo como o dano oxidativo é crucial para a função

muscular em idades avançadas.

Quando se considera que a modificação pós-translacional da miosina,

como a oxidação ou glicação, afecta a função muscular, a questão que se

coloca é sobre quais as causas destas modificações. Evidentemente, a

oxidação da molécula de miosina é um reflexo do stress oxidativo e a teoria do

envelhecimento dos radicais livres sugere que o stress oxidativo aumenta com

a idade. Este stress oxidativo talvez resulte da acumulação de pequenas

agressões, tais como, exposição a substâncias tóxicas e fenómenos

transitórios de hipoxia que, não só, reduzem a eficiência da mitocôndria, mas

também, aumentam a formação de ERO (Nohl et al., 1997). A inflamação

sistémica e, em particular, os níveis circulantes do factor de necrose tumoral

(TNF), possivelmente aumentam a taxa de formação das ERO (Reid & Li,

2001). Além disso, o efeito nocivo das ERO, talvez seja elevado em idades

avançadas, devido à redução da capacidade de produzir proteínas de choque

térmico (HSP), nomeadamente a isoforma (HSP70), que possivelmente tem um

efeito protector contra os danos causados pelas ERO (Kanyani et al., 2008). Na

mesma linha de pensamento, foi descoberto que os músculos de ratos idosos

que expressaram níveis elevados de HSP70 recuperaram mais rapidamente de

danos do que ratos idosos normais (Broome et al., 2006). Outra possibilidade é
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o atraso da restituição das proteínas musculares, incluindo a miosina, com o

envelhecimento, aumentando, deste modo, a possibilidade de modificação pós-

translacional. De facto, a taxa de síntese de miosina vai diminuindo com a

idade (Proctor et al., 1998), e a actividade da via do proteosoma ubiquitina, um

complexo que desempenha um papel importante na degradação proteica

durante a atrofia muscular, foi referida como sendo reduzida no músculo

esquelético do rato (Ferrington et al., 2005).

Aos 70 anos, a área de secção transversa do músculo esquelético é

reduzida em 25-30% e a força muscular é reduzida em 30-40% (Porter et al.,

1995). Esta perda de força vai diminuindo a uma taxa de 1-2% por ano (Skelton

et al., 1994).

Narici e Maganaris (2006) consideram que a perda de força muscular

excede largamente a de tamanho, indicando que o músculo idoso é

intrinsecamente mais frágil do que o jovem. De facto, numa investigação sobre

as repercussões da sarcopenia num grupo de indivíduos idosos (28 masculinos

e 30 femininos), descobriu-se que a sua força por unidade de AST, dos

músculos posteriores da perna demonstrou ser 30% inferior à de jovens adultos

(Morse et al., 2005).

A perda de força muscular está directamente relacionada com a

diminuição da área transversal das fibras que compõem o músculo e com a

perda de proteínas contrácteis (Ferreira et al., 2004). Consequentemente, faz

todo o sentido que perdas significativas na massa muscular e alterações na

composição do tipo de fibra para o fenótipo de contracção lenta, conduzam a

uma perda significativa e progressiva de força, relacionada com a idade

(Korhonen et al., 2006). O “peak torque” (PT) concêntrico e excêntrico dos

músculos extensores do joelho começa a diminuir na 4ª década da vida e é

significativamente reduzida na 6ª década de vida, tanto no homem como na

mulher (Lynch et al., 1999). Além disso, evidências em humanos, com fibras

musculares isoladas, indicam que o PT diminui significativamente nas fibras

tipo II com a idade, não se sucedendo o mesmo nas fibras tipo I (Trappe et al.,

2003). Isto aponta para que exista não só uma atrofia selectiva das fibras tipo

II, mas também uma diminuição selectiva na qualidade da fibra muscular. Tal

sugere também que a diminuição da qualidade das fibras tipo II é mais

prejudicial para a força muscular absoluta, do que uma diminuição no tipo I. A
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perda na capacidade de gerar força, especialmente nos músculos dos

membros inferiores, é um factor contribuinte para a redução na capacidade de

desempenhar as AVD´s.

Alguns resultados indicam que os músculos dos braços e das pernas

não são afectados da mesma maneira. Um estudo revela a perda da força

muscular nos músculos da perna de aproximadamente 40% e, analogamente,

30% nos músculos do braço, tendo sido avaliada para intervalo de idades de

30 a 80 anos de idade (Faulkner et al., 1990).

Ao envelhecimento não se deve associar apenas a fragilidade muscular

(Degens & Alway, 2006), mas também a lentidão do músculo (Narici &

Maganaris, 2006) e, consequentemente, a perda da capacidade de potência do

músculo (Runge et al., 2004).

Para a maioria dos idosos, a diminuição na massa muscular (Lexell et

al., 1988; Akima et al., 2001) é acompanhada por, pelo menos, igual valor mas

normalmente até maior, diminuição na força (Goodpaster et al., 2006) e

potência (Bassey et al., 1992), e um aumento na fragilidade muscular (força por

unidade de AST do músculo) (Faulkner et al., 1990) e fatigabilidade (Brooks &

Faulkner, 1991). A soma total destes efeitos, ou seja, as alterações

relacionadas com a idade, no sistema músculo-esquelético têm um impacto

negativo significativo nas AVD´s dos idosos.
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3.3. PAPEL DA ACTIVIDADE FÍSICA REGULAR

Actualmente é consensual a ideia de que a realização de uma qualquer

actividade física efectuada ao longo da vida, de forma sistemática e consciente,

contribui decisivamente para a manutenção de uma vida saudável,

aumentando desta maneira, a expectativa de uma melhor qualidade de vida por

parte dos indivíduos.

De acordo com Loland (2004), a actividade física tem vindo a assumir

uma crescente importância na sociedade moderna, facto este que não pode ser

dissociado de um outro conceito que é o da saúde, traduzindo-se este aspecto

num conjunto de referências, como o bem-estar e a qualidade de vida.

Assim, do elevado número de definições existentes encontradas na

literatura importa salientar aquelas que nos parecem mais consensuais e em

certos aspectos com maior abrangência do fenómeno em causa.

A actividade física pode então ser entendida enquanto conceito

biológico, como “um qualquer movimento produzido pelos músculos

esqueléticos que resulta num aumento do metabolismo basal” (Bouchard et al.,

1991). Ou pode ser encarada, como a realização de qualquer tipo de

movimento produzido pelos músculos esqueléticos, que tenha como resultado

o dispêndio energético (Caspersen et al., 1985), englobando aqui, toda e

qualquer actividade realizada diariamente, que contribua para esse fim e que

modifique o consumo calórico diário.

Biddle (1991) utiliza igualmente o termo actividade física, para se referir

a todos os movimentos que resultem em energia despendida, incluindo desde

os movimentos de baixa intensidade, não associados usualmente a ganhos na

condição física até ao desporto.

A OMS (para refs. ver Schmid et al., 2006) inclui na definição formulada

acerca da actividade física todos os movimentos realizados no dia-a-dia,

incluindo o trabalho, o lazer, o exercício e as actividades desportivas.

As definições referidas anteriormente, apontam no sentido da

actividade física englobar, qualquer actividade realizada diariamente, seja ela

de lazer, de trabalho, de prática desportiva ou de realização das tarefas

domésticas, que contribua para um fim e que modifique o consumo calórico

diário, alterando o dispêndio energético total dos indivíduos.
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Segundo Montoye et al. (1996), o gasto energético diário total divide-se

essencialmente em três componentes: (1) a taxa metabólica basal, que se

traduz na quantidade de energia necessária para manter a temperatura

corporal e a contracção muscular involuntária; (2) o efeito térmico dos

alimentos que representa e a energia necessária à digestão e assimilação dos

mesmos; (3) a actividade física desenvolvida pelo homem no trabalho, nas

deslocações e nas actividades de lazer.

Nas AVD´s o contributo destas componentes, para o consumo

energético diário, não é igual para todas, enquanto que as duas primeiras

componentes, representam uma pequena parte dos gastos energéticos diários

e estão sujeitas a pequenas alterações ao longo da vida, a actividade física

contribui com cerca de 15 a 40% para o gasto energético total (Bouchard &

Shephard, 1994), podendo ser amplamente individualizada de acordo com as

escolhas pessoais, estilos de vida e com o decorrer do ciclo de vida

(Caspersen et al., 1985), ou ainda, influenciada pelo género, idade, aptidão

física e factores sócio-culturais (Bouchard & Shephard, 1994).

Actualmente o estudo da actividade física evidencia um carácter

multidisciplinar e globalizante, abarcando domínios tão vastos como o motor, o

fisiológico, o psicológico e o sócio-cultural. Dependendo dos objectivos

pretendidos e tendo em conta os seus diferentes domínios, podemos encontrar

várias áreas de estudo no âmbito da actividade física. Neste trabalho será

importante analisar a correlação entre a saúde do idoso e o envolvimento em

actividades físicas regulares, bem como a aferição da importância prática de

actividade física na sua qualidade de vida.

A actividade física nos idosos promove vários benefícios a nível físico e

fisiológico, social e psicológico, que se resumem num objectivo principal que é

a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida. Esta qualidade de vida é

julgada pelo seu grau de funcionalidade, de saúde e pela capacidade de

permanecer independente dos outros, para a realização das simples tarefas do

quotidiano (Spirduso, 1995).

A independência social, a autonomia funcional e as habilidades

cognitivas, são aspectos da vida que vão sofrendo alterações ao longo do

decorrer do processo de envelhecimento, processo este, que é complexo e que
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envolve muitas variáveis que interagem entre si (factores genéticos, estilos de

vida, doenças, etc).

Este processo acarreta consigo um conjunto de alterações que são

sequenciais, cumulativas e irreversíveis, traduzindo-se num declínio das

capacidades físicas e mentais, não afectando a ordem e magnitude desse

declínio nem todas as pessoas de um mesmo modo, tendo sido esta noção

anteriormente abordada (Kallinen & Markku, 1995).

Muitos comportamentos ou atitudes do ser humano, têm sido

identificados como potenciais colaboradores no retardar do processo de

envelhecimento, sejam eles, o cumprimento de uma dieta alimentar equilibrada,

a abstenção de ingestão de álcool e de drogas, o acto de não fumar, os bons

hábitos de sono, a ausência de stress e a participação em actividades físicas,

são aqueles que mais vezes aparecem referenciados (Spirduso, 1995).

Estudos efectuados em antigos atletas de maratona, ténis e natação,

que mantiveram a respectiva actividade após a fase competitiva, mostraram

menor declínio das suas capacidades físicas que o observado em indivíduos

sedentários do grupo de controlo com a mesma idade (Ryan, 1989). Por outro

lado, estudos realizados em idosos saudáveis mas sedentários, mostraram um

declínio da função cardiovascular de 8% por cada 10 anos, enquanto que em

idosos com elevada actividade física esse declínio foi apenas de 4% (Ryan,

1989). Também em estudos realizados em Vilcabamba (Equador), Hunza

(Paquistão) e Abjasia (Georgia), onde as populações ultrapassam com

frequência os cem anos, se verificou que um dos achados comum entre estas

três comunidades era um elevado nível de actividade física durante toda a vida

(Leaf, 1985).

Reconhecendo o efeito benéfico da participação em programas de

exercício e actividade física na promoção da saúde, tem vindo a público várias

posições institucionais como a do American College of Sports Medicine

(ACSM) (para refs. ver Mazzeo et al., 1998) e Surgeon General’s Report

(General, 1996), indicando que a actividade física regular, parece constituir-se

como um óptimo meio de prevenir o risco de doença ou morte prematura, bem

como evitar o declínio global dos parâmetros fisiológicos.

Segundo o Surgeon General’s Report (1996), a actividade física regular

reduz a ocorrência de acidentes cardiovasculares, hipertensão, cancro do cólon
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e da diabetes mellitus, melhorando ainda a saúde mental e desempenhando

um papel fundamental no sistema músculo-esquelético. Adicionalmente, a

participação em actividades físicas também parece ter uma forte associação

com a redução da ansiedade e depressão, com a melhoria dos estados de

humor e com o aumento das habilidades motoras necessárias à realização das

AVD´s.

Para o ACSM (para refs. ver Mazzeo et al., 1998), a actividade física

regular, protege o indivíduo contra o desenvolvimento e o aumento de doenças

crónicas, sendo uma componente fundamental para um estilo de vida saudável,

diminuindo, por outro lado, os níveis de ansiedade e depressão, e aumentando,

por outro lado, a sensação de bem-estar e a capacidade de trabalho.

Assim, de todas os benefícios que advêm da prática regular da

actividade física, podem ser distinguidos dois grandes objectivos a alcançar.

Por um lado melhorar e obter ganhos em termos de saúde geral, e por outro,

melhorar a aptidão física dos indivíduos. Em função do âmbito em que se

desenvolve a actividade física (desportivo; recreativo; saúde ou reabilitativo),

são definidos objectivos prioritários que por sua vez condicionam a actividade

física mais aconselhável. Se o principal objectivo está relacionado com a saúde

e com o bem-estar, são recomendadas actividades ligeiras a moderadas, que

deverão ser praticadas ao longo da vida, de acordo com o ACSM (para refs.

ver Mazzeo et al., 1998). Desta forma os principais benefícios da prática

regular da actividade física para idosos sintetizam-se a nível fisiológico, nível

psicológico e social. Tendo em conta o âmbito do presente trabalho, analisar-

se-á o possível efeito modulador da actividade física na prevenção e/ou

reversão da sarcopenia.

A sarcopenia é acelerada com a falta de actividade física,

especialmente com a ausência de sobrecarga no músculo. A quantidade de

actividade física diminui, em termos gerais, com a idade (Herndon et al., 2002;

Kirkwood & Finch, 2002). Adultos fisicamente inactivos sofrem uma maior e

mais rápida perda de massa muscular do que os adultos fisicamente activos

(Kirkwood & Finch, 2002). As diminuições nos níveis de actividade locomotora

foram documentadas em C. elegans (Herndon et al., 2002), moscas (Marden et

al., 2003), e animais (Némoz-Bertholet & Aujard, 2003). Em humanos,

avaliações indirectas sugerem um declínio nos níveis de actividade física,
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relacionado com a idade (Black et al., 1996) e é um dogma comum, o facto de

que o Homem vá ficando mais lento com a idade.

A compreensão dos mecanismos responsáveis pela perda de músculo

relacionada com a idade é importante do ponto de vista terapêutico. A

prevenção da perda de músculo antes que esta ocorra será certamente uma

das intervenções mais importantes. Sessões de exercício fornecem

informações promissoras quer para a prevenção quer para o tratamento da

perda muscular. Williams et al. (2002) consideram que o treino muscular se

deve dividir tipicamente em 2 grandes categorias: endurance e treino de força.

O treino de endurance refere-se ao exercício direccionado para a melhoria da

resistência (capacidade de o indivíduo manter uma actividade vigorosa com

marcada duração) e capacidade aeróbia (VO2máx), enquanto o treino de força

incide na melhoria da capacidade do músculo para gerar força máxima.

Existem indícios de que o treino tem efeitos positivos no envelhecimento do

músculo esquelético (Williams et al., 2002).

As adaptações no músculo esquelético induzidas pelo treino dependem

da intensidade, frequência, duração e tipo de exercício. O exercício apropriado

pode alterar, abrandar, ou mesmo reverter parcialmente algumas das

alterações fisiológicas relacionadas com a idade que ocorrem no músculo

esquelético, incluindo a sarcopenia, a redução da massa muscular magra,

diminuição da produção de força e aumento da co-expressão de MHC (Hurley

& Hagberg, 1998). As adaptações do músculo esquelético em resposta ao

treino de força ocorre em indivíduos idosos, e os investigadores estudaram

este fenómeno utilizando fundamentalmente um de dois tipos de treino: (1)

programas de treino com cargas progressivas (TCP) (Harridge et al., 1999), ou

(2) programas de treino de alta intensidade (TAI) (Taaffe et al., 1999).

Enquanto nos programas TCP as cargas utilizadas vão aumentando

gradualmente com o tempo, os programas de (TAI) consistem em 2 a 6 séries

de 8 repetições a aproximadamente 80% de 1 repetição máxima (RM) do

indivíduo em questão. Apesar dos indivíduos destes estudos treinarem

geralmente 3 vezes por semana (Harridge et al., 1999), um grupo de

investigação reportou que o treino de força (3 séries de 8 exercícios a 80% de

RM do indivíduo) desempenhado uma ou duas vezes por semana apresentou

ganhos semelhantes na produção de força que o mesmo programa
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desempenhado 3 vezes por semana (Taaffe et al., 1999). Alguns

investigadores sugerem que indivíduos idosos saudáveis respondem ao treino

de força e de endurance, de forma semelhante a indivíduos jovens. Assim,

pode-se especular que muitas vezes os idosos submetidos a programas de

treino não são sujeitos a intensidades apropriadas para induzir os efeitos

desejados.

Num estudo que incluiu idosos institucionalizados com mais de 65

anos, os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos, um de

controlo e um outro sujeito a um programa de treino com cargas com a duração

de 3 meses. Os indivíduos submetidos a 3 meses de treino com cargas

demonstraram melhorias significativas da força nos membros inferiores e na

resistência à caminhada (Ades et al., 1996). Fiatarone et al. (1994)

demonstraram que o treino de força também beneficia o grupo dos muito

idosos. Em indivíduos institucionalizados, com média de idade de 87 anos, um

programa de treino de força com a duração de 10 semanas, juntamente com

suplementação nutricional provocou uma melhoria da força muscular de 125%,

comparada a uma perda de 3% no grupo de controlo. Adicionalmente, a

velocidade de marcha, capacidade de subir escadas e a actividade física

espontânea, sofreram uma melhoria no grupo treinado.

Poder-se-á especular sobre a possibilidade deste tipo de treino

promover benefícios a longo prazo através da diminuição de quedas, melhoria

da mobilidade e independência. Foi demonstrado que o treino com cargas não

só melhora a força muscular, mas também a resistência na caminhada, em

idosos institucionalizados (Ades et al., 1996). Larsson (1983) demonstrou que

um programa de treino de força poderá aumentar substancialmente o tamanho

das fibras musculares do tipo I e tipo II em homens no intervalo de idades entre

os 56 e 65 anos. Consistente com este aumento no tamanho da fibra muscular,

vários grupos demonstraram um aumento na síntese muscular proteica em

resposta ao treino com cargas (Welle et al., 1995; Yarasheski et al., 1999;

Hasten et al., 2000; Balagopal et al., 2001). Foi demonstrado que este aumento

ocorre em proteínas musculares específicas como a MHC, a proteína contráctil

chave (Balagopal et al., 2001). Quando se analisou os níveis de mRNA de

MHC em resposta ao exercício verificou-se o aumento da isoforma específica

de MHC I, mas uma diminuição no mRNA tipo IIa e IIx com o exercício
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(Balagopal et al., 2001). Campos et al. (2002) verificaram que, após a aplicação

de treino de força, por vezes encontram-se resultados diferentes, pois os tipos

de treino utilizados apresentam variáveis que sobrecarregam o músculo de

maneiras diferentes (carga, número de repetições, número de séries, tempo de

descanso entre séries e repetições e intensidade). Apesar da divergência de

alguns resultados, as evidências sugerem que o treino de força com poucas

repetições e alta intensidade favorecem ganhos na força muscular máxima e

em contraste, o treino com muitas repetições e de baixa intensidade favorecem

o aumento da resistência muscular (Campos et al., 2002).

As alterações na inervação do músculo e padrão de activação explicam

parcialmente os benefícios do exercício. O treino resulta no aumento da

activação máxima voluntária dos grupos musculares agonistas e na diminuição

da activação dos grupos antagonistas requeridos para desenvolver uma tarefa

(Häkkinen et al., 2000).

Contrariamente ao exercício com cargas, as actividades aeróbias como

a caminhada, ciclismo e o jogging possuem efeitos desprezíveis no aumento da

massa e força muscular (Izquierdo et al., 2004). Os programas de exercício

aeróbio demonstraram ter vários efeitos benéficos a nível cardiovascular, no

aumento da tolerância à glucose e na melhoria da sensação de bem-estar

(Beere et al., 1999). O treino aeróbio está associado com o aumento das

actividades mitocondriais enzimáticas nos jovens e nos idosos (Proctor et al.,

1995). Foi demonstrado que indivíduos idosos que mantenham um elevado

nível de treino aeróbio, têm um VO2máx semelhante a jovens indivíduos não

treinados, apesar de inferior a jovens indivíduos treinados (Trappe et al., 1996).

Apesar do exercício aeróbio apresentar benefícios no abrandamento da

perda da capacidade aeróbia, redução da hipertensão, diminuição do risco de

doenças cardiovasculares e desenvolvimento de diabetes do tipo II e de estes

serem reconhecidos, esta forma de exercício não é efectiva na prevenção da

perda de força muscular com o envelhecimento. De facto, os indivíduos que

mantêm um elevado nível de treino de resistência aeróbia na idade avançada,

não demonstram uma taxa mais lenta de declínio da força dos principais

músculos extensores dos membros inferiores (Harridge et al., 1997).

A capilarização muscular e a capacidade oxidativa são dois indicadores

da adaptação do músculo esquelético ao treino (treino de endurance). No
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músculo esquelético dos idosos, tanto o rácio fibras/capilares do músculo como

a capacidade oxidativa estão comummente diminuídos quando comparados

com o músculo esquelético de jovens (Coggan et al., 1992a). Num outro

estudo, Coggan et al. (1992b), reportam que a capilarização muscular aumenta

nos indivíduos idosos (60 a 70 anos de idade), que estejam inseridos num

programa de treino de endurance que consista em caminhar ou correr 45

minutos por dia, 3 vezes por semana, durante 10 meses a 80% da sua

frequência cardíaca máxima (FCmáx) ajustada à idade. Mais especificamente, a

densidade capilar (capilares por mm2) destes participantes aumentou 20%,

enquanto o número de capilares por fibra muscular aumentou cerca de 25%

(Coggan et al., 1992b). Meredith et al. (1989) estudaram os efeitos periféricos

do treino de endurance em homens com 65 anos de idade que

desempenharam 45 minutos de cicloergómetro a 70% da FCmáx, 3 dias por

semana. No seu estudo, demonstraram que a capacidade oxidativa dos

músculos de homens idosos aumentou cerca de 125% (Meredith et al., 1989).

Adicionalmente, Frontera et al. (1988) descobriram que o programa de (TAI)

aumentou o rácio de capilares por músculo em cerca de 15%. O programa de

treino de força utilizado nesta pesquisa consistiu em 34 sessões de treino

desempenhadas com uma frequência de 3 vezes por semana (programa de 12

semanas com 2 sessões utilizadas para teste), nas quais os participantes

desempenharam 3 séries de 8 repetições de exercícios de extensão e flexão

do joelho a 80% de 1 RM. A RM dos participantes era avaliada e ajustada no

final de cada semana. Estes resultados indicam que o treino pode ter efeitos

profundos na capacidade oxidativa do músculo esquelético dos idosos.

De igual modo, a questão sobre se a actividade física na idade jovem e

adulta poderia contribuir para o abrandamento da perda de força muscular na

terceira idade atraiu muitos investigadores para esta problemática. Numa

pesquisa (Estudo de InChianti) levada a cabo em 200 homens e 232 mulheres

com idades superiores a 65 anos, não foi estabelecida nenhuma relação entre

o nível de actividade física na idade jovem e idade adulta, e a força muscular

na terceira idade (Benvenuti et al., 2000). Por outro lado, Taaffe e Marcus

(1997) verificaram que a partir do momento em que a actividade física é

interrompida, ¾ dos ganhos de força são perdidos no espaço de 12 semanas,

numa taxa média de diminuição de cerca de 2,5% por semana. De um modo
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global poder-se-á afirmar que cerca de 75% dos benefícios do treino de força

são perdidos nos 3 meses que se seguem, findo o programa de treino. Por sua

vez, o exercício regular com cargas parece ser altamente efectivo no aumento

da massa e força muscular, mesmo nos indivíduos muito idosos. Foram

observadas melhorias significativas na força muscular, na terceira idade, em

resposta ao treino com cargas maiores do que 65% da força máxima para 1

RM. Rogers e Evans (1993) referem aumentos de 8 a 174%, dependendo da

idade, género, tipo, duração, intensidade e frequência de treino, nível inicial de

aptidão física e método de análise da força muscular utilizado.

Häkkinen et al. (1998) sugerem que ambos os tipos de treino, de

endurance e de força, podem limitar a extensão da sarcopenia na terceira

idade. Coggan et al. (1992b), reportaram que, após 10 meses de treino de

endurance baseado em marcha ou jogging durante 45 minutos por dia, 3 vezes

por semana, a AST das fibras do tipo I (lentas) dos músculos gastrocenius

laterais de participantes com 60 a 70 anos de idade, aumentaram perto de 12%

nos homens e mulheres, a AST das fibras do tipo IIa (rápidas, resistentes à

fadiga), aumentaram cerca de 6% nos participantes masculinos e 18% nos

femininos, e a área de secção transversa AST das fibras do tipo IIb (rápidas,

fatigáveis), aumentaram 12% nos participantes masculinos e 9% nos femininos.

Estes investigadores indicaram igualmente que apesar da percentagem de

fibras do tipo I permanecerem inalteradas após o treino de endurance,

verificou-se um decréscimo na percentagem das fibras do tipo IIb e um

aumento de 8% na percentagem de fibras do tipo IIa, o que poderá implicar a

conversão das fibras do tipo IIb em IIa com o treino.

Indivíduos idosos (com idades compreendidas entre os 60 e 97 anos

de idade) que desempenharam regularmente treino de força, evidenciaram

aumentos na produção de força e AST da fibra muscular (Häkkinen et al.,

1998). Harridge et al. (1999) envolveram participantes muito idosos (85 a 97

anos) num programa de treino visando o músculo quadríceps femoral, no qual

os participantes desempenharam um programa de TCP, 3 vezes por semana

durante 12 semanas. Durante a primeira semana de treino, os participantes

desempenharam 3 séries de 8 extensões de joelhos com uma carga de 50% da

sua RM. Nas semanas seguintes (2ª a 12ª), os participantes desempenharam 3

séries de extensões do joelho com uma carga de 80% da sua RM. A RM dos
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participantes foi avaliada e ajustada a cada 2 semanas. Após 3 meses de

treino, a produção de força do músculo quadríceps femoral dos participantes

aumentou em média 134%, enquanto que a sua AST aumentou

aproximadamente 10% (Harridge et al., 1999). Outros investigadores referem

igualmente ganhos de força (48% a 174%) associados a ganhos moderados na

AST (15% a 17%) com programas de treino semelhantes (Taaffe et al., 1999).

Nestes estudos, os investigadores demonstraram que o programa de TAI pode

ter efeito na força muscular e AST, em idosos e sugerem que os efeitos

nocivos provocados pelos determinismos do envelhecimento no músculo

esquelético podem ser reduzidos com o treino.

Vários investigadores demonstraram que, apesar do aumento na

produção de força e tamanho da AST com o treino, os ganhos observados na

força são geralmente muito maiores do que os ganhos na AST do músculo

(Hakkinen et al., 1998; Harridge et al., 1999). Estes resultados parecem lógicos

já que o aumento na produção de força ocorre, não só, devido ao aumento da

AST do músculo esquelético (hipertrofia), mas também, como resultado das

adaptações neurais relacionadas com o treino (e.g. mudanças no recrutamento

e frequência de disparo das unidades motoras) (Figueiredo et al., 2006). As

adaptações neurais foram apontadas como a causa primária dos ganhos na

produção de força observados nas primeiras 8 semanas de treino, enquanto

que após essas 8 semanas, o aumento na AST do músculo parece ser a causa

primária dos ganhos observados na produção de força (Kraemer et al., 1996).

Grande parte da investigação dos efeitos do treino em idosos foi conduzida

com participantes não treinados, que foram sujeitos a programas de TAI. Por

esta razão, é provável que as adaptações neurais relacionadas com o treino

sejam responsáveis por uma porção substancial dos ganhos na produção de

força observados nestes estudos.

Como vem sendo referido, o treino com cargas demonstra ser uma

poderosa intervenção na prevenção e tratamento da sarcopenia (Roth et al.,

2000). Este tipo de treino parece influenciar positivamente o sistema

neuromuscular, concentrações hormonais e taxas de síntese proteica. De

acordo com Roubenoff e Hughes (2000), e Roth et al. (2000), um programa de

treino com uso de cargas, bem concebido, poderá aumentar a frequência de

disparo dos motoneurónios, melhorar o recrutamento das fibras musculares e,
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ainda, criar unidades motoras mais eficientes. O aumento da frequência de

disparo dos motoneurónios, combinado com o aumento do recrutamento das

fibras musculares poderia levar a contracções musculares mais rápidas e maior

produção de força.

Ainda que as taxas de síntese proteica diminuam com a idade, foi

descoberto que o TCP pode aumentar as taxas de síntese proteica em duas

semanas. Hasten et al. (2000) relataram que após o cumprimento de um

programa de treino com cargas de duas semanas e supervisionado, as taxas

de síntese proteica ao nível muscular aumentaram até 182%, desde o nível de

base, em 7 pessoas com idades entre os 78 e os 84 anos de idade.

Yarasheski et al. (1993) verificaram igualmente que as taxas de síntese

proteica muscular em adultos idosos (63-66 anos de idade) aumentaram

significativamente, em resposta a duas semanas de treino com cargas.

Adicionalmente, Yarasheski et al. (1999) afirmaram que o TCP durante 3

meses e sob supervisão aumentou a taxa de síntese proteica do músculo, em

cerca de 50%, em 70 homens e mulheres fragilizados, com intervalo de idades

entre os 76 e 92 anos. Estes resultados sugerem que os homens e mulheres

mais velhos retêm a capacidade para incrementar a taxa de síntese proteica no

músculo, em resposta a um programa de treino progressivo, com cargas,

agudo e de longa duração. Além disso, o treino com cargas agudo e de longa

duração aumenta o número de células satélite no músculo treinado, levando a

uma regeneração muscular mais rápida (Roth et al., 2000). O exercício,

também poderá ter um efeito positivo directo na via inflamatória que culmina na

sarcopenia (Geffken et al., 2001), mas estes dados preliminares devem ser

confirmados através de investigação longitudinal. A apoptose, um mecanismo

recentemente apontado como factor determinante para a sarcopenia (Dupont-

Versteegden, 2005), encontra-se sob intensa investigação, tendo já sido

apontado como reversível no músculo esquelético após treino físico (Marzetti et

al., 2008). Contudo, são necessários mais estudos que comprovem esta

afirmação.

A idade não parece constituir uma barreira na melhoria da massa e

função muscular após a sujeição a treino com cargas, verificando-se

progressos comparáveis aos observados em jovens adultos, que serão maiores

pelo facto de os muito idosos apresentarem falta de aptidão física. No entanto,
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a sarcopenia não é completamente prevenida pelo exercício, já que, mesmo

sendo, o decréscimo da actividade física, parcialmente responsável pela

sarcopenia, existem evidências, como estudos efectuados com atletas Masters,

de que a manutenção de níveis de actividade física, aparentemente, não

protege por completo o músculo esquelético da atrofia associada ao

envelhecimento (Faulkner et al., 2007).

Em termos gerais, os programas que envolvem 2 a 3 sessões por

semana a uma intensidade de 65 a 85% de 1 RM foram bem sucedidos na

melhoria da força muscular em idosos. Conforme enunciado previamente,

importa salientar que os indivíduos idosos revelam ganhos de força relativos

semelhantes aos observados em adultos jovens (Narici, 2000). Também foi

descoberta uma correlação significativa entre o aumento da força muscular e a

mobilidade funcional, como a velocidade de marcha (Fiatarone et al., 1990). A

actividade física e em particular o treino de força, parece ser efectivo na

redução da incidência de quedas (Gillespie, 2004), mas são necessárias mais

investigações para que sustentem estes achados. Força, flexibilidade, equilíbrio

e tempo de reacção podem ser efectivamente modulados pelo treino para

produzir uma redução no risco de queda. Uma vez que estes factores estão

associados com o risco de queda, recentemente tem sido dada uma maior

atenção aos exercícios do tipo holístico, baseados na força, flexibilidade,

proprioceptividade e coordenação (e.g. Tai Chi). O interesse no Tai Chi como

forma de exercício físico destinado à terceira idade tem aumentado

substancialmente na última década e, desde 2001 mais de 20 artigos foram

publicados sobre a aplicação do Tai Chi na terceira idade. Os seguintes

benefícios foram referidos após o treino de Tai Chi: aumento da independência

e função física; redução da frequência de quedas dentro e fora de casa, com

alguns estudos a referirem mesmo a redução de 48% de quedas em indivíduos

septuagenários (Wolf et al., 2001); aumento da função microcirculatória

cutânea durante o exercício; melhoria de 65% do estado funcional, desde

AVD´s como caminhar e levantar, até actividades moderadas a vigorosas como

a corrida; melhoria da função cardio-respiratória, capacidade imunológica,

controlo mental, flexibilidade e controlo sobre o equilíbrio; maior estabilidade

corporal perante testes de equilíbrio dinâmico, não se verificando melhoria no

equilíbrio estático; aumento da capacidade aeróbia, flexibilidade
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torácica/lombar, força dos extensores e flexores do joelho e resistência

muscular. O Tai Chi parece ser uma forma de exercício alternativa, mas

efectiva, na prevenção da fragilidade na terceira idade. A sua aplicação, em

combinação com o treino de força poderá ser particularmente útil no aumento

da força, assim como do equilíbrio e coordenação, com a redução significativa

da incidência de quedas (Taylor et al., 2004).

Tendo em conta que a população mais velha, maioritariamente

afectada pela sarcopenia, apresenta frequentemente um quadro clínico

composto por outras patologias, é fundamental adaptar o tipo de actividade

física prescrita ao indivíduo atendendo às condições de saúde do indivíduo

(Rolland et al., 2008). A actividade física, devendo ser genericamente

fomentada nos grupos etários mais avançados, quer através da realização de

tarefas quotidianas, quer de programas de exercício físico regular, deverá,

contudo, ser também sempre adaptada às condições físicas, sociais e

intelectuais de cada um, pois como é sobejamente conhecido, o exercício físico

inadequado encerra malefícios, cujas consequências poderão ser mais

nefastas neste escalão etário do que nas idades mais jovens. Isto não quer

dizer, todavia, que só aos idosos fisicamente mais capazes deverá ser

aconselhada esta prática, pois tem sido demonstrado que mesmo aqueles que

apresentam grandes limitações funcionais podem obter alguns benefícios com

o pouco que podem fazer (Sulman & Wilkinson, 1989).

Rolland et al. (2008) referem que o predomínio da massa muscular

magra é fundamental para retardar a perda decorrente do próprio

envelhecimento e promover um menor impacto, dessa perda, sobre a

qualidade de vida do idoso. Assim, importa realçar a prevenção como sendo,

provavelmente, a estratégia mais importante e eficiente para atingir esse

objectivo. Os estudos anteriormente descritos, apresentam resultados

promissores sobre o papel da actividade física, quer na prevenção, quer no

tratamento da sarcopenia. Os potenciais benefícios a longo prazo são o menor

número de quedas, aumento da mobilidade e independência, garantindo a

manutenção da capacidade e autonomia do idoso para efectuar as AVD´s.

Rolland et al. (2008) acrescentam que, actualmente, o treino de força é

o único tratamento que afecta os aspectos musculares da sarcopenia e que



48

não existem intervenções farmacológicas que forneçam evidências claras da

sua efectividade na prevenção do declínio da função física e da sarcopenia.

A actividade física, minorando a perda de capacidade funcional, quer

física, quer mental, pode contribuir para prevenir um dos maiores problemas do

envelhecimento, que sendo consubstanciado na perda de autonomia e

independência, representa uma das principais causas de degradação da

qualidade de vida do idoso.
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4. CONCLUSÕES

O envelhecimento é um processo progressivo e irreversível, que

provoca várias alterações nefastas nas capacidades dos sujeitos e embora

possam diferir de indivíduo para indivíduo, são inevitáveis e observáveis em

todos os seres humanos.

A existência de diferentes abordagens ao conceito de idoso, como a

idade cronológica e idade social, leva-nos à assumpção de que definir idade é

algo de muito complexo, surgindo a idade biológica, como melhor tradutora da

individualidade biológica de cada pessoa.

Em termos biológicos, duas visões abordam o envelhecimento: por um

lado, decorre intrinsecamente, com o passar dos anos, independentemente de

patologias ou de danos severos ambientais (envelhecimento primário); por

outro, é fruto da acumulação de lesões no organismo, causadas por processos

patológicos e danos ambientais severos relacionados com o estilo de vida

(envelhecimento secundário).

A compreensão dos mecanismos e causas do envelhecimento suscitou

ao longo dos tempos a formulação de várias teorias explicativas, sendo

reconhecida a sua divisão em dois grandes grupos: teorias genéticas, que

defendem que o processo de envelhecimento é programado geneticamente; e

teorias estocásticas, que sustentam a acumulação de lesões sucessivas que

conduzem ao desgaste e à morte. A perspectiva unificadora proposta pela

Teoria da Fiabilidade integra o contributo de todas as teorias, contornando as

limitações impostas pela abordagem estanque de cada uma destas e

fornecendo uma definição suficientemente abrangente do envelhecimento.

O sistema muscular esquelético manifesta elevada susceptibilidade

para o processo de envelhecimento, sofrendo inevitavelmente, alterações

progressivas e deletérias associadas com a desorganização estrutural e

declínio funcional dos seus tecidos constituintes. Para além de alterações

intrínsecas, o estado do músculo esquelético depende dos estímulos

ambientais e, consequentemente é determinado pelo estilo de vida do

indivíduo.
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A condição de sarcopenia não apresenta um marcador de diagnóstico

bem definido, contudo, é um termo genérico utilizado para a perda da massa

muscular esquelética, qualidade e desempenho, que pode levar à condição de

fragilidade em idades avançadas. Com o envelhecimento verifica-se no

músculo esquelético, várias alterações como: a redução da massa muscular; o

aumento do tempo que o músculo leva para se contrair em resposta ao

estímulo nervoso; a redução da resistência muscular; e o aumento do tempo de

recuperação.

Com o avançar da idade, há uma perda de fibras musculares, perda,

essa, que se inicia precocemente ainda na idade adulta. Por volta dos 75 anos

de idade, cerca de 50% da massa muscular desapareceu, o que se deve,

principalmente, à perda de fibras musculares. O número de fibras musculares

de contracção rápida diminui mais depressa do que as de contracção lenta.

Algumas das fibras musculares que perdem a inervação quando morre um

neurónio são reinervadas por um ramo de outro motoneurónio, o que torna as

unidades motoras do músculo esquelético menos numerosas e com um maior

número de fibras musculares por cada neurónio, resultando num controlo

muscular menos preciso e numa diminuição marcada da capacidade de gerar

força.

Esta perda de força muscular também parece estar directamente

relacionada com a diminuição da área transversal das fibras que compõem o

músculo e com a perda de proteínas contrácteis. As evidências sugerem que a

perda de força muscular excede largamente a de tamanho. No idoso, a perda

na capacidade de gerar força, especialmente nos músculos dos membros

inferiores, é um factor contribuinte para a redução na capacidade de

desempenhar as AVD´s.

Ao envelhecimento está associado uma diminuição da densidade da

rede capilar dos músculos esqueléticos e, após o exercício, é necessário um

período de recuperação mais longo. A capacidade do músculo esquelético para

crescer ou ser reparado após lesão, é igualmente reduzida, fruto da diminuição

da proliferação das células satélite e como tal, parece constituir outra alteração

decorrente no músculo esquelético com a idade.

A sarcopenia do envelhecimento é o resultado final de várias

alterações, incluindo: a desnervação progressiva e possivelmente, reduzida
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capacidade de reinervação colateral; redução do número de unidades motoras

e aumento do tamanho da unidade motora; redução da síntese proteica de

proteínas miofibrilhares; mecanismos de atrofia por desuso; equilíbrio alterado

da produção de factores de crescimento locais e/ou factores tróficos sistémicos

para a manutenção do fenótipo celular muscular.

Muitas das alterações do músculo esquelético relacionadas com a

idade podem ser fortemente reduzidas se as pessoas se mantiverem

fisicamente activas. Quando uma pessoa envelhece, muitas vezes, assume um

estilo de vida sedentário. As alterações relacionadas com a idade

desenvolvem-se assim mais rapidamente. A actividade física nos idosos

promove vários benefícios a nível físico, fisiológico, social e psicológico, que se

resumem num objectivo principal que é a melhoria do bem-estar e da qualidade

de vida. A sarcopenia é acelerada com a falta de actividade física,

especialmente com a ausência de sobrecarga no músculo.

A prevenção da perda de músculo antes que esta ocorra será

certamente uma das intervenções mais importantes, já que em certos casos os

idosos atingem um grau de fragilidade tal, que lhes impossibilita o desempenho

de uma intensidade de exercício necessária para induzir adaptações

fisiológicas benéficas. A investigação sobre a aplicação de sessões de

exercício fornecem informações promissoras quer para a prevenção quer para

o tratamento da perda muscular. Os estudos demonstram que um programa de

treino de força poderá aumentar substancialmente o tamanho das fibras

musculares do tipo I e tipo II de idosos. Consistente com este aumento no

tamanho da fibra muscular, verifica-se igualmente um aumento na síntese

muscular proteica em resposta ao treino com cargas. Adicionalmente, um

programa de treino de força, bem concebido, poderá aumentar a frequência de

disparo dos motoneurónios, melhorar o recrutamento das fibras musculares e,

ainda, criar unidades motoras mais eficientes.

O treino de força com poucas repetições e alta intensidade favorece

ganhos na força muscular máxima, enquanto o treino com muitas repetições e

de baixa intensidade favorece o aumento da resistência muscular.

Os investigadores referem que, ainda que ocorram ganhos na

produção de força e tamanho da AST com o treino, os ganhos observados na
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força são geralmente muito maiores do que os ganhos observados na AST do

músculo.

As adaptações neurais são apontadas como a causa primária dos

ganhos na produção de força observados nas primeiras semanas de treino,

enquanto que, após este período de adaptação, o aumento na AST do músculo

parece ser a causa primária dos ganhos na produção de força observados.

A regularidade na prática da actividade física é indispensável para

garantir a preservação dos ganhos observados, já que após a interrupção do

programa de treino ocorre uma rápida reversão dos benefícios alcançados.

A questão sobre se a actividade física na idade jovem e adulta poderia

contribuir para o abrandamento da perda de força muscular na terceira idade

atraiu muitos investigadores, não tendo sido estabelecida nenhuma relação

entre o nível de actividade física na idade jovem e idade adulta, e a força

muscular na terceira idade.

Os programas de exercício aeróbio como a caminhada, ciclismo e o

jogging demonstraram ter vários efeitos benéficos a nível cardiovascular, no

aumento da tolerância à glucose, redução da hipertensão e na melhoria da

sensação de bem-estar, contudo, parecem possuir efeitos desprezíveis no

aumento da massa e força muscular.

Actualmente, não existem intervenções farmacológicas que forneçam

evidências claras da sua efectividade na prevenção do declínio da função física

e da sarcopenia, sendo o treino de força o único tratamento que afecta os

aspectos musculares da sarcopenia. De facto, enquanto se aguarda futuros

tratamentos e modos de prevenção, baseados na descoberta de novas

intervenções farmacológicas, a actividade física constitui, actualmente, o

recurso mais sólido nesta luta, competindo a quem prescreve a actividade

física a procura de uma dose mínima capaz de estimular a resposta óptima e

administrá-la em períodos tais que permitam a recuperação do organismo e a

minimização dos efeitos laterais.

Cabe aos profissionais de saúde, incluindo-se nestes, o professor de

educação física, orientar os idosos para programas de actividade física,

proporcionando-lhes actividades devidamente ajustadas, com vista a minimizar

os riscos e aumentar os benefícios da sua prática.
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