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RESUMO

Jambassi Filho, J. C. Efeito do treinamento de força e suplementação de proteínas nas
adaptações musculares e funcionais em idosos fragilizados: comparação entre sexos. 2018.
100 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de
São Paulo, São Paulo. 2018.

Um programa de treinamento de força (TF) associado à suplementação de proteínas tem sido
proposto uma estratégia para promover adaptações musculares e funcionais em idosos
fragilizados. Todavia, ainda não está bem estabelecido se a magnitude dessas adaptações é
influenciada pelo sexo. Assim, o objetivo do presente estudo foi comparar a eficácia do TF
associado à suplementação de proteínas nas adaptações musculares e funcionais entre homens
e mulheres fragilizados. Noventa idosos pré-frágeis e frágeis com idade ≥ 65 anos foram
estratificados por sexo (♀ e ♂) e aleatorizados em treinamento de força associado à
suplementação de proteínas (PTN) ou placebo (PLA). Os participantes realizaram 16 semanas
de TF progressivo (duas sessões por semana) associado a duas doses diárias de 15 g de
suplementação de PTN ou PLA, ingeridos após o café da manhã e jantar. A composição
corporal (absortometria radiológica de dupla energia), área de secção transversa muscular
(ultrassom), força muscular dinâmica (uma repetição máxima) e isométrica (dinamômetro
isocinético), atividade elétrica dos músculos (eletromiografia), mobilidade funcional (timed upand-go), resistência muscular de membros inferiores (timed-stands), estabilidade postural e
risco de quedas com diferentes instabilidades (Biodex Balance System) foram avaliados pré e
pós-intervenção. A massa muscular total, braços, pernas, apendicular e área de secção
transversa muscular do reto femoral demonstraram aumentos significantes após a intervenção
em homens e mulheres (p < 0,05), sem diferenças entre os grupos. No entanto, a gordura
corporal, massa muscular do tronco e área de secção transversa muscular do vasto lateral não
demonstraram alterações significantes após 16 semanas de intervenção (p > 0,05). Todos os
grupos apresentaram aumentos nos valores de uma repetição máxima nos exercícios leg-press
e supino, pico de torque e taxa de desenvolvimento de torque após a intervenção (p < 0,05),
sem diferenças entre os sexos. A resistência muscular dos membros inferiores, estabilidade
postural e o risco de quedas em instabilidade alta demonstraram aumentos significativos pósintervenção (p < 0,05), sem diferenças entre homens e mulheres. Os resultados pós-intervenção
não mostraram diferenças significativas entre homens e mulheres na qualidade de vida (p >
0,05). Nenhuma diferença foi observada entre homens e mulheres na ingestão de proteínas (p
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> 0,05). Os achados sugerem que programa de treinamento de força associado à suplementação
de proteínas não promove respostas distintas entre homens e mulheres idosos pré-frágeis e
frágeis.

Palavras-chave: composição corporal, envelhecimento, força muscular, funcionalidade e
hipertrofia.
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ABSTRACT

Jambassi Filho, J. C. Effect of strength training and protein supplementation on muscular
and functional adaptations in frail elderly: comparison between sexes. 2018. 100 f. Tese
(Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo,
São Paulo. 2018.

Strength training program associated with protein supplementation has been proposed as a
strategy to promote muscular and functional adaptations in frail elderly. However, it is not yet
well established whether the magnitude of these adaptations is influenced by sex. Thus, the aim
of the presente study was to compare the efficacy of resistance training associated with protein
supplementation in the muscular and functional adaptations between frailty men and women.
Ninety pre-frail and frail elderly ≥ 65 years old were stratified by sex (♀ and ♂) and randomized
to either strength training associated with protein supplementation (PTN) group or placebo
(PLA) group. The participants performed 16 weeks of progressive strength training (two
sessions per week) associated with two daily doses of 15 g of PTN or PLA supplementation,
ingested after breakfast and dinner. The body composition (dual X-ray absorptiometry), muscle
cross-sectional area (ultrasound), dynamic muscle strength (one maximal repetition) and
isometric (isokinetic dynamometer), electrical muscle activity (electromyography), functional
mobility (timed up-and -go), resistance of the lower limbs (timed-stands), postural stability and
risk of falls with different instabilities (Biodex Balance System) were assessed pre- and postintervention. The total muscle mass, arms, legs, appendicular and rectus femoris muscle crosssectional area showed significant increases after intervention in men and women (p > 0.05),
with no differences between groups. However, body fat, muscle mass of the trunk, and vastus
lateralis muscle cross-sectional area did not show significant changes after 16 weeks of
intervention (p > 0.05). All groups presented increases in the values of one maximum repetition
in leg-press and supine exercises, peak torque and rate of torque development after the
intervention (p < 0.05), with no differences between the sexes. The muscular resistance of the
lower limbs, postural stability and risk of falls in high instability showed significantly increases
post-intervention (p < 0.05), with no differences between men and women. Post-intervention
results showed no significant differences between men and women in quality of life (p > 0.05).
No difference was observed between men and women in protein intake (p > 0.05). The findings
suggest that the strength training program associated with protein supplementation does not
promote distinct responses among pre-frail and frail elderly men and women.
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1. INTRODUÇÃO

A fragilidade é uma síndrome geriátrica caracterizada pela diminuição da reserva
funcional biológica e resistência ao estresse, oriunda de alterações em diferentes sistemas
fisiológicos, que pode aumentar os riscos de quedas, fraturas, hospitalizações e morte (FRIED
et al., 2001; BAGSHAW; MCDERMID, 2013). A definição clínica da fragilidade compreende
vários domínios, tais como a velocidade da marcha, força de preensão manual, fadiga, perda de
peso e atividade física (FRIED et al., 2001).
Segundo Evans et al. (2010), um dos principais componentes desencadeantes da
fragilidade é a sarcopenia. Esta pode ser definida como um processo caracterizado pela redução
progressiva da massa e força muscular ou, ainda, associado com o aumento do percentual de
gordura corporal. Estas alterações podem comprometer negativamente a capacidade funcional,
atividades da vida diária, qualidade de vida e independência de adultos idosos (AOYAMA et
al., 2011; JANSEN, 2010; RIZZOLI et al., 2013; SAMUEL et al., 2012). As reduções na
densidade mineral óssea também são associadas com a massa e força muscular em idosos, as
quais podem levar a osteopenia e progredir para osteoporose (KOHRT et al., 2004).
A etiologia da sarcopenia é complexa e multifatorial, a qual inclui alterações no
metabolismo das proteínas musculares, reduções na quantidade de proteínas ingeridas e
atividades físicas realizadas (NARICI; MAFFULLI, 2010; WALL et al., 2013). Recentemente,
a literatura tem apresentado evidências que sugerem que as elevações da síntese de proteínas
musculares após estímulos anabólicos isolados (i.e., exercícios de força ou ingestão de
proteínas) são menores em idosos quando comparados à adultos, indicando uma ‘resistência
anabólica’ inerente ao processo envelhecimento (CUTHBERTSON et al., 2005; DRUMMOND
et at., 2008; FRY et al., 2011; KATSANOS et al., 2005; KUMAR et al., 2009; VOLPI et al.,
2000; WALL et al., 2015). De fato, os estudos que investigaram o efeito crônico da
suplementação de proteínas ou do treinamento de força (TF) isolados não observaram alterações
na massa muscular em idosos frágeis (BINDER et al., 2005; TIELAND et al., 2012a).
Neste sentido, tem sido sugerido que a combinação de ambos os estímulos (i.e., emprego
de exercícios de força associado à suplementação de proteínas) pode constituir uma estratégia
promissora para promover aumentos na massa muscular de idosos (BIOLO et al., 1997;
DIDERIKSEN et al., 2011; PENNINGS et al., 2011a; SYMONS et al., 2011). Confirmando
está hipótese, TIELAND et al. (2012b) demonstraram que 24 semanas de TF associado à
suplementação de proteínas induziu aumentos na massa muscular em idosos frágeis. Embora
este estudo traga importantes achados sobre o efeito do TF associado à suplementação de
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proteínas em idosos fragilizados, as possíveis diferenças nas adaptações entre os sexos não
foram analisadas.
Evidências recentes têm observado diferenças na síntese de proteínas musculares basais
pós-absortiva e pós-prandial entre homens e mulheres idosos (SMITH et al., 2008, 2012a,b).
Smith et al. (20012b), por exemplo, verificaram que a síntese de proteínas musculares basal
pós-absortiva de mulheres idosas são maiores (~ 39%) quando comparadas àquelas observadas
em homens idosos. Entretanto, a síntese de proteínas musculares na condição pós-prandial
parece ser maior em homens (~80%). Em adição, Smith et al. (2012b) verificaram que um
treinamento multicomponente com duração de três meses proporcionou melhores adaptações
na síntese de proteínas musculares basal pós-absortiva nos homens quando comparado às
mulheres (aumentos de 100% vs. 40%, respectivamente). Com base nestas informações, parece
razoável hipotetizar que um programa de TF associado à suplementação de proteínas promova
adaptações diferenciadas na massa muscular entre homens e mulheres idosas.
Diferenças entre os sexos também foram verificadas nas taxas de síntese de colágeno e
nas propriedades estruturais dos tendões (CARROLL et al., 2008; HANSEN; KJAER, 2014;
MAGNUSSON et al., 2007; MILLER et al., 2007). Os homens apresentam maiores taxas de
síntese de colágeno do tendão patelar em repouso e 72 horas após a realização de exercício
(aproximadamente 80% e 115%, respectivamente) quando comparado às mulheres (MILLER
et al., 2007). Esses achados sugerem que os homens possam ter uma maior área de secção
transversa do tendão patelar e uma maior capacidade de adaptação tendínea comparado às
mulheres. De fato, Magnusson et al. (2007) obervaram que homens treinados apresentam uma
maior área de secção transversa do tendão patelar do que mulheres e homens não treinados. As
mulheres treinadas e não treinadas apresentaram similares áreas de secção transversa do tendão
patelar, indicando nenhuma adaptação ao treinamento no sexo feminino. Além disso, Carroll et
al. (2008) verificaram que as mulheres apresentam maior deformação e menor rigidez do tendão
patelar durante contrações musculares (18% e 35%, respectivamente) quando comparadas aos
homens. Tomando por base esses achados, para interessante especular que as mulheres
apresentam menores propriedades estruturais e reduzidas capacidades de adaptação tendínea,
fato que pode ocasionar menores elevações da força muscular após um período de treinamento
quando comparadas aos homens.
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2. OBJETIVOS
2.1. Geral

Comparar os possíveis efeitos crônicos do TF associado à suplementação de proteínas
nas adaptações musculares e funcionais entre homens e mulheres idosos com fragilidade.

2.2. Específicos

Verificar o efeito crônico de 16 semanas de TF associado à suplementação diária de
proteínas (30 g) sobre:
1) massa muscular, densidade mineral óssea e percentual de gordura corporal;
2) área de secção transversa muscular do reto femoral e vasto lateral;
3) uma repetição máxima (1 RM) nos exercícios supino e leg-press;
4) pico de torque isométrico e taxa de desenvolvimento de torque;
5) componentes funcionais (estabilidade postural, risco de quedas, mobilidade funcional e
resistência muscular de membros inferiores);
6) qualidade de vida.

3. REVISÃO DA LITERATURA
3.1. Síndrome da Fragilidade

A fragilidade é uma síndrome biológica multidimensional que acomete idosos e que
pode ser caracterizada por reduções na reserva funcional de múltiplos sistemas fisiológicos, por
exemplo, endócrino, imune, cardiovascular e neuromuscular (AHMED et al., 2007a;
BAGSHAW; MCDERMID, 2013; CLEGG et al., 2013; EVANS et al., 2010; MOHLER et al.,
2014). Segundo Clegg et al. (2013), situações triviais de estresses agudos (e.g., mudanças na
temperatura ambiental, pequenas infecções ou cirurgias) podem comprometer a manutenção da
homeostase e desencadear enormes mudanças no estado de saúde dessa população (Figura 1).
Inúmeras implicações adversas podem ocorrer, incluindo declíneos funcionais, quedas, fraturas,
dependência, hospitalização, institucionalização e mortalidade (BAUER; SIEBER, 2008;
BAGSHAW; MCDERMID, 2013; CHEN et al., 2014; RIZZOLI et al., 2013; RODRIGUEZMAÑAS; FRIED, 2015).
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Figura 1. Associação entre um estresse extrínseco e a reserva fisiológica no estado frágil.
Adaptado de Bagshaw e McDermid (2013) e Clegg et al., (2013).
Inúmeros estudos investigaram os valores da prevalência de idosos classificados como
pré-frageis e frágeis. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2007), estima-se que entre 10 a
25% dos idosos da comunidade com mais de 65 anos e 46% acima dos 85 anos possam ser
classificados como frágeis. Em revisão sistemática, Collard et al. (2012) verificaram que a
prevalência de fragilidade em idosos apresenta uma enorme variação (entre 4,0 e 59,1%). Ao
analisar 61500 participantes de 21 estudos, os investigadores observaram uma prevalência
ponderada total de fragilidade de 10,7% [intervalo de confiança de 95% (IC 95%) = 10,5 10,9]. Para idosos pré-frágeis, a prevalência ponderada total foi de 41,6% (IC 95% = 41,2 42,0%; 53727 participantes de 15 estudos). A prevalência da fragilidade aumentou
progressivamente com o avançar da idade, demonstrando valores de 4% entre 65 - 69 anos, 7%
dos 70 aos 74 anos, 9% entre 75 e 79 anos, 16% dos 80 aos 84 anos e 26% em idosos com mais
de 85 anos. Em adição, ao analisar 17746 mulheres e 22596 homens de 11 estudos, os autores
observaram maior prevalência de fragilidade em mulheres (9,6%; IC 95% = 9,2 - 10,0%)
comparado com homens (5,2%; IC 95% = 4,9 - 5,5%). Uma análise de seis estudos (10683
mulheres e 17160 homens) também indicou uma maior prevalência de pré-fragilidade em
mulheres (39,0%; IC 95% = 38,1 - 39,9%) em comparação aos homens (37,3%; IC 95% = 36,6
- 38,0%). Com base nesses achados, é possível sugerir que os valores da prevalência em idosos
pré-frágeis e frágeis parece ser influenciado pela idade e sexo. Um importante fator que também
parece influênciar na prevalência da fragilidade é o intrumento de avaliação empregado.
Nas últimas décadas, diferentes instrumentos foram desenvolvidos com o intuito de
definir e caracterizar a fragilidade (dVRIES et al., 2011). O instrumento mais utilizado é o
proposto por Fried et al. (2001), com base em dados de um estudo prospectivo de coorte
(Cardiovascular Healthy Study) realizado com 5317 homens e mulheres com idades ≥ 65 anos.
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Com esse instrumento, a definição clínica do "fenótipo" da fragilidade é determinada por meio
de cinco itens, i.e., perda de peso sem intenção, relato de exaustão, baixo nível de atividade
física e reduzida velocidade de caminhada e força de preensão manual. Um indivíduo é
caracterizado como frágil quando apresenta três ou mais itens, pré-frágil quando um ou dois
itens estão presentes e a ausência desses cinco itens classifica o idoso como não frágil. Bagshaw
e McDermid (2013) destacaram que a avaliação da fragilidade com esse instrumento apresenta
uma enorme vantagem por sua aplicabilidade prática e uma ampla possibilidade de comparação
dos achados com outros estudos. Além disso, os autores sugeriram que empregar testes
complementares e relativamente simples (e.g., resistência de membros inferiores, mobilidade
funcional, subir escadas, velocidade de marcha e comprometimento cognitivo) podem fornecer
informações da fragilidade e, provavelmente, auxiliar na definição e caracterização dessa
síndrome.
A fisiopatologia da síndrome da fragilidade é complexa e multifatorial. Várias revisões
destacaram que idosos pré-frágeis e frágeis apresentam alterações em diferentes sistemas
fisiológicos inter-relacionados (CLEGG et al., 2013; EVANS et al., 2010; KANAPURU et al.,
2009). Notavelmente, os estudos com essa população observaram alterações do sistema
hormonal, e.g., níveis elevados de cortisol e insulina em jejum e pós-prandial, bem como
menores níveis séricos de insulin-like growth factor-1 e desidroepiandrosterona (LENG et al.,
2004, 2009; MORLEY et al., 2005; PUTS et al., 2005b; VARADHAN et al., 2008), elevações
em marcadores do sistema inflamatório, i.e., proteína C-reativa, fibrinogênio, interleucina-6,
dímero-D e fator de necrose tumoral-α (COLLERTON et al., 2012; HUBBARD et al., 2009;
LENG et al., 2007; WALSTON et al., 2002) e reduções no volume cerebral (CHEN et al.,
2015). Além dessas alterações, algumas evidências observaram associações de marcadores do
estresse oxidativo, i.e., peroxidação lipídica, oxidação de proteínas e glutationa, com a síndrome
da fragilidade (INGLÉS et al., 2014; SERVIDDIO et al., 2009). Em recente revisão, Viña et al.
(2016) sugeriram que as elevações desses marcadores ocasionam uma regulação defeituosa nas
funções mitocondriais. Em síntese, os autores hipotetizam que as elevações do estresse
oxidativo ativam continuamente a p38 MAPK, qual resulta em reduções na sinalização da PGC1α. Por sua vez, uma menor sinalização dessa via afeta as funções mitocondriais, ocasionando
menores produções de energia, reduções na síntese de proteínas musculares e,
consequentemente, perdas da massa muscular.
A ingestão nutricional inadequada de energia e proteínas também é um importante fator
de risco para a síndrome da fragilidade (BARTALI et al., 2006; BOLLWEIN et al., 2013;
DORNER et al., 2014). Bartali et al. (2006), por exemplo, demostraram que a fragilidade foi
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significativamente associada com baixa ingestão diária de energia (≤ 21 kcal/kg da massa
corporal) e proteínas (< 55 g e < 66 g para mulheres e homens, respectivamente). Essa ingestão
nutricional inadequada pode ocasionar um desbalanço do estado protéico-energético, o que
ocasiona um catabolismo dos tecidos do corpo para o fornecimento de energia das funções dos
orgãos e atividade muscular (JEEJEEBHOY, 2012). A quantidade reduzida de atividade física
também está associada com a fragilidade (THEOU et al., 2010; CLEGG et al., 2013). Theou et
al. (2010) observaram que idosos frágeis e pré-frágeis apresentam uma quantidade média de
passos significativamente menor comparado a idosos saudáveis (481 vs.2094 vs.3147). Os
idosos pré-frágeis e frágeis também apresentaram menor ativação muscular dos músculos
bíceps braquial, tríceps braquial, vasto lateral e bíceps femoral, avaliada por nove horas usando
uma eletromiografia de superfície portátil, quando comparado a idosos saudáveis. Essas
menores ativações musculares foram altamente relacionadas com as diminuições na atividade
física,

sugerindo

que

idosos

pré-frágeis

e

frágeis

podem

apresentar

possíveis

comprometimentos da função muscular. Em adição, algumas doenças agudas e crônicas têm
sido associadas com a síndrome da fragilidade, incluindo as cardiovasculares, Alzheimer,
Parkinson, câncer, infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana e alterações do fígado
(AHMED et al., 2007b; BUCHMAN et al., 2007; COOK, 2009; DESQUILBET et al., 2007,
2009; MOHILE et al., 2009; NEWMAN et al., 2001; PIGGOTT et al., 2013).
Segundo Evans et al. (2010), as alterações nos diferentes sistemas fisiológicos
mencionadas anteriormente, atreladas à doenças agudas e crônicas, falta de exercícios físicos e
alimentação inadequada potencializam o processo sarcopênico, o qual é considerado um
importante componente no percurso da síndrome da fragilidade (figura 2). A sarcopenia
apresenta inúmeras definições e as discussões sobre a tématica ainda permanecem na
comunidade científica. De acordo com o European Working Group on Sarcopenia in Older
People (EWGSOP), a sarcopenia pode ser definida por reduções da massa e força muscular,
com consequências nos componentes funcionais (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Para todas
essas variáveis, o EWGSOP sugere adotar um ponto de corte de dois desvios-padrão abaixo da
média de valores normativos adotados com base em adultos jovens saudáveis. Entretanto, esse
critério é questionado e pesquisas ainda são necessárias para obter valores normativos mais
claros e concisos para definir a sarcopenia em diferentes populações.
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Figura 2. Representação esquemática da fisiopatologia da fragilidade. IGF-1 = Insulin-like
growth factor-1, GH = hormônio do crescimento, DHEA = desidroepiandrosterona, PRT Creativa = proteína C-reativa, IL-6 = interleucina-6, TNF-α = fator de necrose tumoral-α, HIV =
vírus da imunodeficiência humana, SNC = sistema nervoso central. Adaptado de Evans et al.
(2010) e Clegg et al. (2013).
Um número elevado de estudos analisaram as alterações na massa muscular durante o
processo de envelhecimento usando diferentes desenhos experimentais (i.e., transversal e
longitudinal) e técnicas de avaliação. Em geral, as alterações da massa muscular tornam-se mais
evidentes a partir dos 50 anos de idade, com taxas de reduções de aproximadamente 0,8% por
ano (JANSEN et al., 2010). Alguns estudos sugerem que essas reduções são mais pronunciadas
nos membros inferiores quando comparado aos membros superiores (GALLAGHER et al.,
1997; JANSEN et al., 2000). Além disso, algumas evidências indicaram que as reduções anuais
da massa muscular são maiores nos homens quando comparado com as mulheres (0,8 - 0,98%
vs. 0,64 - 0,7%, respectivamente) (DELMONICO et al., 2009; GALLAGHER et al., 2000;
KOSTER et al., 2011; MITCHEL et al., 2012; ZAMBONI et al., 2003). Koster et al. (2011),
por exemplo, avaliaram os valores da massa muscular mensurados pela absortometria
radiológica de dupla energia (DXA) em 2307 homens e mulheres (70-79 anos) durante um
período de sete anos. Maiores reduções anuais da massa muscular foram observadas nos
homens quando comparado com as mulheres (0,8% vs. 0,7%, respectivamente). Similarmente,
Delmonico et al. (2009) observaram durante um período de cinco anos que homens apresentam
maiores reduções anuais na área de secção transversa muscular (ASTm) da coxa, avaliada por
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tomografia computadorizada, quando comparado às mulheres (0,98% vs. 0,64%,
respectivamente). Esses achados indicam que as alterações da massa muscular podem ser
influeciadas conforme o grupo muscular avaliado (membros inferiores vs. inferiores) e o sexo
dos idosos. É importante observar que essas informações foram obtidas de estudos realizados
com idosos saudáveis e que as alterações na massa muscular podem ser mais pronunciadas em
idosos classificados como frágeis. De fato, Idoate et. al (2015) demonstraram que idosos
nonagenários frágeis apresentam menores valores da ASTm da coxa (~ 33,3%) comparado a
idosos saudáveis.
As reduções na quantidade da massa muscular durante o processo de envelhecimento
resultam, em parte, das alterações no metabolismo das proteínas musculares (PHILLIPS, 2015;
NARICI; MAFFULLI, 2010; WALL et al., 2013). Basicamente, esse metabolismo é regulado
por um equilíbrio dinâmico nas taxas de síntese de proteínas musculares (SPM) e degradação
de proteínas musculares (DPM). As reduções nas taxas de SPM e/ou aumentos da DPM podem
ocasionar um balanço negativo e, consequentemente, promover diminuições da massa muscular
em longo prazo. Recentes revisões sugeriram que idosos apresentam menores elevações na
SPM, após a ingestão de proteínas ou realização de exercícios de força, indicando uma
‘resistência anabólica’ oriunda do processo envelhecimento (BURD et al., 2013;
CHURCHWARD-VENNE et., 2014). Além disso, parece ocorrer um dimorfismo sexual nas
respostas da SPM pós-absortivo (i.e., basal de jejum) ou após a ingestão de proteínas ou
exercícios de força com o avançar da idade. Algumas evidências, por exemplo, demonstraram
que mulheres idosas apresentam maiores valores nas SPM pós-absortiva quando comparado a
adultos jovens e homens idosos (HENDERSON et al., 2009; SMITH et al., 2008, 2012b;
PHILIPPS, 2014b), o que pode explicar as menores reduções da massa muscular em idosas com
o processo de envelhecimento. Embora os mecanismos que desencadeiam essas respostas ainda
não sejam totalmente estabelecidos, uma recente revisão sugeriu que as reduções de estradiol
e/ou progesterona observadas nas mulheres durante a menopausa possam estar atreladas a esse
comportamento (PHILLIPS, 2014b).
A diminuição da força muscular durante o processo de envelhecimento, conhecida como
dinapenia, parece ser mais rápida (2 a 5 vezes) e pronunciada do que as observadas na massa
muscular, com taxas de reduções de 2 a 4% ao ano (DELMONICO et al., 2009; DEY et al.,
2009; FRONTERA et al., 2000; MITCHELL et al., 2012). Em linha com as reduções da massa
muscular descritas acima, a força muscular dos membros inferiores também apresentou
reduções anuais maiores do que as dos membros superiores (FRONTERA et al., 2000). Além
disso, as reduções anuais da força muscular também são mais elevadas nos homens quando
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comparado às mulheres (3,0 - 4,0% vs. 2,5 - 3,0%, respectivamente) (DELMONICO et al.,
2009; MITCHEL et al., 2012; KOSTER et al., 2011). Koster et al. (2011) observaram durante
um período de sete anos que a força muscular isocinética dos extensores do joelho apresentou
reduções anuais de 3,1% nos homens e 2,6% nas mulheres. Essas reduções da força muscular
podem estar atreladas a inúmeros fatores, tais como diminuição da massa muscular, menor
ativação muscular dos músculos agonistas e/ou maior ativação muscular dos músculos
antagonistas, alterações na arquitetura muscular e reduções na rigidez dos tendões (CARROLL
et al., 2008; KOMI, 1986; NARICI et al., 2003).
As reduções da massa e força muscular obervadas durante o proceso de envelhecimento
comprometem negativamente os componentes funcionais, atividades da vida diária, qualidade
de vida e independência de adultos idosos (AOYAMA et al., 2011; BAGSHAW; MCDERMID,
2013; MOHLER et al., 2014; RIZZOLI et al., 2013; SAMUEL et al., 2012). Casas-Herrero et
al. (2013), por exemplo, examinaram as associações da massa e força muscular isomêtrica com
alguns componentes funcionais (e.g., velocidade da marcha, resistência muscular de membros
inferiores e mobilidade funcional) em idosos frágeis. Os achados demonstraram associações
positivas e significativas entre a ASTm da coxa com a resistência muscular de membros
inferiores (r = 0,51). A força muscular isométrica apresentou associações positivas e
significativas com a resistência muscular de membros inferiores (r = 0,55) e associações
negativas e significativas com a velocidade da marcha (r = - 0,62) e mobilidade funcional (r =
- 0,53). Esses resultados sugerem que promover aumentos na massa e força muscular pode ser
uma importante maneira de ocasionar elevações funcionais dessa população.
Apesar dos homens demonstrarem maiores alterações musculares durante o processo de
envelhecimento conforme mencionado anteriormente, as mulheres apresentam menores valores
absolutos de massa e força muscular e uma maior expectativa de vida (LEE et al., 2004;
MINGRONE et al., 2001; IBGE, 2012), fatores os quais implicam em maiores
comprometimentos funcionais em idosos do sexo feminino (SKELTON et al., 1994; VISSER
et al., 2005). Além disso, Puts et al. (2005a) observaram que as mulheres apresentam maiores
associações de alguns marcadores de fragilidade, avaliados por um período de três anos (i.e.,
continuum da fragilidade), com aumentos no risco de mortalidade quando comparado aos
homens.
Em síntese, a síndrome da fragilidade apresenta altos valores de prevalência, os quais
parecem ser influencidos pela idade, instrumento de avaliação e sexo. Inúmeras alterações
fisiológicas associadas a doenças, ingestão nutricional inadequada de proteínas e quantidade
reduzida de atividade física podem desencadear em alterações da massa e força muscular e,

24

consequentemente, comprometimentos funcionais (i.e., sarcopenia). Além disso, a fragilidade
é um processo dinâmico que resulta em um espiral de declíneos que levam ao agravamento da
síndrome (THEOU et al., 2012), ocasionando condições adversas, i.e., quedas, fraturas,
dependência, hospitalização, institucionalização e mortalidade. Nessa perspectiva, adotar
medidas não-farmacológicas como a prática regular de exercícios físicos, e.g., treinamento de
força, exercícios domiciliares e aeróbios, e a suplementação de macronutrientes (carboidratos,
proteínas e lípideos), vitaminas e minerais pode ser extratégias promissoras para atenuar ou
prevenir as reduções musculares e funcionais observadas na síndrome da fragilidade.

3.2. Treinamento de Força em Idosos Fragilizados

O treinamento de força (TF) é considerado como elemento precípuo no tratamento não
farmacológico para redução dos efeitos deletérios do envelhecimento e promoção de aumentos
na massa e força muscular (ACSM et al., 2009a,b; GARBER et al., 2011; NELSON et al.,
2007). Segundo os posicionamentos do Colégio Americano de Medicina do Esporte (GARBER
et al., 2011), aumentos na massa e força muscular de idosos iniciantes podem ser observados
realizando uma série de TF para os maiores grupos musculares, 10-15 repetições, 40-50% de 1
RM, intervalos de recuperação de 2-3 minutos e frequência semanal de 2-3 treinos. É importante
destacar que, uma abordagem conservadora pode ser necessária para idosos menos
condicionados, fisicamente limitados ou com condições crônicas que afetam a habilidade para
realizar as tarefas físicas (ACSM et al., 2009b). Em adição, aumentos progressivos de
sobrecarga devem ser incorporados durante um programa de TF (i.e., príncipio da progressão),
possibilitando benefícios adicionais nas adaptações musculares e funcionais.
Inúmeros estudos verificaram os efeitos do TF associado a diferentes estratégias, e.g.,
administração do hormônio do crescimento, acetato de megestrol e vitamina D, na massa e força
muscular em idosos pré-frágeis e frágeis. (DREY et al., 2012; HENNESSEY et al., 2007;
LATHAM et al., 2003; SULLIVAN et al., 2007). Além dessas estratégias, os efeitos do TF
atrelado a outros exercícios (multicomponentes, i.e., TF, aeróbio e equilíbrio) têm sido
extensivamente estudado nessa população (BINDER et al., 2002, 2005; CADORE et al.,
2014a,b; CLEMSON et al., 2012; FREIBERGER et al., 2012; VILLAREAL et al., 2011). Em
geral, os achados dos estudos que avaliaram os efeitos do TF associado a diferentes estratégias
e/ou a outros exercícios tem observado aumentos na massa e força muscular, componentes
funcionais, bem como reduções no número de quedas.
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Por outro lado, programas de TF em ambiente domiciliar realizados com o peso
corporal, caneleira, tornozeleira e bandas de resistência parecem não ocasionar efeitos positivos
na força muscular, funcionalidade e qualidade de vida de idosos com fragilidade (LATHAM et
al., 2003; LORD et al., 2003; BARNETT et al., 2003). Em revisão sistemática sobre a temática,
Clegg et al. (2012) avaliaram seis ensaios clínicos randomizados envolvendo 987 idosos préfrágeis e frágeis com média de 83 anos (78-88 anos). Nenhum estudo avaliou os efeitos do TF
em ambiente domiciliar nas respostas da massa muscular. A força muscular dos membros
superiores e inferiores e de preensão manual foram avaliadas em três estudos. Desses estudos,
apenas um estudo apresentou aumentos significativos na força muscular dos membros
inferiores. Os componentes funcionais e a densidade mineral óssea foram avaliados em apenas
um estudo. Nenhuma dessas variáveis demonstrou aumentos significativos após o período de
intervenção. A qualidade de vida foi avaliada em somente um estudo e os resultados
demonstraram melhoras significativas após treinamento. Em geral, esses achados indicam que
programas de TF em ambiente domiciliar ocasionam poucos benefícios no estado geral de saúde
de idosos frágeis. Possivelmente, adotar um programa de TF com intensidades preescritas com
base no peso corporal, caneleira, tornozeleira e bandas de resistência não promova estímulos
suficientes para desencadear alterações na força muscular, nos componentes funcionais e
densidade mineral óssea.
Um número limitado de ensaios clínicos randomizados analisaram o efeito isolado do
TF em idosos fragilizados (LUSTOSA et al., 2011; SERRA-REXACH et al., 2011). SerraRexach et al. (2011) analisaram o efeito de três sessões semanais de TF durante oito semanas
em 20 idosos com idade de 90 a 97 anos. As sessões de treino foram compostas de duas a três
séries, oito a 10 repetições e a intensidade progrediu de 30% a 70% de 1 RM (progressão de ~
5% por semana). Aumentos significativos foram observados nas cargas de 1 RM no exercício
leg-press (10,6 kg), bem como reduções no número de quedas (< 1,2) após o período de TF.
Entretanto, não foram observadas alterações significativas em diferentes componentes
funcionais (preensão manual, velocidade da marcha em oito metros, subir escadas e mobilidade
funcional). No estudo de Lustosa et al. (2009), o efeito de 10 semanas de TF foi analisado em
32 mulheres idosas pré-frágeis (72 ± 4,0 anos). Foram realizadas três sessões semanais
compostas de três séries de oito repetições com 75% de 1 RM. Os resultados demonstraram
aumentos significativos na potência muscular dos extensores dos joelhos na velocidade angular
de 180°/s (~ 8,2%), mobilidade funcional e velocidade da marcha na caminhada de 10 metros
(~ 6,1% e 10,1%, respectivamente). Em outro estudo, Tieland et al. (2012b) compararam o
efeito de 24 semanas do TF associado a suplementação de proteínas. Nesse estudo, o grupo
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controle realizou TF e suplementou com placebo. Ao analisar somente os efeitos do TF desse
grupo controle, nenhuma mudança significativa foi obervada na massa muscular (- 0,65%) após
a intervenção. Por outro lado, aumentos significativos após o TF foram observados na força
muscular nos exercícios leg-press e extensão dos joelhos (39,6% e 36,0%, respectivamente) e
na resistência muscular de membros inferiores (23,7%). Com base nesses achados, é possível
especular que o emprego isolado do TF não seja um estímulo anabólico suficiente para
ocasionar aumentos da massa muscular em idosos pré-frágeis e frágeis. Embora essa estratégia
tenha sido efetiva para promover aumentos na força muscular e nos componentes funcionais, a
magnitude dessas alterações foi bastante discrepante entre as investigações. Nessa perspectiva,
ainda não está bem estabelecido se o emprego do TF isolado promove benefícios nas adaptações
musculares e funcionais de idosos fragilizados.

3.3. Efeito da Suplementação de Proteínas em Idosos Fragilizados

A proteína é um macronutriente essencial para o crescimento, função muscular,
imunidade e homeostase dos tecidos (VOLPI et al., 2013). A ingestão inadequada desse
macronutriente pode impactar significativamente na massa e força muscular e,
consequentemente, nos componentes funcionais de idosos (BONNEFOY et al., 2015).
Classicamente, a Recommended Dietary Allowance (RDA) sugere uma ingestão média de 0,8
g de proteínas/kg de peso corporal/dia para adultos (Joint WHO/FAO/UNU Expert
Consultation). Contudo, diferentes evidências sugerem que essa ingestão média de proteínas
parece não ser adequada para a manutenção da massa muscular de idosos (CAMPBELL et al.
1994, 2001). Por exemplo, Campbell et al. (2001) analisaram o efeito da ingestão de 0,8 g de
proteínas/kg de peso corporal/dia por um período de 14 semanas em dez indivíduos saudáveis
(66,0 ± 3,0 anos). Os pesquisadores observaram reduções da ASTm do quadríceps femoral (i.e.,
-1,7 ± 0,6 cm2) utilizando tomografia computadorizada. Esses achados sugerem que o
posicionamento da RDA parece não ser adequado para a manutenção da massa muscular de
idosos.
Uma recente revisão da literatura científica, realizada por diferentes grupos de
pesquisadores, têm recomendado maiores ingestões diária de proteínas para sustentar a massa
e força muscular de idosos (BAUER et al., 2013; DEUTZ et al., 2014). Os pesquisadores têm
sugerido ingestões de 1,0-1,2 e 1,2-1,5 g de proteína/kg do peso corporal/dia para idosos
saudáveis e com doenças agudas ou crônicas, respectivamente. Houston et al. (2008), por
exemplo, analisaram a associação da ingestão de diferentes quantidades de proteínas e as
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mudanças na massa muscular, avaliada por meio da DXA durante um período de três anos, em
2066 idosos (entre 70 e 79 anos). Após ajuste para os possíveis fatores confundidores, a ingestão
de diferentes quantidades de proteínas foi associada com alterações da massa muscular durante
o período de três anos. Os participantes que ingeriram uma maior quantidade de proteínas (1,2
g de proteína/kg de peso corporal/dia) perderam menos massa muscular (~ 40%) nos três anos
quando comparados aos que ingeriram uma menor quantidade de proteínas (0,8 g de proteína/kg
de peso corporal/dia). Além disso, inúmeros estudos têm observado que a ingestão de maiores
quantidades de proteínas apresenta associações positivas com maiores valores de massa e força
muscular e densidade mineral óssea, bem como menores declínios nos componentes funcionais
e na quantidade de problemas de saúde (BEASLEY et al., 2013; MITHAL et al., 2013;
PROMISLOW et al., 2002; SCOTT et al., 2010; VELLAS et al., 1997).
Embora essas evidências indiquem que maiores ingestões de proteínas possam
minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento, alguns motivos podem comprometer tal
comportamento. Recentes revisões, por exemplo, destacaram que as mudanças no apetite,
dificuldade em comprar e preparar os alimentos, má dentição, insegurança alimentar e
preferência por carboidratos e gorduras são motivos importantes que comprometem o consumo
adequado de proteínas em adultos idosos. (DEUTZ et al., 2014; VOLPI et al., 2013). Nessas
situações, a suplementação de proteínas pode ser uma estratégia interessante para aumentar o
consumo proteico e, possivelmente, evitar as reduções da massa e força muscular nessa
população.
Ao adotar a suplementação de proteínas para adultos idosos, inúmeros fatores devem
ser considerados para maximizar os seus benefícios, tais como a dose-resposta, distribuição da
ingestão e a fonte de proteína. Moore et al. (2013) ao analisar dados retrospectivos de estudos
do laboratório, os autores verificaram que a SPM de idosos alcança um platô após a ingestão
de 0,4 de proteína/kg de peso corporal. Considerando que a média da massa corporal da amostra
foi de aproximadamente 79,3 kg, é possível especular que em média 31,7 g de proteínas seria
uma interessante dose-resposta para estimular a SPM em idosos. Pennings et al. (2012)
demonstraram que a ingestão de 35 g de proteínas em repouso ocasiona maiores elevações da
SPM do que 20 g em idosos. Além disso, uma dose de 40 g de proteínas após uma sessão de
TF promove maiores elevações da SPM comparado a 20 g (YANG et al., 2012a,b). Esses
achados sugerem que a melhor relação dose-resposta da suplementação de proteínas para
ocasionar elevações das taxas de SPM em repouso e após uma sessão de TF é por volta de 3040 g em idosos.
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A distribuição da ingestão de proteínas parece influenciar nas respostas da SPM.
Mamerow et al. (2014) compararam os efeitos de uma ingestão de proteínas distribuídas
uniformemente no café da manhã, almoço e jantar (i.e., 30 g em cada refeição) com a mesma
quantidade de proteínas ingeridas de maneira irregular (i.e., 10 g no café da manhã, 15 g no
almoço e 65 g no jantar). Os achados demonstraram que a ingestão distribuída uniformemente
ocasionou maiores elevações na SPM (25%) durante um período de 24 h comparado a ingestão
irregular. Esses achados indicam que distribuir uniformemente a ingestão de proteínas no café
da manhã, almoço e jantar pode ser uma alternativa para evitar as reduções da massa muscular
oriundas do envelhecimento.
Entretanto, algumas evidências demonstraram que adultos idosos ingerem de maneira
irregular a quantidade diária de proteínas durante as refeições (PADDON-JONES et al., 2015;
VALENZUELA et al., 2013). Valenzuela et al. (2013), por exemplo, avaliaram a distribuição
da ingestão de proteínas durante as refeições e analisaram suas associações com a massa
muscular em 78 idosos (68,7 ± 6,3 anos). Os achados demonstraram que 81% dos idosos
ingerem baixas quantidades de proteínas, i.e., menos que 30 g, no café da manhã (homens =
18,7 g e mulheres = 15,3 g) e 86% no jantar (homens = 19,9 g e mulheres = 14,3 g). Uma
modesta e positiva associação foi observada entre a ingestão de proteínas e a massa muscular.
Com base nesses achados, parece interessante especular que a suplementação de proteínas no
café da manhã e jantar pode ser uma excelente oportunidade para aumentar e distribuir a
ingestão desse macronutriente ao longo do dia e, provavelmente, atenuar as reduções da massa
muscular em idosos.
Inúmeros estudos também observaram que a suplementação de proteína do soro do leite
promove elevações significativamente maiores na SPM, em repouso e após uma sessão de TF,
quando comparado à suplementação caseína, caseína hidrolisada, soja e produtos lácteos
convencionais (LUIKING et al., 2014; PENNINGS et al., 2011b; Yang et al., 2012b). As
maiores elevações na SPM observadas após a suplementação de proteína do soro do leite pode
estar atreladas a uma rápida digestão e absorção e maior quantidade de aminoácidos,
principalmente a leucina. De fato, alguns estudos sugeriram que a leucina parece ser um
importante regulador de disparo para o início da SPM (ANTHONY et al., 2000; CROZIER et
al., 2005; WILKINSON et al., 2013).
Entretanto, alguns estudos crônicos que investigaram o efeito isolado da suplementação
de proteínas não verificaram aumentos na massa muscular em idosos frágeis (BONNEFOY et
al., 2003; TIELAND et al., 2012a). Por exemplo, Tieland et al. (2012a) analisaram o efeito de
24 semanas da suplementação de proteínas, ingeridas em duas doses de 15 g no café da manhã
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e almoço, nas adaptações musculares, funcionais, densidade mineral óssea e qualidade de vida
em idosos pré-fragéis e frágeis. Os resultados não demonstraram aumentos significativos na
massa muscular, força muscular no exercício leg-press, densidade mineral ósseo e qualidade de
vida após a intervenção. Aumentos significativos foram observados somente nos valores de 1
RM na extensão de joelhos (19,3%) e resistência de membros inferiores (12,4%) após as 24
semanas de suplementação. Esses achados sugerem que o uso isolado de proteínas possa não
ser suficiente para ocasionar adaptações musculares em idosos frágeis.
Com base nas informações citadas acima, é interessante especular que a suplementação
de proteínas em quantidades adequadas (i.e., 30-40 g em repouso e após exercícios com pesos),
distribuída de maneira uniforme durante as principais refeições e com fonte proveniente da
proteína do soro do leite seja uma importante estratégia para estimular a SPM em idosos.
Entretanto, os achados crônicos que analisaram o efeito isolado da suplementação de proteínas
indicam que essa alternativa pode não ser efetiva para promover adaptações musculares nessa
população. Assim, ainda existe a necessidade de adotar novas estratégias com o intuito de
potencializar os benefícios não farmacológicos da suplementação de proteínas nas adaptações
musculares em idosos.

3.4. Efeito do Treinamento de Força Associado à Suplementação de Proteínas em Idosos
Fragilizados

A realização de exercícios de força estimula elevações nas taxas da SPM, as quais
permanecem elevadas por aproximadamente 48 horas. A ingestão de proteínas em algum ponto
durante esse período, i.e., “janela de potencial anabólico”, ocasionará um efeito aditivo nas
taxas de SPM que se encontram elevadas (CHURCHWARD-VENNE et al., 2012; PHILLIPS,
2014a). Esse efeito sinérgico de exercícios de força com a suplementação de proteínas pode
ocasionar, em longo prazo, melhores adaptações musculares em adultos idosos.
Recentes meta-análises analisaram o efeito do TF associado à suplementação de
proteínas nas adaptações da massa e força muscular de adultos idosos (CERMAK et al., 2012;
FINGER et al., 2015). A primeira meta-análise sobre a temática analisou seis ensaios clínicos
randomizados envolvendo 215 idosos (48 - 80 anos) não treinados previamente e saudáveis
(CERMAK et al., 2012). A força muscular dos estudos foi avaliada nos exercícios leg-press
e/ou cadeira extensora e/ou supino. A suplementação de proteínas adotada nos estudos foi de
fontes variadas, tais como proteína concentrada do soro do leite associada com creatina ou com
carboidratos, vitaminas e minerais, leite com vitaminas e minerais, caseína hidrolisada e uma
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combinação de ovo, carne e produtos lácteos. Os resultados demonstraram aumentos na massa
(pooled effect size = 0,48 kg; IC = 0,10 - 0,85 kg) e força muscular (pooled estimate = 13,1 kg;
IC = 0,32 - 25,9 kg). Em recente meta-análise, Finger et al. (2015) analisaram o emprego
concomitante do TF com a suplementação de proteínas em 462 idosos com mais de 60 anos
(61,2 - 79,2 anos) de nove ensaios clínicos randomizados. Seis estudos tiveram as amostras
compostas por idosos saudáveis, um incluiu indivíduos sarcopênicos, outro com mobilidade
limitada e apenas um foi conduzido com idosos pré-frágeis e frágeis. Todos os estudos foram
compostos por amostras de idosos não treinados previamente. A força muscular dos estudos foi
avaliada no exercício extensão de joelhos. As fontes de proteínas adotadas nos estudos foram
proteína concentrada do soro do leite isoladamente e/ou combinada com albumina do ovo, leite
com vitaminas e minerais, caseína hidrolisada e combinação de ovo, carne e produtos lácteos.
O pooled effect size dos estudos foi analisado usando a diferença média padronizada, uma vez
que as unidades de medidas utilizadas nas análises foram diferentes. Os achados demonstraram
aumentos na massa livre de gordura (effect size = 0,23; IC = 0,05 - 0,42), entretanto, nenhum
benefícios foram verificados na massa (effect size = 0,14; IC = - 0,05 - 0,32) e força muscular
(effect size = 0,13; IC = - 0,06 - 0,32). As divergências nos achados da força muscular entre as
meta-análises podem estar atreladas à quantidade e idade dos idosos avaliados, uso isolado de
proteína do soro do leite ou associado com outro macronutriente (i.e., carboidratos) e/ou
aminoácido (i.e., creatina) e/ou micronutrientes (i.e., vitaminas e minerais), distintos exercícios
utiliados nas avaliações da força muscular e aos diferentes tratamentos estatísticos utilizados.
Além disso, é importante destacar que as duas meta-análises foram realizadas, na sua maioria,
com idosos saudáveis.
Uma quantidade limitada de trabalhos investigou o efeito crônico do TF associado à
suplementação de proteínas em idosos pré-frágeis e frágeis (FIATARONE et al., 1994;
TIELAND et al., 2012b). Tieland et al. (2012b) analisaram o efeito de 24 semanas de TF
associado a duas doses diárias de 15 g de proteína do soro do leite (café da manhã e almoço)
em 62 idosos (≥ 65 anos). O programa de treino foi composto por duas sessões semanais que
consistiram de quatro séries nos exercícios leg-press e extensão de pernas e três séries no
supino, puxador costas, voador e remada. As sessões foram realizadas, inicialmente, com 50%
de 1 RM (10-15 repetições) com progressão para 75% de 1 RM (8-10 repetições). Um intervalo
de recuperação de um minuto foi adotado entre as séries e dois minutos entre exercícios.
Aumentos significativos foram observados na massa muscular (2,7%) após o periodo de
treinamento. Embora aumentos significativos foram observados na força muscular nos
exercícios leg-press e extensão dos joelhos (36,3% e 37,1%, respectivamente) e na resistência
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muscular de membros inferiores (13,5%), não foram verificadas diferenças significativas
quando comparado ao grupo controle. Fiatarone et al. (1994) verificaram o efeito de 10 semanas
de TF associado à suplementação de 240 ml de bebida contendo 360 Kcal (60% de carboidrato,
23% de gordura e 17% de proteínas de soja) em 94 idosos (87,1 ± 0,6 anos). Os participantes
foram submetidos a três sessões semanais que consistiram de três séries de oito repetições a
80% de 1 RM nos exercícios. Os resultados não demonstraram aumentos significativos na
ASTm da coxa (2,7%), avaliada pela tomografia computadorizada. Aumentos significativos
foram observados na força muscular, velocidade da marcha em 6,1 m e potência para subir
escadas (113%, 11,8%, 28,4%, respectivamente). As divergências entre os achados dessas
investigações nas adaptações da massa muscular podem estar atreladas a diferentes fatores, tais
como o período de treinamento (10 vs. 24 semanas), avaliação da massa muscular (ASTm do
ponto médio da perna vs. massa muscular do corpo todo) e fonte de proteínas suplementadas
(soja vs. proteína do soro do leite).
Embora os achados desses estudos tragam importantes informações sobre o efeito do
TF associado à suplementação de proteínas nas adaptações musculares e funcionais em idosos
fragilizados, as possíveis diferenças nas respostas adaptativas entre os sexos ainda não foram
investigadas nessa população. Evidências recentes têm observado diferenças na SPM basal pósabsortiva e pós-prandial entre homens e mulheres idosos (SMITH et al., 2008,2012a,b). Smith
et al. (2012b) avaliaram as taxas de SPM basal pós-absortiva e pós-prandial após uma
suplementação mista (i.e., carboidratos, proteínas e lipídeos), pré e pós 12 semanas de
treinamento (15 min flexibilidade, 30 min resistência, 30 min TF; 15 min equilíbrio), entre
homens e mulheres idosos (65 aos 80 anos). No momento pré-treinamento, os achados
demonstraram que a SPM basal pós-absortiva das mulheres idosas são significativamente
maiores (~ 39%) quando comparadas àquelas observadas em homens idosos. Entretanto,
aumentos significativos na SPM pós-prandial foram observados somente nos homens (80%).
Além disso, o programa de treinamento ocasionou adaptações significativamente maiores na
SPM basal pós-absortiva nos homens quando comparado às mulheres (aumentos de 100% vs.
40%, respectivamente). Com base nestas informações, parece razoável hipotetizar que um
programa de TF associado à suplementação de proteínas promova adaptações diferenciadas na
massa muscular entre homens e mulheres idosas.
Algumas evidências também indicam existir diferenças entre os sexos nas taxas de
síntese de colágeno e nas propriedades estruturais dos tendões (CARROLL et al., 2008;
HANSEN; KJAER, 2014; MAGNUSSON et al., 2007; MILLER et al., 2007). Miller et al.
(2007) verificaram que homens apresentaram maiores taxas de síntese de colágeno do tendão
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patelar em repouso e 72 horas após a realização de exercício quando comparado as mulheres.
Esses achados indicam que as mulheres apresentam menores quantidades de colágeno e
reduzida capacidade de adaptação do tendão patelar em resposta ao exercício quando
comparado aos homens. De fato, Magnusson et al. (2007) obervaram que a área de secção
transversa do tendão patelar dos homens treinados é maior comparado aos homens não
treinados e das mulheres. Entretanto, as mulheres treinadas apresentam área de secção
transversa do tendão patelar similares as mulheres não treinadas, sugerindo não existir
adptações ao treinamento no sexo feminino. Além disso, a deformação e as reduções na rigidez
do tendão patelar são mais pronunciadas nas mulheres comparadas aos homens (CARROLL et
al., 2008). Tomando por base esses achados, para interessante especular que as mulheres
apresentam uma menor capacidade de adaptação tendínea ao treinamento, fato que pode
ocasionar menores elevações da força muscular quando comparado aos homens em longo
prazo.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. Amostra e Recrutamento

O presente estudo faz parte de um ensaio clínico maior que investigou os efeitos do TF
associado à suplementação de proteínas e compostos amínicos em idosos pré-frágeis e frágeis,
denominado “The Pró-Elderly Study” (Lins Fernades et al., 2017). No total, o projeto foi
composto de nove grupos experimentais, sete compostos de mulheres idosas e dois por homens
idosos, selecionados por meio dos mesmos critérios de inclusão e exclusão. O protocolo de TF
foi similar em todos os grupos, diferenciando-os somente pelo sexo e suplementação adotada
(leucina, alanina, soja, proteína do soro do leite, placebo, creatina, proteína do soro do leite
associada com creatina). A figura 3 ilustra os nove grupos experimentais e seus respectivos subestudos: 1) Efeito da suplementação da leucina; 2) Efeito da suplementação de diferentes fontes
de proteínas (proteína do soro do leite vs. soja); 3) Efeito concomitante da suplementação da
proteína do soro do leite e creatina; 4) Possíveis diferenças da suplementação da proteína do
soro do leite entre homens e mulheres idosos. É importante ressaltar que, a presente
investigação e aludida como “Estudo 4”.
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Figura 3. Grupos experimentais do “Pró-Elderly Study”. LEU = Leucina; ALA = Alanina; S =
soja; PTN = Proteína do soro do leite; PLA = Placebo; Cr = Creatina; Ptn + Cr = Proteína do
soro do leite associado com creatina.
Inicialmente, 836 voluntários idosos foram pré-selecionados por telefone ou entrevista
pessoal, entre janeiro de 2015 até junho de 2017. Para confirmar a elegibilidade, os indivíduos
foram submetidos a um questionário contendo os critérios de inclusão e exclusão, avaliação de
fragilidade e eletrocardiograma em repouso e durante teste de esforço. Finalmente, 200 idosos
foram estratificados por sexo (♂ e ♀) e aleatorizados em um dos diferentes grupos
experimentais. Na presente investigação, 90 idosos (44 do sexo femino e 46 do sexo masculino)
foram designados aos grupos que realizaram um programa de TF associado à suplentação de
proteínas ou placebo. Devido a diferentes motivos não relacionados ao experimento (e.g.,
indisponibilidade de tempo e transporte, razões profissionais e problemas de coluna e nervo
ciático), 11 participantes (~12%) não completaram o protocolo do estudo (Figura 4). Todos os
participantes foram caracterizados como pré-frágeis ou frágeis conforme critérios estabelecidos
por Fried et al. (2001). Dentre os cinco critérios possíveis (i.e.: perda de peso sem intenção,
auto-relato de exaustão, reduzida força de preensão, velocidade lenta de caminhada e baixo
nível de atividade física), os participantes foram classificados como pré-frágeis quando
apresentaram até dois critérios e frágeis quando tiveram três ou mais critérios. Os participantes
deveriam ter idade ≥ 65 anos, não fumar, não realizar dietas restritivas ou vegetarianas, não
usar suplementos alimentares e não estarem engajados em um programa regular de TF nos seis
meses precedentes ao início do experimento. Foram excluídos os idosos que apresentaram
nefropatias, hipertensão arterial não controlada, diabetes mellitus, dislipidemias, hiper ou
hipotireoidismo, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica ou contra-indicações neurológicas
e absolutas de ordem cardiovascular, muscular, articular ou óssea dos membros inferiores.
Todos os interessados receberam informações sobre as finalidades e procedimentos aos quais
seriam submetidos e os que concordaram em participar do estudo assinaram um termo de
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consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (número:
37499314.0.0000.5391) e registrado em clinicaltrials.gov (NCT01890382).

Figura 4. Fluxograma do “Pró-Elderly Study”. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. PTN =
Proteína do soro do leite; PLA = Placebo; Cr = Creatina; PTN + Cr = Proteína do soro do leite
associado com creatina.
4.2. Delineamento Experimental

Um delineamento longitudinal, duplo-cego, controlado com placebo e aleatorizado foi
utilizado para verificar o efeito do TF associado à suplementação de proteínas. Inicialmente, os
participantes realizaram as avalições pré-intervenção durante um período de quatro semanas.
Na primeira semana, os idosos responderam uma anamnese sobre as condições de saúde e os
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que se enquadraram nos critérios de inclusão do estudo realizaram uma avaliação médica e um
teste ergospirométrico. Na semana seguinte, os participantes selecionados realizaram uma
avaliação da composição corporal para estimar os valores da massa muscular, densidade
mineral óssea e percentual de gordura corporal, bem como os exames laboratoriais e imagens
da área de secção transversa muscular do reto femoral e vasto lateral. Na terceira semana, os
participantes iniciaram as sessões de familiarização conforme descrito nos tópicos de cada teste.
Na semana posterior à familiarização, os testes neuromusculares e funcionais foram
determinados de todos os participantes. Após esta triagem, os participantes foram estratificados
por sexo (♂ e ♀) e classificados em quartis segundo os valores das cargas absolutas obtidas no
teste de 1 RM. A partir daí, os participantes de cada sexo foram designados aleatoriamente,
conforme o quartil, nos seguintes grupos: TF associado à suplementação de proteínas (♂ PTN
e ♀ PTN) e TF associado à suplementação de placebo (♂ PLA e ♀ PLA). Os participantes de
ambos os sexos dos grupos PTN e PLA realizaram 16 semanas de TF e foram orientados a
ingerirem duas doses diárias de 15 g de proteína concentrada do soro do leite ou placebo,
respectivamente. As doses deveriam ser solubilizadas em 100 ml e ingeridas após o café da
manhã e jantar. Todas as variáveis dependentes foram avaliadas novamente após as 16 semanas
de intervenção durante um período de quatro semanas.
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Figura 5. Delineamento experimental do estudo. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens; PLA =
Treinamento de força associado à suplementação de placebo; PTN = Treinamento de força
associado à suplementação de proteínas.
4.3. Avaliações Iniciais
4.3.1. Anamnese e Critérios de Classificação de Fried

Os participantes responderam a um questionário contendo itens de características
pessoais e do histórico de saúde conforme os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios
estabelecidos por Fried et al. (2001) foram determinados por meio de questionário (i.e., perda
de peso sem intenção, relato de exaustão, nível de atividade física) e testes funcionais (i.e.,
velocidade de uma caminhada e a força de preensão manual da mão dominante por meio de um
dinamômetro). A perda de peso sem intenção foi caracterizada quando o participante autorelatou reduções de ≥ 4,55 kg ou > 5% do peso corporal nos últimos 12 meses. O relato de
exautão foi avaliado por meio dos itens sete e 20 da versão brasileira do Center for
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). Nesses itens, os participantes foram
questionados sobre a frequência da última semana, nas seguintes condições: 1) “Senti que tive
que fazer esforço para fazer tarefas habituais” e 2) “Não consegui levar adiante minhas coisas”.
As respostas foram pontuadas da seguinte maneira: 0 = raramente ou nenhuma vez (< 1 dia); 1
= um pouco ou algumas vezes (1 a 2 dias); 2 = uma quantidade moderada de tempo (3 a 4 dias);
3 = maior parte do tempo. Os que responderam os itens dois ou três para qualquer uma das
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questões foram considerados frágeis. O baixo nível de atividade foi determinado com base na
versão traduzida e adaptada do Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire em idosos
(LUSTOSA et al., 2011). Essa versão lista as diversas atividades agrupadas em nove categorias
(i.e., caminhada, exercícios de condicionamento, atividades aquáticas, atividades de inverno,
esportes, golfe, atividades de horta e jardim, atividades de reparos domésticos, caça, pesca e
outras atividades). Com base nas respostas dos avaliados foi calculado o gasto energético em
quilocalorias despendidas durante as atividades realizadas nas últimas duas semanas. O critério
foi positivo para fragilidade quando os homens e mulheres apresentarem um gasto energético
menor que 383 e 270 quilocalorias, respectivamente. A velocidade de uma caminhada de 4,57
metros foi considerada um critério positivo para fragilidade quando homens com altura ≤ 1,73m
e mulheres com altura ≤ 1,59m completaram o teste no tempo ≥ 7 segundos. Para homens e
mulheres com alturas maiores às especificadas acima, o critério foi positivo quando o teste foi
realizado ≥ 6 segundos. A força de preensão manual da mão dominante foi avaliada por meio
de um dinamômetro (handgrip), ajustada pelo sexo e IMC (kg/m2). Este critério foi considerado
positivo quando os homens e mulheres apresentaram força de preensão manual ≤ 29-32 e ≤ 1721, respectivemente.

4.3.2. Diagnóstico de Hipertensão

A pressão arterial dos participantes foi aferida em duas visitas por meio do método
auscultatório, utilizando-se um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio e um estetoscópio.
Antes das aferições, os participantes deveriam permanecer cinco minutos de repouso na posição
sentada. Em cada visita, a pressão arterial foi aferida três vezes em cada braço com intervalo de
um minuto entre as medidas. Para a identificação da pressão arterial sistólica e diastólica foi
considerado as fases I e V dos sons de Korotkoff, respectivamente. A média dos seis valores
obtidos da PA de cada braço foi calculada e o maior valor utilizado nas análises. Foram
excluídos do estudo os participantes que apresentaram valores de pressão arterial sistólica e
diastólica superiores a 140 e 90 mmHg, respectivamente (CHOBANIAN et al., 2003).

4.3.3. Avaliações Médicas e Eletrocardiograma

O histórico de saúde e eletrocardiograma de repouso e durante teste de esforço foram
avaliados por um médico. Para verificar possíveis alterações cardiovasculares, um teste de
esforço foi realizado em esteira rolante (Centurion 200, Micromed) utilizando um protocolo em
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rampa com o intuito que o indivíduo atingisse a exaustão em 10 ± 2 minutos. O
eletrocardiograma e a frequência cardíaca foram constantemente monitorados durante o teste
por meio de um eletrocardiógrafo com 12 derivações padrão (Cardio Perfect, MD - Delft,
Holanda) e registrados a cada dois minutos. A pressão arterial foi aferida a cada dois minutos
por meio do método auscultatório conforme procedimentos descritos acima. Foi realizada a
observação contínua do sinal eletrocardiográfico, com especial atenção às alterações do
segmento ST e da onda T, distúrbios do ritmo e da condução intraventricular. As possíveis
anormalidades verificadas durante o teste foram registradas. Os testes foram interrompidos caso
o participante apresentou cansaço físico intenso ou eventos clínicos que impediram a
continuidade do teste, por exemplo, pressão arterial sistólica maior que 260 mmHg e/ou
diastólica maior que 120 mmHg e/ou alterações eletrocardiográficas relacionadas a doenças
cardiovasculares (BRITO et al., 2002).

4.4. Avaliações Musculares
4.4.1. Composição Corporal

A densidade mineral óssea, massa muscular e percentual de gordura corporal foram
determinados por meio da DXE, utilizando o equipamento de densitometria Hologic-QDR
4500A (Hologic Inc., Bedford, MA, USA). Para minimizar o efeito interveniente do tamanho
do osso nas medidas, a densidade mineral óssea do corpo inteiro foi calculada por aproximação
tridimensional e volumétrica [densidade mineral óssea aparente (DMOA) em g/cm3]. A DMOA
foi estimada pela divisão da densidade mineral óssea pela raiz quadrada da área óssea (AO)
correspondente (DMOA= densidade mineral óssea/√AO) (CARTER et al., 1992). Os erros de
precisão para medições da densidade mineral óssea foram determinados com base nos
protocolos padrão da Sociedade Internacional de Densitometria Clínica (SHEPHERD et al.,
2006). A massa muscular e o percentual de gordura corporal foram obtidos por meio do
software do equipamento. A massa muscular apendicular foi definida como a soma da massa
magra dos braços e pernas Todas as medidas foram executadas por um técnico habilitado.

4.4.2. Área de Secção Transversa Muscular

As medidas da área de secção transversa muscular do reto femoral e vasto lateral foram
determinadas por meio de imagem do ultrassom B-mode ULT (HDI-3000, ALT, Bothell,
Wash., USA). As imagens do plano axial dos músculos do reto femoral e vasto lateral da perna
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dominante foram verificados usando uma sonda de arranjo linear de 7.5 MHz. Antes das
avaliações, os participantes permaneceram em repouso por 20 minutos na posição supinada
com o intuito de viabilizar a deslocação de fluídos. Durante as medidas os participantes
deveriam relaxar os músculos da perna. A inserção proximal do vasto lateral foi identificada e
marcada na pele do voluntário. A partir deste ponto, as secções axiais forma marcadas em
intervalos de 30 mm. Orientado no plano axial, o transdutor foi alinhado perpendicular ao
músculo vasto lateral e movido da posição central para a lateral com base na zona previamente
marcada na pele. O avaliador teve o cuidado em aplicar uma pressão mínima e constante durante
o exame para evitar a compressão do músculo. As imagens foram gravadas e analisadas
posteriormente. Utilizando as linhas expressas pelas marcas externas de referência, as imagens
foram montadas usando o contorno correspondente. A área de secção transversa muscular do
reto femoral e vasto lateral foi mensurada utilizando software digital (ImageJ, National
Institutes of Health, Bethesda, Md., USA).

4.4.3. Força Muscular Dinâmica Máxima

A força muscular dinâmica máxima foi avaliada utilizando o teste de 1 RM nos
equipamentos isoinerciais leg press 45º e supino horizontal (Nakagym; Diadema, SP, Brasil).
Inicialmente, os participantes foram submetidos a três sessões de familiarização para a
aprendizagem do movimento e estabilização das cargas absolutas (SILVA-BATISTA et al.,
2011). Um intervalo de 48 horas foi adotado entre as sessões e os testes foram realizados
conforme as orientações da Sociedade Americana de Fisiologistas do Exercício (BROWN;
WEIR, 2001). Anteriormente aos testes de 1 RM, os participantes realizaram um aquecimento
geral de cinco minutos no ciclo ergômetro (entre 40 e 60 rpm). Na sequência, os participantes
executaram um aquecimento específico composto por duas séries intervaladas por dois minutos.
Na primeira série de aquecimento foi realizada cinco repetições com aproximadamente 50% de
1 RM e na segunda série três repetições com aproximadamente 70% de 1RM. A carga de ambas
as séries do aquecimento foram estimadas por meio da massa corporal dos participantes. Após
o aquecimento específico, os participantes realizaram de três a cinco tentativas para estimar a
carga máxima. Um intervalo de três minutos foi adotado entre as tentativas e exercícios. Os
incrementos das cargas (kg) em cada tentativa variaram conforme a percepção de esforço do
participante e pela experiência na aplicação do teste do pesquisador. A maior carga que cada
participante conseguiu levantar em apenas um ciclo completo (fase concêntrica e excêntrica do
movimento) foi registrada como 1 RM.
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As regulagens do exercício leg-press foram realizadas de maneira que, ao apoiarem os
pés na plataforma do leg-press, os participantes apresentaram um ângulo de 90° dos joelhos,
em relação ao quadril. No supino horizontal, os participantes foram posicionados em decúbito
dorsal no equipamento e ao segurar na barra próxima a quarta articulação esterno-costal, os
braços e antebraços deveriam apresentar um ângulo de 90°. Em ambos os exercícios, os
participantes deveriam manter as costas e cabeça totalmente apoiadas no encosto dos
equipamentos. A posição inicial dos participantes nos dois equipamentos foi registrada e
utilizada em todas as sessões. Os testes de 1 RM foram repetidos após 4, 8, 12 e 16 semanas de
treinamento.

4.4.4. Pico de Torque Isométrico e Taxa de Desenvolvimento de Torque

O pico de torque isométrico e a taxa de desenvolvimento de torque do membro inferior
dominante foram avaliados durante contrações voluntárias isométricas balísticas máximas em
um dinamômetro isocinético Biodex System (Biodex Medical, Inc., Shirley, N.Y., USA). No
início de cada sessão, o dinamômetro foi calibrado de acordo com as especificações do
fabricante. Os participantes foram posicionados sentados no equipamento com o ângulo da
articulação do quadril em 85°, com os membros superiores flexionados e as mãos sobre o
peitoral. O eixo de rotação do dinamômetro foi alinhado com o côndilo femoral lateral do
membro inferior. Para evitar movimentos adicionais no corpo das participantes, o tronco, a
pelve e os membros inferiores foram fixados com cintos acoplados no dinamômetro. Todos os
ajustes e posicionamentos foram registrados e utilizados durante as avaliações.
Na semana precedente as avaliações, os participantes realizaram duas sessões de
familiarização intervaladas por 48 horas. Cada sessão foi composta por um aquecimento
submáximo, seguidas de três tentativas máximas intervaladas por três minutos. Os participantes
foram instruídos a realizar suas contrações voluntárias isométricas balísticas máximas “tão
rápido quanto possível”. Após um intervalo mínimo de 48 horas da última sessão de
familiarização, os participantes realizaram uma sessão de avaliação. Durante a sessão de
avaliação, as participantes realizaram um aquecimento composto por duas contrações
submáximas intervaladas por dois minutos. Após três minutos, eles realizaram três tentativas
de contrações voluntárias isométricas balísticas máximas com duração de cinco segundos em
um ângulo de 90° (extensão completa = 0°). Intervalo de recuperação de três minutos foi
adotado entre as tentativas. O início da contração foi definido no instante de tempo em que o
valor de torque excedeu 7,5 N acima da linha de base (AAGAARD et al., 2002). O pico de
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torque isométrico foi determinado como o maior valor registrado durante as contrações
voluntárias isométricas balísticas máximas. A taxa de desenvolvimento de torque foi
determinada como a inclinação mais íngreme das contrações voluntárias isométricas balísticas
máximas calculadas pela seguinte relação: Torque/Tempo. Um feedback visual foi
empregado nas avaliações. Os participantes foram avaliados e incentivados verbalmente por
apenas um pesquisador treinado.
Concomitantemente às contrações voluntárias isométricas balísticas máximas, a
atividade eletromiográfica (EMG) dos músculos vasto lateral, vasto medial e bíceps femoral do
membro inferior dominante foram determinadas. Inicialmente, uma limpeza e abrasão da pele
foram realizadas, com gazes e álcool, para diminuir a impedância da pele (valores < 150 Ω).
Eletrodos bipolares de barra e de superfície, com área de captação de 10 mm e distância centro
a centro inter-eletrodos de 20 mm, foram posicionados no maior volume muscular seguindo a
provável orientação das fibras dos músculos vasto lateral e medial. Os eletrodos foram fixados
com esparadrapo e fitas de velcro para melhorar o contato entre a pele e o eletrodo. A posição
dos eletrodos foi cuidadosamente marcada em um papel transparente para garantir o mesmo
posicionamento em ambos os momentos (pré e pós-treinamento). Um eletrodo terra foi fixado
na crista anterior da tíbia. Os sinais foram capturados por uma unidade de EMG (Miosystem,
Miosystem, Brasil) e convertidos de unidades analógicas para unidades digitais por um cartão
A/D de 12 bits. A frequência de amostragem foi de 1000 Hz por canal. Após aquisição do sinal,
os dados foram digitalmente filtrados por um filtro passa alta Butterworth zero lag de quarta
ordem, com frequência de corte entre 20 e 500 Hz. A integração da ativação muscular foi
iniciada 70 ms antes do início da contração devido ao retardo eletromecânico (AAGAARD et
al., 2002). A ativação muscular foi estimada como os valores de raiz quadrada média (RMS)
de cada um dos músculos, calculados com um janelamento de ± 500 ms ao redor do pico de
torque isométrico por meio de um software customizado (RStudio, Microsoft Windows).

4.5. Avaliações da Funcionalidade
4.5.1. Estabilidade Postural e Risco de Quedas

O equilíbrio das participantes foi avaliado no equipamento Biodex Balance System SD
(Biodex Medical System Inc., Shirley, NY, USA), por meio dos testes de estabilidade postural
e risco de quedas. Na semana precedente às coletas, os participantes realizaram duas sessões de
familiarização com três tentativas em cada (PINCIVERO et al., 1995). Eles foram posicionados
com os pés descalços sobre o centro de uma plataforma com 55 cm de diâmetro, com os
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membros superiores cruzados e as mãos sobre os ombros. O posicionamento dos pés foi
registrado e utilizado em todas as avaliações. Cada participante foi orientado a manter-se o mais
imóvel possível olhando para uma tela em sua frente. Nesta tela foi fornecido um feedback
visual sobre a localização do centro de gravidade ou de inclinação do equipamento. A
estabilidade postural foi determinada por meio do deslocamento angular do centro da gravidade
conforme definido pelo fabricante do equipamento. Para determinar o risco de quedas a
plataforma foi desbloqueada, permitindo assim registrar simultaneamente o grau de inclinação
dos eixos medial/lateral e anterior/posterior. Foram utilizados, na respectiva ordem, os
protocolos de instabilidade/estabilidade nível da plataforma, 12 dois (menos difícil), seis
(dificuldade moderada) e dois (mais difícil). Durante as avaliações, foram realizadas três
tentativas para a condição estática e três tentativas para cada nível da dinâmica. Cada tentativa
teve duração de 20 segundos e um intervalo de 30 segundos foi adotado entre as tentativas,
condições e níveis. As médias das tentativas da condição estática e dos níveis da condição
dinâmica foram utilizadas pelo software do equipamento para calcular os índices de estabilidade
dos eixos medial/lateral e anterior/posterior e da estabilidade total. Os maiores índices obtidos
nas avaliações estáticas e dinâmicas representam maior alteração no centro de gravidade e
inclinação do equipamento, indicando menor estabilidade postural e aumento no risco de
quedas, respectivamente.

4.5.2. Mobilidade Funcional

A mobilidade funcional foi avaliada por meio do teste timed up-and-go (PODSIADLO;
RICHARDSON, 1991). Foi determinado o tempo (s) em que o participante requeriu para
levantar de uma cadeira, caminhar três metros, dar uma volta de 180° e sentar novamente na
cadeira. Duas tentativas foram realizadas e o menor tempo utilizado nas análises.

4.5.3. Resistência Muscular de Membros Inferiores

A resistência muscular de membros inferiores foi determinada pelo teste timed-stands
(NEWCOMER et al., 1993). Foi registrado o número de vezes que o participante conseguiu
levantar e sentar em uma cadeira, sem auxílio dos braços, em um período de 30 segundos.
Foram realizadas duas tentativas e o menor tempo utilizado nas análises.

4.6. Avaliação da Qualidade de Vida
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A qualidade de vida foi determinada por meio do Medical Outcomes Study 36-Short
Form Healthy Survey (SF-36). Este questionário é genérico, multidimensional, formado por 36
itens que podem ser agrupados em dois grandes componentes: físico e mental. Os resultados
são transformados em uma escala de zero a 100 (pior e melhor estado de saúde,
respectivamente) (CICONELLI et al., 1999).

4.7. Avaliação da Ingestão Nutricional

A ingestão nutricional foi avaliada por meio de recordatório alimentar de 24 h, em três
dias não consecutivos (dois dias da semana e um do final de semana). Um álbum de fotos de
alimentos reais foi utilizado como ajuda visual (POLACOW et al., 2003a,b). A energia total e
a quantidade dos macronutrientes ingeridos foram analisadas em um software computacional
Avanutri (versão online). O estado de nutrição dos participantes (bem-nutrido, risco nutricional
e desnutrição) foi determinado pela Mini Avaliação Nutricional (GUIGOZ et al., 1985). Todos
os dados foram coletados e analisados por um nutricionista treinado.

4.8. Vendamento

Os suplementos foram entregues aos participantes em modelo duplo-cego. Para
confirmar a aderência da suplementação, os participantes preencheram um formulário com os
dias e horários da ingestão. A quantidade de suplemento devolvida pelos voluntários foi pesada
e adotada para computar a aderência média do consumo dos suplementos. Ao final do estudo,
os participantes foram inquiridos acerca do suplemento ingerido e a porcentagem de acerto foi
comparada entre os grupos como forma de assegurar a eficiência do vendamento.

4.10. Protocolo de treinamento

Os participantes de ambos os grupos foram engajados em programa de TF com duração
de 16 semanas, composto por duas sessões semanais alternadas por 72 horas. As sessões de
treino foram compostas por cinco exercícios executados na seguinte ordem: leg press 45º,
supino reto, cadeira extensora, puxada frontal e desenvolvimento. A progressão do TF por meio
da manipulação do número de séries, repetições, intensidade e intervalo de recuperação entre
as séries foi realizada em quatro etapas (tabela 1). A intensidade do treinamento foi ajustada

44

com base nos testes de 1-RM nas semanas 4, 8 e 12. Todas as sessões de treino foram
registradas e supervisionadas por profissionais experientes em TF para idosos.

Tabela 1. Progressão do treinamento de força durante as 16 semanas de intervenção.
Etapas

I

II

III

IV

Semanas

1-4

5-8

9-12

13-16

2

3

3

4

Intensidade

50% de 1 RM

50% de 1 RM

60% de 1 RM

70% de 1 RM

Repetições

10-15

10-15

8-12

8-12

60

90

90

120

Séries

IR (s)

Legenda: IR = Intervalo de recuperação entre as séries.

4.11. Análises Estatísticas

Os testes de Shapiro-Wilk e Levene foram empregados para verificar a distribuição de
normalidade e homogeneidade dos dados, respectivamente. Todas as análises dos dados foram
realizadas utilizando os princípios do ITT “Intention- to- treat”. Os possíveis efeitos do sexo,
suplementação e tempo nas variáveis dependentes foram testados usando uma ANOVA threeway [Sexo (♀ e ♂) x Suplementação (PTN e PLA) x Tempo (pré e pós-intervenção)]. Possíveis
diferenças nos valores da condição inicial entre os grupos de todas as variáveis dependentes
foram verificadas por meio da análise de variância (ANOVA) one-way. As variáveis
dependentes que apresentaram diferenças significativas na condição inicial também foram
analisadas por meio da análise de covariância (ANCOVA), com os valores do pré-treinamento
como covariável. O efeito do TF associado à suplementação de proteínas sobre as variáveis
dependentes que não apresentaram diferenças na condição inicial também foram verificados
por meio da ANOVA two-way [Suplementação (PTN e PLA) x Tempo (pré e pós-intervenção)].
O teste post hoc de Tukey-Kramer foi empregado quando necessário. Em adição, as mudanças
percentuais (∆% = pós - pré-intervenção) dos grupos foram comparadas usando uma ANOVA
one-way. Três diferentes sub-análises foram realizadas somente com os participantes que
apresentaram uma maior aderência aos treinos (≥ 70%; mínimo de 22 sessões), suplementação
(≥ 70%; mínimo de 20g/dia) e treino associado à suplementação (aderência ≥ 70% em ambos).
Os resultados foram reportados em média ± desvio padrão. O nível de significância adotado em
todas as análises foi de P < 0,05. Os procedimentos estatísticos foram realizados no programa
SAS®, versão 9.3 SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. O cálculo do tamanho da amostra foi

45

determinado com base em dados de estudo anterior (TIELAND et al., 2012b), utilizando o
programa G-Power® (versão 3.1.2).

5. RESULTADOS

As características iniciais dos participantes dos diferentes grupos experimentais são
apresentadas na tabela 2. O estudo foi composto de uma amostra de idosos oriundos de
diferentes regiões da grande São Paulo, apresentando diferentes níveis sociais, escolaridade e
hábitos de vida. No momento inicial do estudo, os grupos não apresentaram diferenças
significantes na idade (p > 0,05). Entretanto, a estatura dos grupos ♂ PLA e ♂ PTN foram
significativamente maiores dos grupos ♀ PLA e ♀ PTN (p < 0,05). Além disso, a massa
corporal do grupo ♂ PTN foi significativamente maior comparado ao grupo ♀ PTN. A
classificação de fragilidade, estado nutricional, comorbidades (diabetes, hipertensão e
dislipedemias) e uso de medicamentos foi bem similar entre os grupos. Apenas a comorbidade
hipotireoidismo apresentou um número bem maior de participantes mulheres em comparação
aos homens (12 vs. 6 participantes).

Tabela 2. Características iniciais dos participantes dos diferentes grupos experimentais.
♀ PLA

♀ PTN

♂ PLA

♂ PTN

Idade (anos)

72,2 ± 5,9

72,0 ± 5,8

72,5 ± 7,7

71,3 ± 5,4

Massa corporal (kg)

70,9 ± 13,9

66,4 ± 11,9

77,6 ± 16,9

75,6 ± 12,8

Estatura (m)

1,55 ± 0,06

1,55 ± 0,06

1,67 ± 0,06

1,65 ± 0,06

20
2

20
2

21
2

22
1

19
2

19
2

18
4

19
3

2
10
4
10

5
11
8
7

3
13
4
5

5
13
2
9

2
10

5
11

3
13

4
13

Fragilidade (n)
Pré-frágil
Frágil
Man (n)
Bem nutrido
Risco nutricional
Comorbidades (n)
Diabetes
Hipertensão
Hipotireoidismo
Dislipidemia
Medicamentos (n)
Hipoglicemiantes
Anti-hipertensivos
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Tiroidiano
2
8
4
2
Estatinas
10
7
5
9
Os valores da idade, massa corporal e índice de massa corporal (IMC) estão expressos em média
± desvio-padrão. As demais variáveis estão apresentadas pelo número de participantes.
Legenda: Man = mini avaliação nutricional.
Na figura 6, são apresentados os valores da composição corporal pré e pós-intervenção.
Nenhuma interação Sexo x Suplementação x Tempo significante foi obervada para a massa
magra total, gordura total, massa magra do tronco, soma da massa magra dos braços, soma da
massa magra das pernas e massa magra apendicular (p > 0,05). Efeito principal de Tempo foi
observado nos valores da massa magra total, soma da massa magra dos braços, soma da massa
magra das pernas e massa magra apendicular em homens e mulheres (p < 0,05). Ao considerar
os valores pré-intervenção como covariável, interações significantes Sexo x Intervenção foram
observadas somente para a massa magra apendicular (p < 0,05). Os aumentos na massa magra
apendicular do grupo ♂ PTN (∆ = 1,86%) foram significantemente maiores em comparação os
grupos ♀ PTN e ♀ PLA (p < 0,05; ∆ = 0,86% e 0,52%; respectivamente). Os grupos ♀ PTN e
♀ PLA também apresentaram aumentos significantemente maiores (p < 0,05) comparados ao
grupo ♂ PLA (∆ = - 0,67%). Nenhuma diferença significante foi observada entre os grupos nas
mudanças percentuais, após 16 semanas de intervenção, da massa magra total, gordura total,
massa magra do tronco, soma da massa magra dos braços e das pernas e massa magra
apendicular (p > 0,05).
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Figura 6. Valores da composição corporal, pré e pós 16 semanas de treinamento de força
associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN), em idosos pré-frágeis e
frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. *Diferenças estatisticamente significantes em
comparação a pré-intervenção (p < 0,05). #Diferenças estatisticamente significantes em
comparação ao ♀ PTN e ♀ PLA (p < 0,05). †Diferenças estatisticamente significantes em
comparação ao ♀ PTN e ♀ PLA (p < 0,05). Os valores estão expressos em média ± desviopadrão.
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A variabilidade interindividual das modificações percentuais da massa magra total e
gordura corporal são apresentadas na figura 7. Uma alta heterogeneidade foi verificada nas
alterações da massa magra total nos grupos ♀ PLA (-4,3 a 10,1), ♀ PTN (-6,9 a 4,3), ♂ PLA (2,8 a 9,4) e ♂ PTN (-1,5 a 5,1). Similarmente, as mudanças percentuais na gordura corporal
apresentam uma alta variabilidade individual nos grupos ♀ PLA (-22,1 a 7,3), ♀ PTN (-16,1 a
5,3), ♂ PLA (-11,3 a 18,7) e ♂ PTN (-11,5 a 18,1).

Figura 7. Heterogeneidade das alterações percentuais da composição corporal dos indivíduos
dos grupos que realizaram treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA)
ou proteínas (PTN) em idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. Os
valores individuais estão representados em cada barra.
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Os valores da densidade mineral óssea aparente do corpo inteiro são apresentados na
figura 8. Não foram observadadas interações Sexo x Suplementação x Tempo significantes nos
valores da densidade mineral óssea aparente do corpo inteiro (p > 0,05). Ao adotar os valores
pré-intervenção como covariável, nenhuma interação Sexo x Intervenção significante foi
obervado na densidade mineral óssea aparente do corpo inteiro (p > 0,05). Diferenças
significantes também não foram verificadas (p > 0,05) nas mudanças percentuais, após 16
semanas de intervenção, na densidade mineral óssea aparente do corpo inteiro entre os grupos.

Figura 8. Valores da densidade mineral óssea aparente do corpo inteiro, pré e pós 16 semanas
de treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN), em
idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. Os valores estão expressos
em média ± desvio-padrão.
A ASTm do reto femoral e vasto lateral pré e pós-intervenção é apresentada na figura
9. A ASTm do reto femoral e vasto lateral não apresentou nenhuma interação Sexo x
Suplementação x Tempo significante (p > 0,05). Efeito principal de Tempo significante foi
observado em homens e mulheres somente na ASTm do reto femoral (p < 0,05). As análises
adotando os valores do pré-treinamento como covariável também não demonstraram interação
Sexo x Intervenção significante nessas variáveis (p > 0,05). Não foram observadas diferenças
significantes entre os grupos nas mudanças percentuais da ASTm do reto femoral e vasto lateral
após 16 semanas de intervenção (p > 0,05).
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Figura 9. Área de secção transversa muscular do reto femoral (A) e vasto lateral (B), pré e pós
16 semanas de treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas
(PTN), em idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. Os valores estão
expressos em média ± desvio-padrão. *Diferenças estatisticamente significantes em
comparação a pré-intervenção (p < 0,05).
A heterogenidade das modificações percentuais da ASTm dos músculos reto femoral e
vasto lateral são apresentadas na figura 10 e 11, respectivamente. A ASTm do reto femoral
apresentou uma alta variabilidade nas modificações percentuais oriundas da intervenção nos
grupos ♀ PLA (-3,8 a 4,2), ♀ PTN (-1,0 a 2,8), ♂ PLA (-1,3 a 4,4) e ♂ PTN (0,1 a 3,2). Uma
alta heterogenidade também foi verificada nas alterações percentuais da ASTm do vasto lateral
nos grupos ♀ PLA (-4,9 a 13,3), ♀ PTN (0,0 a 12,4), ♂ PLA (-6,0 a 14,6) e ♂ PTN (-0,9 a
11,4).

51

Figura 10. Heterogeneidade das alterações percentuais da área de secção transversa muscular
(ASTm) do reto femoral dos indivíduos dos grupos que realizaram treinamento de força
associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN) em idosos pré-frágeis e
frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. Os valores individuais estão representados em
cada barra.
Os valores de handgrip não apresentaram interação significante Sexo x Suplementação
x Tempo (p > 0,05). Nenhuma interação Sexo x Intervenção significante foi obervado para os
valores do handrip (p > 0,05), ao considerar os valores pré-intervenção como covariável. Além
disso, as mudanças percentuais dos valores do handrip não foram significantemente diferentes
entre os grupos (p > 0,05).
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Figura 11. Heterogeneidade das alterações percentuais da área de secção transversa muscular
(ASTm) do vasto lateral dos indivíduos dos grupos que realizaram treinamento de força
associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN) em idosos pré-frágeis e
frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. Os valores individuais estão representados em
cada barra.
Na figura 12 é apresentado a força muscular dinâmica máxima (1 RM) nos exercícios
leg-press e supino. Nenhuma interação significante Sexo x Suplementação x Tempo foi
observada para os valores de 1 RM nos exercícios leg-press e supino (p > 0,05). Os valores de
1 RM nos exercícios leg-press e supino demonstraram efeito principal de Tempo significante
em homens e mulheres (p < 0,05). Considerando os valores pré-intervenção como covariável,
nenhuma interação Sexo x Intervenção significante foi obervado para os valores de 1 RM nos
exercícios leg-press e supino (p > 0,05). As mudanças percentuais dos valores de 1 RM, após
16 semanas de intervenção, também não foram significantemente diferentes entre os grupos (p
> 0,05) nos exercícios leg-press (♀ PLA = 33,8%; ♀ PTN = 36,0%; ♂ PLA = 23,8% e ♂ PTN
= 31,7%) e supino (♀ PLA = 27,1%, ♀ PTN = 24,5%, ♂ PLA = 16,2% e ♂ PTN = 19,4%).
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Figura 12. Valores de uma repetição máxima (1 RM) e os aumentos percentuais, pré e pós 16
semanas de treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas
(PTN), nos exercícios leg-press (A e B, respectivamente) e supino (C e D, respectivamente) em
idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. Os valores estão expressos
em média ± desvio-padrão. *Diferenças estatisticamente significantes em comparação a préintervenção (p < 0,05).
A heterogeneidade das alterações percentuais da força muscular máxima, determinadas
por meio do teste de 1 RM, nos exercícios leg-press e supino de ambos os grupos é apresentada
nas figuras 13 e 14, respectivamente. Uma alta variabilidade interindividual foi observada nas
modificações percentuais após a intervenção nos valores de 1 RM no exercício leg-press dos
grupos ♀ PLA (-7,1 a 83,3), ♀ PTN (-8,3 a 133,3), ♂ PLA (-23,1 a 72,7) e ♂ PTN (0,0 a 114,3).
As alterações percentuais dos valores de 1 RM no exercício supino dos grupos, ♀ PLA (0,0 a
68,4), ♀ PTN (-9,6 a 45,5), ♂ PLA (-13,3 a 49,3) e ♂ PTN (3,3 a 44,2), também apresentaram
uma alta heterogeniedade.
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Figura 13. Heterogeneidade das alterações percentuais da força muscular no exercício leg-press
dos indivíduos dos grupos que realizaram treinamento de força associado à suplementação de
placebo (PLA) ou proteínas (PTN) em idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂
= homens. Os valores individuais estão representados em cada barra.
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Figura 14. Heterogeneidade das alterações percentuais da força muscular no exercício supino
dos indivíduos dos grupos que realizaram treinamento de força associado à suplementação de
placebo (PLA) ou proteínas (PTN) em idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂
= homens. Os valores individuais estão representados em cada barra.
O pico de torque, taxa de desenvolvimento de força pico e amplitude da atividade
eletromiográfica dos músculos vasto medial, vasto lateral e bíceps femoral, avaliadas em
contrações voluntárias isométricas balísticas máximas, são apresentados na tabela 3. Nenhuma
interação significante Sexo x Suplementação x Tempo foi observada para as variáveis
dependentes obtidas nas contrações voluntárias isométricas balísticas máximas (p > 0,05).
Efeito principal de Tempo significante foi observado em homens e mulheres no pico de torque,
taxa de desenvolvimento de força pico e amplitude da atividade eletromiografica do músculo
vasto lateral (p < 0,05). Ao adotar os valores pré-intervenção como covariável, nenhuma
interação significante Sexo x Intervenção foi observada para nenhuma dessas variáveis (p >
0,05). Diferenças significantes não foram observadas (p > 0,05) nas mudanças percentuais nas
variáveis dependentes obtidas nas contrações voluntárias isométricas balísticas máximas.
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Tabela 3. Pico de torque (PT), taxa de desenvolvimento de força pico (TDFP) e amplitude da
atividade eletromiografica (EMG) dos músculos vasto lateral (VL), vasto medial (VM) e bíceps
femoral (BF), pré e pós 16 semanas treinamento de força associado à suplementação de placebo
(PLA) ou proteínas (PTN), em idosos pré-frágeis e frágeis.

PT (N·m)*
Pré
Pós
TDFP (N·m·s-1)*
Pré
Pós
EMG VL (µV)*
Pré
Pós
EMG VM (µV)
Pré
Pós
EMG BF (µV)
Pré
Pós

♀ PLA

♀ PTN

♂ PLA

♂ PTN

87, 1 ± 27,6
94,6 ± 25,1

88,8 ± 33,6
102,1 ± 39,2

147,6 ± 46,6
156,6 ± 53,7

150,7 ± 46,7
173,2 ± 48,0

392,0 ± 204,0
458,9 ± 207,5

500,9 ± 246,0
587,7 ± 214,1

696,0 ± 417,3
784,7 ± 426,7

852,6 ± 383,5
1006,2 ± 328,7

0,021 ± 0,009
0,028 ± 0,022

0,029 ± 0,012
0,036 ± 0,025

0,075 ± 0,054
0,120 ± 0,086

0,055 ± 0,025
0,078 ± 0,041

0,022 ± 0,011
0,024 ± 0,024

0,033 ± 0,012
0,039 ± 0,020

0,074 ± 0,042
0,083 ± 0,070

0,051 ± 0,029
0,071 ± 0,042

0,008 ± 0,006
0,008 ± 0,007

0,010 ± 0,010
0,008 ± 0,005

0,014 ± 0,009
0,017 ± 0,010

0,012 ± 0,009
0,014 ± 0,009

Legenda: ♂ = homens; ♀ = mulheres. Os valores estão expressos em média ± desvio-padrão.
*Diferenças estatisticamente significantes em comparação a pré-intervenção (p < 0,05).
Na figura 15 são apresentados os valores da funcionalidade dos participantes. Não foram
observadas interações significantes Sexo x Suplementação x Tempo para a mobilidade
funcional e resistência muscular de membros inferiores (p > 0,05). Somente a resistência
muscular de membros inferiores demonstrou efeito principal de Tempo significante em homens
e mulheres (p < 0,05). Não foram observadas interações significantes Sexo x Intervenção para
a mobilidade funcional e resistência muscular de membros inferiores (p > 0,05), adotando os
valores pré-intervenção como covariável. As mudanças percentuais 16 semanas de intervenção
não demonstraram diferenças significantes entre os grupos para a mobilidade funcional e
resistência muscular de membros inferiores (p > 0,05).
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Figura 15. Valores da funcionalidade, pré e pós 16 semanas de treinamento de força associado
à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN), em idosos pré-frágeis e frágeis.
Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. Os valores estão expressos em média ± desvio-padrão.
*Diferenças estatisticamente significantes em comparação a pré-intervenção (p < 0,05).

Figura 16. Heterogeneidade das alterações percentuais da mobiliade funcional dos indivíduos
dos grupos que realizaram treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA)
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ou proteínas (PTN) em idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. Os
valores individuais estão representados em cada barra.

Figura 17. Heterogeneidade das alterações percentuais da resistência muscular de membros
inferiores dos indivíduos dos grupos que realizaram treinamento de força associado à
suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN) em idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda:
♀ = mulheres; ♂ = homens. Os valores individuais estão representados em cada barra.
A heterogeneidade das alterações percentuais indivíduais da funcionalidade de ambos
os grupos é apresentada nas figuras 16 e 17. Uma alta variabilidade interindividual foi
observada nas alterações da mobilidade funcional [♀ PLA (-14,0 a 23,2), ♀ PTN (-14,3 a 3,0),
♂ PLA (-12,2 a 36,2) e ♂ PTN (-10,1 a 13,0)] e resistência muscular de membros inferiores [♀
PLA (-25,0 a 57,1), ♀ PTN (-8,3 a 27,3), ♂ PLA (-7,1 a 25,0) e ♂ PTN (-5,9 a 27,3)] em
resposta ao TF associado à suplementação de placebo ou proteínas.
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Não foram observadas interações significantes Sexo x Suplementação x Tempo (p >
0,05) para a estabilidade postural e risco de quedas em diferentes instabilidades (Tabela 4).
Efeito principal de Tempo significante foi observado na estabilidade postural e risco de quedas
em instabilidade alta (p < 0,05). Adotando os valores pré-intervenção como covariável,
interações Sexo x Intervenção significantes não foram observadas em nenhuma variável (p >
0,05). Diferenças significantes também não foram observadas nas mudanças percentuais da
estabilidade postural e risco de quedas em diferentes instabilidades (p > 0,05).

Tabela 4. Estabilidade postural (EP) e risco de quedas (RQ) em instabilidade baixa (IB),
moderada (IM) e alta (IA), pré e pós 16 semanas de treinamento de força associado à
suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN), em idosos pré-frágeis e frágeis.
♀ PLA

♀ PTN

♂ PLA

♂ PTN

EP (escore)*
Pré

1,9 ± 1,0

1,7 ± 0,7

1,8 ± 0,8

1,7 ± 0,7

Pós

1,7 ± 0,9

1,6 ± 0,6

1,6 ± 0,7

1,5 ± 0,6

RQ IB (escore)
Pré

0,8 ± 0,3

0,8 ± 0,2

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,4

Pós

0,8 ± 0,3

0,8 ± 0,2

0,9 ± 0,2

0,8 ± 0,3

RQ IM (escore)
Pré

1,5 ± 0,7

1,4 ± 0,4

1,6 ± 0,7

1,7 ± 0,9

Pós

1,5 ± 0,5

1,3 ± 0,5

1,5 ± 0,4

1,7 ± 0,8

RQ IA (escore)*
Pré

3,3 ± 1,1

2,7 ± 1,1

3,3 ± 1,6

3,0 ± 1,2

Pós

2,5 ± 0,9

2,5 ± 1,0

2,9 ± 1,4

2,5 ±1,0

Legenda: ♂ = homens; ♀ = mulheres. Os valores estão expressos em média ± desvio-padrão.
*Diferenças estatisticamente significantes em comparação a pré-intervenção (p < 0,05).
A avaliação da qualidade de vida é apresentada na tabela 5. Os valores dos domínios e
o total da qualidade de vida não apresentaram interações Sexo x Suplementação x Tempo
significantes (p > 0,05). Efeito principal de Tempo foi observado para a vitalidade, saúde mental
e no total da qualidade de vida em homens e mulheres (p < 0,05). Adotando os valores préintervenção como covariável, o estado geral de saúde e aspectos sociais apresentaram interações
Sexo x Intervenção significantes (p < 0,05). Todavia, o teste post hoc de Tukey-Kramer não
identificou as possíveis dieferenças. As mudanças percentuais não apresentaram diferenças
significantes nos diferentes domínios e no total da qualidade de vida (p > 0,05).
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Tabela 5. Qualidade de vida, pré e pós 16 semanas de treinamento de força associado à
suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN), em idosos pré-frágeis e frágeis.

Capacidade funcional
Pré
Pós
Aspectos físicos
Pré
Pós
Dor
Pré
Pós
Estado Geral de Saúde
Pré
Pós
Vitalidade*
Pré
Pós
Aspectos sociais
Pré
Pós
Aspectos emocionais
Pré
Pós
Saúde mental*
Pré
Pós
Total*
Pré
Pós

♀ PLA

♀ PTN

♂ PLA

♂ PTN

71,7 ± 14,6

66,4 ± 13,5

76,2 ± 11,5

81,4 ± 5,9

74,0 ± 15,9

74,2 ± 16,2

74,2 ± 17,8

81,3 ± 6,8

16,7 ± 5,8

16,0 ± 7,7

18,3 ± 4,3

20,0 ± 0,0

18,0 ± 5,2

18,3 ± 5,1

16,9 ± 6,2

19,2 ± 3,4

71,9 ± 24,3

69,2 ± 23,9

73,2 ± 25,2

78,0 ± 19,8

68,3 ± 27,9

78,7 ± 22,0

71,8 ± 21,7

89,0 ± 17,7

76,9 ± 18,6

84,5 ± 18,3

77,9 ± 18,2

83,9 ± 14,7

83,8 ± 14,0

81,7 ± 22,5

76,4 ± 14,2

84,2 ± 14,0

71,4 ± 17,5

67,9 ± 18,4

73,6 ± 18,0

78,3 ± 16,7

76,5 ± 19,3

73,3 ± 17,6

74,7 ± 15,1

83,2 ± 17,6

85,1 ± 20,4

89,3 ± 23,8

88,7 ± 16,7

93,5 ± 9,4

86,3 ± 19,8

94,4 ± 12,3

93,1 ± 12,3

94,1 ± 12,8

19,8 ± 7,1

22,3 ± 3,4

20,1 ± 7,5

21,6 ± 3,9

20,8 ± 5,6

22,2 ± 3,6

22,6 ± 1,8

19,8 ± 6,9

76,0 ± 19,5

77,0 ± 18,2

75,0 ± 15,0

82,1 ± 15,1

80,6 ± 15,8

79,8 ± 17,7

81,6 ± 8,1

85,3 ± 14,9

61,2 ± 12,5

61,6 ± 11,5

62,9 ± 8,6

67,3 ± 7,0

63,5 ± 10,1

65,3 ± 10,5

63,9 ± 6,7

69,5 ± 8,4

Legenda: ♂ = homens; ♀ = mulheres. Os valores estão expressos em média ± desvio-padrão.
Diferenças estatisticamente significantes em comparação a pré-intervenção (p < 0,05).
Na tabela 6 são apresentados os valores da ingestão nutricional. Nenhuma interação
Sexo x Suplementação x Tempo significante foi observada para o percentual de consumo total
dos macronutrientes e na quantidade de proteínas ingeridas (g/dia, ingestão g/kg de peso
corporal/dia, café da manha, almoço e jantar) (p > 0,05). Os valores de energia (kcal)
apresentaram interação Sexo x Suplementação x Tempo significantes (p < 0,05), entretanto, o
teste post hoc de Tukey-Kramer não identificou as possíveis diferenças.
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Tabela 6. Ingestão nutricional, pré e pós 16 semanas de treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN),
em idosos pré-frágeis e frágeis.
♀ PLA

♀ PTN

♂ PLA

♂ PTN

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

1382,3 ± 300,0

1597,0 ± 444,4

1379,6 ± 305,7

1458,8 ± 316,2

1761,8 ± 544,8

1466,6 ± 472,0

1645,0 ± 534,2

1767,7 ± 445,4

55,3 ± 6,6

53,0 ± 5,5

55,3 ± 4,9

55,3 ± 7,0

52,2 ± 6,9

49,1 ± 11,6

57,2 ± 6,0

56,9 ± 6,8

28,0 ± 6,4

30,7 ± 5,2

28,3 ± 4,5

28,5 ± 6,7

30,7 ± 4,9

32,6 ± 8,5

26,1 ± 4,5

27,2 ± 4,8

Energia
kcal
Carboidrato
% consumo total
Gordura
% consumo total

Proteína sem suplementação
% consumo total

16,6 ± 4,3

16,3 ± 2,5

16,5 ± 3,0

16,2 ± 3,9

17,1 ± 2,7

18,3 ± 4,6

16,6 ± 3,6

15,9 ± 3,4

g/dia

56,0 ± 13,7

62,7 ± 13,4

56,7 ± 14,6

58,5 ± 19,4

76,0 ± 28,8

66,0 ± 25,3

65,8 ± 19,3

68,7 ± 20,4

g/kg/dia

0,8 ± 0,2

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,3

0,8 ± 0,3

1,0 ± 0,3

0,8 ± 0,3

0,9 ± 0,3

0,9 ± 0,3

café da manhã (g)

10,9 ± 5,3

14,4 ± 6,7

11,4 ± 6,5

10,7 ± 4,7

14,3 ± 5,8

11,8 ± 4,2

11,6 ± 6,0

10,4 ± 4,5

Almoço (g)

24,8 ± 10,3

27,4 ± 10,8

23,9 ± 9,1

25,7 ± 10,5

33,9 ± 16,7

30,5 ± 15,7

28,7 ± 7,9

32,0 ± 14,7

Jantar (g)

14,2 ± 8,9

13,5 ± 5,9

15,2 ± 6,7

15,3 ± 8,6

19,3 ± 10,8

17,0 ± 8,3

18,9 ± 10,7

17,1 ± 7,1

1,2 ± 0,3

-

-

-

1,2 ± 0,4

Proteína com suplementação no momento pós-intervenção
g/kg/dia

-

Legenda: ♂ = homens; ♀ = mulheres.

-

-
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A média percentual de aderência aos treinos e a dispersão individual dos participantes
de cada grupo é apresentada na figura 18. A média de aderência aos treinos não apresentou
diferenças estatisticamente significantes (p > 0,05) entre os grupos ♀ PLA (74,3%), ♀ PTN
(72,6%), ♂ PLA (72,4%) e ♂ PTN (75,1%).

Figura 18. Dispersão individual do percentual de aderência aos treinos dos grupos que
realizaram treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas
(PTN), em idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. As linhas
horizontais indicam a média ± desvio-padrão.

Na figura 19 é apresentada a média percentual do consumo da suplementação de
proteínas e placebo e a dispersão individual dos participantes de cada grupo. Os grupos ♀ PLA,
♀ PTN, ♂ PLA e ♂ PTN apresentaram consumo médio da suplementação de 73,4% (22,0 ±
7,3 g), 69,5% (20,8 ± 7,0 g), 82,9% (24,9 ± 4,6 g) e 80,8 (24,2 ± 3,6 g); respectivamente. A
média do percentual de consumo da suplementação entre os grupos não apresentou diferenças
estatisticamente significantes (p > 0,05). Em adição, é importante ressaltar que o vendamento
indicou uma porcentagem de acerto de 33,3%, 15%, 11,1% e 11,1% para os grupos ♀ PLA, ♀
PTN, ♂ PLA e ♂ PTN, respectivamente.
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Figura 19. Dispersão individual do percentual de consumo dos grupos que realizaram
treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas (PTN), em
idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. As linhas horizontais indicam
a média ± desvio-padrão.
O volume total de treino nos exercícios leg-press e supino é apresentada na figura 20.
O grupo ♂ PLA apresentou um volume total significativamente maior nos exercícios leg-press
e supino comparado aos grupos ♀ PLA e ♀ PTN (p < 0,05). O volume total de treino também
foi significativamente maior no grupo ♂ PTN comparado aos grupos ♀ PLA e ♀ PTN nos
exercícios leg-press e supino (p < 0,05).

Figura 20. Volume total de treino nos exercícios leg-press (A) e supino (B) dos grupos que
realizaram treinamento de força associado à suplementação de placebo (PLA) ou proteínas
(PTN), em idosos pré-frágeis e frágeis. Legenda: ♀ = mulheres; ♂ = homens. As linhas
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horizontais indicam a média ± desvio-padrão. *Diferenças estatisticamente significantes
quando comparado aos grupos ♀ PLA e ♀ PTN (p < 0,05). #Diferenças estatisticamente
significantes quando comparado aos grupos ♀ PLA e ♀ PTN (p < 0,05).
5.1. Sub-Análises

As sub-análises realizadas com os participantes que apresentaram uma maior aderência
aos treinos (≥ 70%), suplementação (≥ 70%) e treino associado à suplementação (≥ 70% em
ambos) não apresentaram interações significantes Sexo x Suplementação x Tempo para a massa
magra total, gordura total, ASTm do reto femoral, 1 RM nos exercícios leg-press e supino, pico
de torque, taxa de desenvolvimento de força pico e resistência muscular de membros inferiores
(p > 0,05). A ASTm do vasto lateral e mobilidade funcional apresentaram interações Sexo x
Suplementação x Tempo significantes (p < 0,05) nas sub-análises com maior aderência à
suplementação, bem como nas sub-análises com maior aderência ao treino associado à
suplementação. Entretanto, o teste post hoc de Tukey-Kramer não identificou possíveis
diferenças entre homens e mulheres, após 16 semanas de TF associado à suplementação de
proteínas, em nenhuma das análises. As mudanças percentuais pós-intervenção apresentou
efeito principal de Grupo para a gordura corporal, ASTm do reto femoral e 1 RM no exercício
supino (p < 0,05) dos indivíduos que apresentaram maior aderência aos treinos. O teste post
hoc de Tukey-Kramer não identificou diferenças entre homens e mulheres para a gordura
corporal e ASTm do reto femoral. O grupo ♀ PLA apresentou maiores incrementos nos valores
de 1 RM no exercício supino quando comparado ao grupo ♂ PLA (p < 0,05).

6. DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi comparar o efeito crônico do TF associado à
suplementação de proteínas entre homens e mulheres idosos com fragilidade nas adaptações
musculares e funcionais. A massa magra apendicular do grupo ♂ PTN apresentou aumentos
significantemente maiores em comparação os grupos ♀ PTN e ♀ PLA. Os grupos ♀ PTN e ♀
PLA também apresentaram aumentos significantemente maiores, da massa magra apendicular,
comparados ao grupo ♂ PLA. Ao contrário de nossa hipótese, nenhuma diferença significante
foi obervada entre homens e mulheres idosos pré-frágeis e frágeis na massa magra total, braços,
pernas, gordura total, tronco, densidade mineral óssea aparente do corpo inteiro, ASTm do
músculo reto femoral e vasto lateral, 1 RM nos exercícios leg-press e supino, pico de torque,
taxa de desenvolvimento de torque pico e eletromiografia dos músculos vasto medial, vasto
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lateral e reto femoral. Os valores da funcionalidade também não apresentaram diferenças
significantes entre homens e mulheres para a mobilidade funcional, resistência muscular de
membros inferiores, estabilidade postural e risco de quedas em diferentes instabilidades.
Avaliação da qualidade de vida também não apresentou diferenças entre homens e mulheres.
Os valores da ingestão nutricional foram similares entre os grupos. Em adição, uma grande
variabilidade interindividual foi observada nas mudanças percentuais pós-intervenção na massa
magra total e gordura corporal, ASTm do reto femoral e vasto lateral, força muscular nos
exercícios leg-press e supino e funcionalidade obtida por meio dos testes de mobilidade
funcional e resistência muscular de membros inferiores.
Os estudos que investigaram os efeitos do dimorfismo sexual nas respostas
neuromusculares e funcionais após um período de TF, combinado ou não a suplementação de
proteínas, tem apresentado resultados contraditórios (BAMMAN et al., 2003; BOIT et al., 2016;
LEENDERS et al. 2013a; LEENDERS et al. 2013b). Leenders et al. (2013a), por exemplo,
compararam o efeito de 24 semanas de TF, com e sem suplementação de 15 g de proteína por
dia, entre homens e mulheres idosos saudáveis com idade média de 70 anos. O protocolo de
treino progrediu durante as quatro primeiras semanas de 60% de 1 RM (10 a 15 repetições) para
75% de 1 RM (8 a 10 repetições). A partir da quinta semana, ambos os grupos realizaram oito
repetições com 75% a 80% de 1 RM. Os grupos placebo e proteína demonstraram aumentos
similares na massa magra em homens (1,6% e 2,3; respectivamente) e mulheres (2,5 e 3,1;
respectivamente). Da mesma maneira, aumentos similares da massa muscular da perna nos
grupos placebo e proteína foram observados em homens (3% e 3%; respectivamente) e
mulheres (4% e 3%; respectivamente). A gordura total diminuiu significativamente no grupo
placebo e proteína de ambos os sexos, ocasionando reduções no percentual de gordura corporal
dos homens (-5,4% e -6,5%) e mulheres (-4,2% e -5,5%, respectivamente). Alterações não
foram observadas no conteúdo mineral ósseo. A ASTm do quadríceps apresentaram aumentos
similares nos grupos placebo e proteína para as mulheres (9% e 9%, respectivamente) e homens
(9% e 10%, respectivamente). Os valores de 1 RM nos extensores de joelho e leg-press também
aumentaram similarmente nos homens e mulheres. Nenhuma mudança significativa foi
observada na força de preensão manual ao longo do tempo nos grupos placebo e proteína. Os
valores do teste sit-to-stand melhorou 18% nas mulheres e 19% nos homens. É importante
ressaltar que, nenhuma interação significante foi observada entre as intervenções (placebo e
proteína) e sexo (homem e mulher) em todas as variáveis dependentes avaliadas nesse estudo.
Ao contrário desses achados, alguns estudos verificaram que um programa isolado de TF, sem
a suplementação de proteínas, promove maiores adaptações musculares em homens
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comparados as mulheres. Boit et al. (2016) demonstraram que um programa de 18 semanas de
TF, composto de duas sessões semanais com quatro séries de nove repetições a 70% de 1 RM,
promove melhores adaptações nos homens em comparação as mulheres idosas na qualidade
muscular (33,7 ± 25,6% vs. 8,8 ± 17,5%) e no pico de torque dos extensores de joelho (41,7 ±
25,5% vs.15,8 ± 10,6%). Similarmente, Bamman et al. (2003) verificaram em nove homens (69
± 2 anos) e cinco mulheres (66 ± 1 anos) que 26 semanas de TF, realizado três vezes por semana
para os extensores de joelho com 65-80% de 1 RM, promove aumentos significativamente
maiores na média da AST das fibras musculares tipo I, IIa e IIx dos homens em comparação as
mulheres idosas (35,6% vs. 7,1%). Os homens idosos também apresentaram maiores aumentos
nos valores de 1 RM dos extensores do joelho comparado as mulheres (82% vs. 58%) após o
TF. Com base nesses achados, parece interessante especular que mulheres idosas necessitam de
um maior estímulo anabólico (e.g., TF associado à suplementação de proteínas) para alcançar
benefícios similares às adaptações musculares obtidas por homens ao realizarem somente um
programa de TF.
De fato, uma série de estudos tem sugerido que mulheres idosas apresentam uma maior
resistência anabólica, em resposta ao exercício ou suplementação, comparadas a homens idosos
(SMITH et al., 2008; 2012a,b; SMITH; MITTENDORFER, 2016). Embora os mecanismos
atrelados a esse comportamento não sejam completamente estabelecidos, algumas evidências
sugerem que mulheres idosas apresentam uma resposta hiperêmica prejudicada ao exercício,
limitando possivelmente a oferta de aminoácidos ao músculo (LA FAVOR et al., 2014;
PARKER et al., 2008). Além disso, SMITH et al. (2008) sugeriram que a redução na resposta
anabólica após uma alimentação em mulheres idosas pode estar associada as diminuições na
fosforilação da eIF4ESer209 e eIF4E-BP1Thr37/46, indicando uma redução na estimulação do início
da tradução.
Na presente investigação, o programa de TF associado à suplementação de proteínas e
placebo promoveram aumentos similares, na massa magra total, braços, pernas e ASTm do reto
femoral, em homens e mulheres. Alterações ao longo do tempo não foram identificados na
gordura total, massa magra do tronco, densidade mineral óssea aparente do corpo inteiro e
ASTm do vasto lateral. A massa magra apendicular foi à única variável que apresentou
interações do sexo com a intervenção, demonstrando melhores adaptações no grupo ♂ PTN (∆
= 1,86%) em comparação aos grupos ♀ PTN e ♀ PLA (∆ = 0,86% e 0,52%). Os grupos ♀ PTN
e ♀ PLA também apresentaram maiores aumentos na massa magra apendicular quando
comparados ao grupo ♂ PLA (∆ = - 0,67%). Embora esses resultados indiquem um possível
dimorfismo sexual nas adaptações musculares nas extremidades do corpo (braços e pernas),
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esses achados devem ser interpretados com muita cautela. Os dados foram analisados por meio
da análise de covariância, a qual considera os valores pré-intervenção como covariável e pode
ocasionar interpretações equivocadas (ELASHOFF, 1969; MILLER; CHAPMAN, 2001).
Além disso, é importante ressaltar que, a análise de variância e as mudanças percentuais da
massa muscular apendicular após 16 semanas de intervenção não apresentaram nenhuma
diferença entre os grupos, indicando uma similar adaptação muscular entre homens e mulheres.
As diferentes manifestações da força muscular (1 RM nos exercícios leg-press e supino,
pico de torque e taxa de desenvolvimento de força pico) e ativação muscular (eletromiografia
do músculo vasto lateral) apresentaram aumentos após a intervenção, sem efeitos adicionais da
suplementação de proteínas ou diferenças entre sexos. Ambos os sexos também demonstraram
aumentos na resistência muscular de membros inferiores ao longo do tempo, sem efeitos da
suplementação de proteína. Ao considerar a ausência de efeitos positivos da suplementação de
proteínas em comparação a placebo, parece evidente atrelar a magnitude de adaptações
observadas na presente investigação ao programa de TF, o qual tem demonstrado
consistentemente ser uma estratégia interessante em promover adaptações musculares e
funcionais em adultos idosos (ACSM et al., 2009a,b).
Torres et al. (2017) observaram em mulheres idosas que, um programa de TF associado
a uma dieta rica em proteína de carne vermelha magra promove maiores aumentos na qualidade
de vida quando comparado a uma intervenção de TF isolado. É importante observar que as
participantes do estudo ingeriram 160 g de carne vermelha magra cozida por dia
(aproximadamente 45 g de proteínas). A presente investigação falhou em observar aumentos
adicionais na qualidade de vida oriunda da suplementação de proteínas (30 g de proteínas/dia)
em idoso pré-frágeis e frágeis. Embora a comparação indireta entre os estudos seja periclitante,
é plausível sugerir que idosos possam necessitar de maiores quantidades de proteínas
concomitantemente a um programa de TF para promover benefícios na qualidade de vida.
Um valor menor nos escores dos testes de estabilidade postural e riscos de quedas sugere
um reduzido déficit na força de membros inferiores e em diferentes sistemas sensoriais (i.e.,
propriocepção, vestibular e visual). Além disso, Arnold e Schmitz (1998) observaram que o
escore geral de estabilidade fornecido pelo equipamento Biodex Balance System está
intimamente relacionado com os deslocamentos do centro de pressão anterior/posterior e uma
contribuição relativamente pequena dos deslocamentos medial/lateral. Na presente
investigação, menores valores após a intervenção foram observados na estabilidade postural e
risco quedas com instabilidade alta, sem diferenças entre os sexos e efeitos da suplementação.
Com bases nessas informações, é plausível sugerir que um programa de TF promova uma
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melhora, principalmente, na estabilidade anterior/posterior, sem diferenças entre os sexos e
efeitos da suplementação de proteínas.
Os estudos que avaliaram os efeitos do TF associado à suplementação de proteínas têm
verificado resultados contraditórios em idosos pré-frágeis e frágeis (FIATARONE et al., 1994;
TIELAND et al., 2012b). Tieland et al. (2012b) analisaram os efeitos de 24 semanas de TF
associado a suplementação de proteína do soro do leite ou placebo (duas doses de 15 gramas
dia) em idosos com 78,0 ± 1,0 anos. Após a intervenção, somente o grupo suplementação de
proteínas apresentou aumentos significantes na massa magra total (2,7%), apendicular (5,5%)
e gordura total (2,5%), sem alterações nessas variáveis no grupo placebo. Os grupos proteína e
placebo apresentaram alterações similares no conteúdo mineral ósseo, força muscular nos
exercícios leg-press (36,3% e 39,6%) e extensão dos joelhos (37,1% e 36,0%), handgrip (8,5%
e 1,5%) e resistência muscular de membros inferiores (- 13,5% e -23,7%). Por outro lado,
Fiatarone et al. (1994) verificaram que 10 semanas de TF associado à suplementação de 240 ml
de bebida contendo 360 Kcal (60% de carboidratos, 23 de gorduras e 17% de proteínas de soja)
promove aumentos similares nas adaptações musculares (ASTm da coxa e força) e
funcionalidade comparado ao grupo placebo, em idosos com idade média de 87,1 ± 0,6 anos.
A interpretação em conjunto desses resultados, entretanto, é complicada pela presença de
inúmeras variáveis confundidoras, por exemplo, diferentes durações das intervenções (24 vs.
10 semanas), avaliação muscular (massa muscular vs. ASTm), fonte de proteínas utilizadas
(proteína do soro do leite vs. soja) e idade dos participantes (78,0 ± 1,0 anos vs.87,1 ± 0,6 anos).
As diferentes meta-análises que analisaram os efeitos do TF associado à suplementação
de proteínas também têm verificado respostas conflitantes nas adaptações musculares em idosos
(CERMAK et al., 2012; FINGER et al., 2015; THOMAS et al., 2016). Cermak et al. (2012)
obervaram que a prática do TF associado à suplementação de proteínas promove aumentos na
massa (diferença média ponderada = 0,69 kg; IC 95%: 0,47 a 0,91) e força muscular (diferença
média ponderada = 13,5 kg; IC 95% = 6,4 a 20,7) em idosos saudáveis com idade ≥ 50 anos
(62 ± 6 anos). Por outro lado, evidências mais atuais sugerem que o uso adicional da
suplementação de proteínas em programas de TF não promovem incrementos adicionais nas
adpatções musculares e funcionais de idosos em idades mais avançadas. Finger et al. (2015),
ao analisar nove ensaios clínicos randomizados, verificaram que a suplementação de proteínas
não promove benefícios adicionais na massa (effect size = 0,14; 95%: - 0,05 a 0,32) e força
muscular (effect size = 0,13; IC 95%: - 0,06 a 0,32) em 462 idosos com idade ≥ 60 anos (61,2 79,2 anos). Similarmente, Thomas et al. (2016) também observaram, por meio de revisão
sistemática composta de 15 ensaios clínicos randomizados, que a suplementação de proteína
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não aumenta os efeitos do TF nas adaptações musculares e funcionais em idosos frágeis,
sarcopênicos ou com mobilidade limitada, de 60 a 100 anos (média de idade de 77,4 anos).
Analisando em conjunto os achados dessas revisões, parece interessante especular que o uso da
suplementação de proteínas promove menores benefícios em idosos com idades mais
avançadas. De fato, Morton et al. (2017) verificaram por meta-regressão univariada que os
efeitos da suplementação de proteínas nas adaptações musculares são atenuados com o aumento
da idade. Nessa perspectiva, torna-se extremamente importante identificar estratégias
adicionais na tentativa de obter benefícios com a suplementação de proteínas em idosos, por
exemplo, a quantidade e distribuição diária, dose-resposta e fonte de proteínas ingeridas.
As recomendações atuais para a ingestão diária de proteínas é de aproximadamente 0,8
g de proteínas/kg de peso corporal, independente a idade (Joint WHO/FAO/UNU Expert
Consultation, 2007). Todavia, inúmeras evidências têm sugerido que adultos idosos necessitam
de ingestões proteicas diárias superiores as atuais recomendações (COURTNEY-MARTIN et
al. 2016; RAFII et al., 2015; TANG et al., 2014). Baseado em evidências recentes, diferentes
grupos de pesquisadores têm indicado que idosos saudáveis e idosos com doenças agudas ou
crônicas devam ingerir de 1,0-1,2 g e 1,2-1,5 g de proteína/kg do peso corporal/dia,
respectivamente (BAUER et al., 2013; DEUTZ et al., 2014). Especificamente em idosos
classificados como pré-frágeis e frágeis, Tieland et al. (2012b) demonstraram que 24 semanas
de TF associado a uma quantidade média de aproximadamente 1,3 g de proteína/kg do peso
corporal/dia promove aumentos significativamente maiores na massa e força muscular e
funcionalidade comparado a uma menor ingestão média de proteínas (0,9 g de proteína/kg do
peso corporal/dia). Na presente investigação, ao somar os valores obtidos nos questionários de
ingestão nutricional com a aderência da suplementação, a média da ingestão diária de proteínas
dos grupos ♀ PTN e ♂ PTN no momento pós-intervenção (16 semanas) foi de 1,2 g de
proteína/kg do peso corporal/dia. Embora os grupos que realizaram a suplementação de placebo
apresentaram valores absolutos menores na ingestão diária de proteínas (0,8 e 0,9 g de
proteína/kg do peso corporal/dia nos grupos ♀ PLA e ♂ PLA, respectivamente), diferenças
significantes não foram observadas nas adaptações da massa, força muscular e funcionalidade
dos participantes. Com base nessas informações, é possível especular que idosos pré-frágeis e
frágeis possam necessitar de altas ingestões diárias de proteínas (≥ 1,3 g de proteína/kg do peso
corporal/dia) para obter aumentos adicionais nas adaptações musculares e funcionais. Além
disso, um maior período de intervenção pode ser necessário para que altas ingestões diárias de
proteínas ocasionem adaptações musculares e funcionais nessa população.
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Inúmeras evidências têm indicado que uma ingestão de 30 a 40 g de proteína ocasiona
uma melhor dose-resposta para estimular a SPM em adultos idosos (MOORE et al., 2015;
PENNINGS et al., 2012; YANG et al., 2012a,b). Recentemente, Loenneke et al. (2016)
observaram que refeições contendo entre 30 a 45 g de proteína promove uma maior associação
com a massa e força muscular dos membros inferiores em adultos com idade entre 50 a 85 anos,
sugerindo que refeições com essa quantidade de proteínas pode ser uma estratégia importante
para promover adaptações musculares durante o envelhecimento. Em nossa investigação, a
ingestão de proteínas no momento pós-intervenção dos grupos ♀ PTN e ♂ PTN foram, em sua
maioria, abaixo desses valores no café da manhã (10,7 ± 4,7 e 10,7 ± 4,7), almoço (25,7 ± 10,5
e 32,0 ± 14,7) e jantar (15,3 ± 8,6 e 17,1 ± 7,1). Esses achados sugerem que a ingestão de
proteínas dos participantes do atual estudo possa não ter ocasionado uma melhor dose-resposta
para estimular a SPM, principalmente, no café da manhã e jantar.
Uma distribuição irregular de proteínas ingeridas nas principais refeições tem sido
observada previamente em adultos idosos (PADDON-JONES et al., 2015; VALENZUELA et
al., 2013). Valenzuela et al. (2013) observaram um baixo consumo de proteínas em mulheres e
homens idosos no café da manhã (15,3 ± 10,0 g e 18,7 ± 10,9 g) e jantar (14,3 ± 7,6 g e 19,9 ±
14,3 g), indicando que aumentar o consumo de proteínas nessas refeições possa ser uma
alternativa interessante nessa população. De fato, evidências tem sugerido que uma ingestão de
proteínas distribuída uniformemente parece ocasionar elevações superiores na SPM (25%)
durante um período de 24 h comparado a ingestão irregular (MAMEROW et al. 2014). Na
presente investigação, uma baixa ingestão de proteínas foi observada em todos os grupos no
café da manhã e jantar no momento pré-intervenção. Ao somar o consumo de proteínas obtidas
pelo diário alimentar com os valores de aderência da suplementação no momento pósintervenção, os grupos ♀ PTN e ♂ PTN ainda permaneceram com ingestões reduzidas desse
macronutriente no café da manhã (21,9 ± 6,1 g e 24,4 ± 5,6 g) e jantar (26,5 ± 9,8 g e 29,7 ±
8,7 g). Ainda mais alarmante, foi à quantidade ínfima no consumo médio de proteínas
verificadas pós-intervenção nos grupos ♀ PLA ♀ PTN, ♂ PLA e ♂ PTN no lanche da manhã
(1,0 ± 2,0 g; 1,9 ± 1,8 g; 1,8 ± 2,6 g e 1,6 ± 3,3 g), lanche da tarde (6,0 ± 4,9 g; 3,8 ± 4,3 g; 6,0
± 4,9 g e 3,5 ± 5,3 g) e ceia (0,3 ± 0,9 g; 1,0 ± 2,0 g; 1,6 ± 2,4 g e 1,6 ± 3,9 g). Embora a
suplementação de proteínas tenha sido adotada nas refeições com as menores ingestões de
proteínas (i.e., café da manhã e jantar), é possível especular que o consumo desse
macronutriente ainda não foi suficiente para ocasionar uma melhor dose-resposta na SPM nas
principais refeições e, ultimamente, promover adaptações musculares e funcionais em idosos
pré-frágeis e frágeis.
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Inúmeros motivos podem acarretar um consumo inadequado de energias e
macronutrientes em adultos idosos, por exemplo, dificuldade em comprar e preparar os
alimentos, má dentição, insegurança alimentar e reduções do apetite (DEUTZ et al., 2014;
VOLPI et al., 2013). Interessantemente, ao analisar os valores absolutos da ingestão de energia
e de proteínas no presente estudo, com exceção do grupo ♂ PLA, aumentos absolutos foram
observados no consumo de quilocalorias e na quantidade de gramas/dia desse macronutriente
no momento pós-intervenção. Assim, parece que adotar uma suplementação de 15 g de
proteínas, nas refeições com menores ingestões desse macronutriente, parece não influenciar
no apetite e, consequentemente, no consumo alimentar habitual de adultos idosos.
Uma alta heterogeneidade das alterações percentuais pós-intervenção foi observada na
massa magra total (figura 7) e ASTm dos músculos reto femoral e vasto lateral (figuras 10 e
11) no presente estudo. Além disso, nossas análises revelaram que um alto percentual de
indivíduos não apresentou alterações positivas da massa magra total nos grupos ♀ PLA
(33,3%), ♀ PTN (27,8%), ♂ PLA (40,0%) e ♂ PTN (15,8%). Um menor percentual de
indivíduos não demonstrou aumentos na ASTm dos músculos reto femoral e vasto lateral nos
grupos ♀ PLA (33,3% e 15,8), ♀ PTN (10,5% e 5,3%), ♂ PLA (15% e 15%) e ♂ PTN (0% e
5%). Apesar de uma alta variabilidade interindividual terem sido verificadas nas alterações
percentuais pós-intervenção nos valores da força muscular nos exercícios leg-press e supino
(figuras 13 e 14), um número restrito de participantes de todos os grupos não apresentaram
aumentos nos valores de 1 RM nesses exercícios (5,2% e 6,8%, respectivamente). A
funcionalidade apresentou uma alta heterogeneidade (figuras 16 e 17), bem como uma
quantidade elevada de participantes que não apresentaram reduções de tempo no teste de
mobilidade funcional [♀ PLA (47,6%), ♀ PTN (22,2%), ♂ PLA (30,0%) e ♂ PTN (40,0%)] e
aumentos na resistência muscular de membros inferiores [♀ PLA (26,3%), ♀ PTN (33,3%), ♂
PLA (50,0%) e ♂ PTN (35,0%)]. Similarmente aos nosssos achados, Churchward-Venne et al.
(2015) demonstraram, por meio de uma análise retrospectiva, uma alta heterogeneidade após
12 e 24 semanas de TF na massa muscular (-3,3 a 5,4 kg e -1,8 a 9,2 kg), 1 RM nos exercícios
leg-press (-36,0 a 87 kg e -28,0 a 145 kg) e cadeira extensora (-22,0 a 56,0 kg e -19,0 a 60,0
kg) e funcionalidade avaliada por meio do teste de resistência muscular de membros inferiores
(-12,5 a 21,6 s e -23,0 a 10,5 s) em homens e mulheres idosos (> 65 anos). Os autores também
verificaram que uma porcentagem alta de indivíduos não apresentaram aumentos na massa
muscular após 12 (23%) e 24 (19%) semanas de treinamento. Analogamente aos nossos
achados, um número pequeno de indivíduos não apresentaram modificações na força muscular
após 12 e 24 semanas de TF nos exercícios leg-press (1,8% e 1,2%, respectivamente) e extensão
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de pernas (1,8% e 1,2%, respectivamente). Ao analisar a funcionalidade por meio do teste de
resistência muscular de membros inferiores foi verificado que 26% e 6% dos indivíduos não
apresentaram mudanças após 12 e 24 semanas, respectivamente. É importante ressaltar que, os
autores observaram nenhuma ou pequenas adaptações após 12 semanas de treinamento em
alguns indivíduos, aumentando substancialmente após 24 semanas de treinamento. Esses
achados indicam, conjuntamente, que as respostas oriundas de um programa de TF, associado
ou não a suplementação de proteínas, apresentam uma alta heterogeneidade nas alterações
percentuais em diferentes variáveis musculares e funcionais. Em adição, a duração do período
de treinamento pode ser um fator importante na magnitude das respostas oriundas do TF.
A ausência de avaliações da ingestão nutricional durante o período da intervenção é um
fator limitante no presente estudo. É possível que os valores da ingestão nutricional avaliada
por meio de recordatório alimentar de 24 h, em três dias não consecutivos (dois dias durante a
semana e um no final de semana), determinados apenas nos momentos pré e pós-intervenção
não reflitam o consumo médio diário dos idosos durante todo o protocolo da investigação. Além
disso, diferentes evidências tem verificado uma subnotificação do consumo energético obtido
por autorrelatos alimentares (SCAGLIUSI et al., 2008; TRAN et al., 2000), o que pode ter
ocasionado um registro subestimado no consumo energético no presente estudo. Um outro fator
limitante no atual estudo foi as características da amostra. Em sua maioria, os idosos foram
caracterizados como pré-frágil, principalmente por apresentarem um reduzido nível de
atividade física (↓ Kcal/semana). Concomitantemente, poucos indivíduos demonstraram um
baixo nível nutricional. Essas características limitam a generalização dos nossos achados para
idosos frágeis que exibem os demais critérios de fragilidade (i.e., perda de peso não intencional
superior a 4,5 kg, exaustão auto-referida, alto tempo de caminhada e reduzida força de preensão
manual) e com um baixo nível nutricional, as quais podem apresentar um maior potencial de
adaptação muscular e funcional oriundas do TF associado à suplementação de proteínas.

7. CONCLUSÃO

Em síntese, os achados da presente investigação demonstraram que um programa de 16
semanas de TF associado à suplementação de duas doses diárias de 15 g de proteínas ou
placebo, ingeridas após o café da manhã e jantar, promove adaptações musculares e funcionais
similares em homens e mulheres pré-frágeis e frágeis. Uma alta heterogeneidade foi observada
nas adaptações da massa e força muscular e funcionalidade em ambos os sexos. Futuros estudos,
controlados e randomizados, devem investigar os efeitos de uma maior ingestão diária de
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proteínas (e.g., ~ 1,5 g de proteína/kg do peso corporal/dia) nas adaptações musculares e
funcionais em homens e mulheres idosos. Estudos adicionais também devem analisar o uso da
suplementação de proteínas, distribuída uniformemente nas principais refeições, em doses que
complementem a quantidade média necessária com o intuito de ocasionar a melhor doseresposta nas elevações da SPM (~30 a 40 g). É importante analisar, ainda, o impacto de maiores
ingestões de proteínas entre as principais refeições (lanche da manhã, lanche da tarde e ceia).
Considerando a quantidade mínima de indivíduos classificados como frágeis e com baixo nível
nutricional na presente investigação, torna-se necessário analisar o efeito concomitante do TF
associado à suplementação de proteínas nas adaptações musculares e funcionais em uma
amostra compostas por uma maior quantidade de idosos classificados como frágeis e maiores
riscos nutricionais.
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ANEXO II

Projeto Pro-Elderly

Número voluntário:

Data:
Avaliador:
Nome:
Ficha Critérios de Fragilidade
1.

PERDA DE PESO

No último ano, você perdeu mais de 4,5 kg não intencional? * Sem ser por dieta ou
com a prática de exercícios físicos
Sim
2.

Frágil? Sim

Não

Não

EXAUSTÃO AUTO-REFERIDA

Lê-se as seguintes
frases retiradas do
CES-D Depression
Scale:
a) Senti que tive que
fazer esforço para dar
conta de minhas tarefas
habituais
b) Não consegui levar
adiante minhas coisas

Com que frequência você se sentiu desse jeito na
semana passada?

0 = raramente ou nenhuma vez (<1 dia)
1 = um pouco ou algumas vezes (1-2 dias)
2 = uma quantidade moderada de tempo (3-4)
3 = maior parte do tempo
0 = raramente ou nenhuma vez (<1 dia)
1 = um pouco ou algumas vezes (1-2 dias)
2 = uma quantidade moderada de tempo (3-4)
3 = maior parte do tempo
* Os que responderem os itens 2 ou 3 para qualquer uma das questões serão considerados
frágeis
Frágil? Sim
Não
3.

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA

Utilizando a versão traduzida e adaptada do Minnesota Leisure Time ActvitiesQuestionnaire
(Lutosa et al., 2011), considera-se frágil:
Homens < 383 kcal/sem
__________Kcal/sem

Mulheres < 270 kcal/sem

Frágil? Sim

Não

92

4. TEMPO DE CAMINHADA
Tempo de corte para andar 4,6m que caracteriza fragilidade – 1 min de intervalo
Homem
Altura
Tempo
≤ 173 cm
≥7
> 173 cm segundos
≥6
segundos

Altura
≤ 159
>cm
159
cm

Mulher
Tempo
≥ 7 segundos
≥ 6 segundos

FINAL___________segundos

5.

1ª tentativa __________
2ª tentativa __________
3ª tentativa __________

Frágil? Sim

Não

FORÇA DE PREENSÃO MANUAL

Corte para força de preensão manual (FPM) que caracteriza fragilidade – 1 min de intervalo
Homem
IMC
FPM (kg)
≤ 24
≤ 29
24.1 - 26
≤ 30
26.1 - 28
≤ 30
> 28
≤ 32

IMC
≤ 23
23.1 26.1
26 >29
29

Mulher
FPM (kg)
≤ 17
≤ 17.3
≤ 18
≤ 21

Regulagem: __________

1ª tentativa __________
2ª tentativa __________
3ª tentativa __________

Final___________kg

Frágil? Sim

CLASSIFICAÇÃO:

SAUDÁVEL

PRÉ-FRÁGIL

Não

FRÁGIL
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ANEXO IV

Projeto Pro-Elderly

Número voluntário:

Nome:

Data:

Instruções para preenchimento do diário alimentar
Precisamos saber se o seu consumo de nutrientes é alto ou não. Para isso, precisamos de
algumas informações detalhadas sobre a sua alimentação.
__________________ (dia ___/___/____), __________________ (dia ___/___/____) e
____________________ (dia ___/___/____) você deve preencher tudo o que comeu durante o
dia (inclusive balas, chicletes, doces, sucos, etc). É muito importante você anotar os horários e
a quantidade dos alimentos consumidos. Além disso, é importante que o máximo de detalhes
(tipo de fruta, corte de carne, tamanho do copo e colher, etc) e a marca do produto (se for
industrializado) também sejam informados.
Abaixo, vamos deixar um exemplo de como preencher o diário:
Data 21/08/2014 – 5ª feira
Refeição - horário

Alimento
- Pão francês

Quantidade
1 unidade com miolo

- Margarina Becel com sal

1 colher de chá rasa

- Leite integral Parmalat

1 caneca média (250ml)

- Café preto

1 xícara de café (70ml)

- Açúcar refinado

1 colher de sopa

Banana nanica

1 unidade grande

Arroz integral

3 colheres de sopa

Feijão carioca

1 concha pequena

Alface americana

2 folhas grandes

Azeite

1 colher de sopa

Peito de Frango grelhado

1 filé médio

Suco de uva Dell Valle

1 copo de requeijão

Jantar – 18h

Sopa de legumes e macarrão

2 conchas grandes

Ceia – 20h

Chá de erva doce
Açúcar

300 ml
3 colheres de chá

Café da manhã - 7:30h

Lanche – 9:30h

Almoço - 12:30h
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Nome:
_______________________________________________________________________
Data: ___/___/_____
Refeição e Horário

Dia da semana _________________________________
Alimento

Quantidade
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ANEXO V
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ANEXO VI
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