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Arai MH. Papel da atividade física regular realizada durante vários anos 
na função imune do idoso [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2004. 107p. 
 
A proposta principal deste estudo foi de avaliar o efeito da prática regular de 
atividade física por longos anos na imunossenescência, isto é, nas 
alterações que o sistema imune sofre com o envelhecimento. Para tal, 
comparou-se os resultados dos exames imunológicos de 20 idosos 
praticantes de corrida (idade média = 67 anos) aos de 20 idosos sedentários 
(idade média = 66 anos) e 10 jovens sedentários (idade média = 26 anos). 
Os idosos corredores eram praticantes da modalidade em média nos últimos 
23 anos e vinham percorrendo uma distância semanal média de 39 
quilômetros. O consumo máximo de oxigênio (VO2 max) deles foi 52% maior 
do que o dos idosos sedentários, atingindo valores similares aos dos jovens. 
Os parâmetros imunológicos analisados foram: contagem de linfócitos e 
seus subtipos, resposta proliferativa dos linfócitos T a mitógenos, atividade 
citotóxica das células natural killer e produção de citocinas (interleucinas 2, 
3, 4, 6, 10 e 12). A dosagem das mesmas citocinas no soro também foi 
realizada, porém somente nos dois grupos de idosos. Os idosos corredores 
apresentaram resposta proliferativa dos linfócitos T a OKT-3 e produção de 
interleucina-2 significativamente maiores do que as dos idosos sedentários. 
Eles apresentaram também uma produção de interleucina-3 
significativamente menor do que a dos seus pares sedentários. Por outro 
lado, não apresentaram diferença significativa destes parâmetros em relação 
aos jovens. Os níveis séricos das interleucinas 3, 6 e 12 dos idosos 
corredores foram significativamente menores do que os dos idosos 
sedentários. A influência da prática de atividade física regular sobre os níveis 
séricos do hormônio de crescimento, da testosterona e da 
dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS), que sofrem redução com o 
envelhecimento (“endocrinossenescência”), também foi estudada. Não 
houve diferença significativa entre os níveis séricos destes hormônios 
anabólicos dos idosos corredores e dos idosos sedentários. O efeito da 
atividade física regular sobre a β-endorfina também foi avaliado. Os idosos 
corredores não apresentaram diferença significativa nos níveis séricos deste 
neuropeptídeo em relação aos idosos sedentários. Em virtude do possível 
envolvimento do sistema endócrino na imunossenescência, avaliou-se a 
correlação entre os hormônios anabólicos e as citocinas. Não se constatou 
correlação relevante entre eles, especialmente entre a DHEAS e a 
interleucina-6. Os resultados indicam que a prática regular de atividade física 
por longos anos tem o potencial de desacelerar a imunossenescência.   
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Arai MH. Role of regular practice of physical activity over several years 
on immune function in the elderly [thesis]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2004. 107p. 
 
The main objective of this study was to assess the effect of regular practice 
of physical activity on immunosenescence, that is, the changes that occur 
when the immune system is affected by aging. The results of immune tests 
conducted on 20 elderly runners (mean age = 67 years) were compared to 
those of 20 elderly sedentary individuals (mean age = 66 years) and to those 
of 10 young sedentary individuals (mean age = 26 years). On average, the 
elderly runners had practiced this activity for the last 23 years, running a 
mean weekly distance of 39 kilometers. Their maximum oxygen consumption 
(VO2 max) was 52% higher than that of sedentary elderly group, and similar to 
that of the group of younger individuals.  The immune parameters studied 
were: lymphocyte and lymphocyte subtype counts, the proliferative response 
of T-lymphocytes to mitogens, cytotoxic activity of natural killer cells and 
production of cytokines (interleukins 2, 3, 4, 6, 10 and 12). The same 
cytokines were measured in serum, but only in the two groups of elderly 
people. Elderly runners presented a significantly higher proliferative response 
of T-lymphocytes to OKT-3 as well as interleukin-2 production than the 
sedentary group. The production of interleukin-3 was also significantly lower 
in the group of runners. On the other hand, the results of these parameters 
did not differ significantly from those of young subjects. Serum levels of 
interleukins 3, 6, and 12 were significantly lower in elderly runners than in 
sedentary individuals. The impact of regular physical activity on serum levels 
of growth hormone, testosterone, and dehydroepiandrosterone sulfate 
(DHEAS), which are affected by aging (“endocrinosenescence”), was also 
studied. The serum levels of these anabolic hormones did not differ 
significantly between the groups of elderly runners and the elderly sedentary 
individuals. When the impact of regular physical activity on β-endorphin was 
studied, again no significant difference in the serum levels of this 
neuropeptide was found between the two elderly groups. Owing to the 
possible involvement of the endocrine system in immunosenescence, the 
correlation between anabolic hormones and cytokines was assessed. No 
relevant correlation was found, especially between DHEAS and interleukin-6. 
The results indicate that the regular practice of physical activity for several 
years may delay immunosenescence.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A população de idosos no mundo vem crescendo significativamente 

nos últimos anos. O número de pessoas com mais de 60 anos, segundo a 

ONU, já corresponde a mais de 12% da população mundial e nos países 

desenvolvidos essa proporção chega a aproximadamente 20%, tendendo 

ainda a crescer nas próximas décadas. A proporção de idosos dos países 

em desenvolvimento, dentre os quais se situa o Brasil, ainda é menor do que 

a daqueles países, mas vem apresentando um crescimento rápido e 

expressivo (United Nations - Population Division - Department of Economic 

and Social Affairs). No Brasil, a cada ano, cerca de 650 mil pessoas são 

incorporadas à faixa de idosos. Hoje, eles já somam 15,8 milhões de 

brasileiros, o que corresponde a 9% da população do país. Estima-se que no 

ano 2020 esta população atinja 32 milhões, ou seja 13% dos brasileiros 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE). 

 

A expectativa de vida nos países desenvolvidos encontra-se ao redor 

de 80 anos e no Brasil, chegou, no final de 2003, aos 71 anos, segundo 

estimativa da Tábua de Mortalidade de 2002, divulgada pelo IBGE.  

 

Estes dados demográficos, mostrando um aumento progressivo do 

número de idosos na população, assim como um aumento da longevidade 

dos indivíduos, nos desafia a buscar meios de envelhecermos 



adequadamente, isto é, com saúde e qualidade de vida, preservando a 

capacidade funcional, a autonomia e a independência.  

 

O envelhecimento é um processo complexo em que estão envolvidas 

muitas variáveis, como, por exemplo, o fator genético, o estilo de vida e o 

ambiente, as quais interagem umas com as outras. 

 

Em relação ao estilo de vida, a prática regular de atividade física tem 

tido papel de grande relevância para o envelhecimento saudável, pois induz 

uma série de respostas orgânicas favoráveis, que podem reduzir o risco de 

incapacidade funcional, de doenças crônicas e de morte prematura. O seu 

papel na prevenção e controle de doenças crônicas como doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, obesidade e 

osteoporose está bem estabelecido. Tal prática reduz também o risco de 

câncer de cólon, atenua os sintomas de depressão e ansiedade e gera 

sensação de bem-estar (US Dept of Health and Human Services, 1996).  

 

Idosos praticantes de atividade física têm apresentado aumento da 

capacidade cardiovascular (em atividades aeróbias) e alterações no sistema 

músculo-esquelético, como aumento do tônus muscular, melhora da 

flexibilidade e melhora da estabilidade postural, que reduzem o risco de 

quedas e em conseqüência o risco de incapacidade e dependência futura 

(Mazzeo et al., 1998a).  



Estes benefícios são obtidos principalmente com a prática de 

atividade física de intensidade moderada (ex. caminhada rápida), por pelo 

menos 30 minutos ao dia, no mínimo 5 vezes por semana (Pate et al., 1995). 

 

Além desses benefícios, questiona-se se a prática regular de 

atividade física pode causar alterações no sistema imune que sejam 

benéficas ao organismo (Woods et al., 2002). 

 

O envelhecimento leva a uma desregulação gradual do sistema imune 

(imunossenescência), que parece aumentar a susceptibilidade a infecções, 

neoplasias e desordens auto-imunes, assim como o risco de mortalidade dos 

indivíduos idosos (Miller, 1996). 

 

Acredita-se que a atividade física regular possa interferir na 

imunossenescência, preservando a função imune ou retardando a 

desregulação imune que ocorre com o envelhecimento. Até o presente 

momento, os poucos estudos relacionados ao assunto têm mostrado 

alterações isoladas de alguns parâmetros imunológicos, que sugerem que a 

prática regular de atividade física pode melhorar ou preservar a função 

imune. Tais alterações têm sido observadas somente em indivíduos idosos 

bem condicionados, em treinamento há vários anos (Nieman et al., 1993a; 

Shinkai et al., 1995). Idosos em treinamento com exercícios de intensidade 

moderada, por algumas semanas ou alguns meses, não têm apresentado 

alterações (Rall et al., 1996). 



Alguns autores acreditam que a imunossenescência sofra influência 

do sistema endócrino (Martinez-Taboada et al., 2000; Straub et al., 2001). 

O sistema endócrino sofre alterações com o envelhecimento 

(“endocrinossenescência”), apresentando níveis diminuídos dos 

hormônios de pelo menos três eixos: hipotálamo-hipófise-gônadas, 

hipotálamo-hipófise-adrenal e hormônio de crescimento-IGF-I (fator de 

crescimento semelhante à insulina I) (Lamberts et al., 1997). Os níveis 

diminuídos dos hormônios do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, mais 

especificamente a dehidroepiandrosterona (DHEA) e o seu derivado 

sulfatado (DHEAS) parecem ter influência sobre a imunossenescência, 

principalmente sobre a interleucina-6 (Straub et al., 2000).  

 

Pode-se especular sobre a possibilidade da atividade física regular 

elevar os níveis séricos destes hormônios e, em consequência, contribuir no 

retardo da imunossenescência. 

 

Existem algumas evidências, a maioria derivada de estudos in vitro, 

de que a β-endorfina, um neuropeptídeo opióide endógeno, pode também 

exercer influência sobre o sistema imune (Blalock, 1999). Acredita-se que a 

β-endorfina possa modular a imunidade inata ou natural, principalmente a 

atividade citotóxica das células natural killer (NK) (Mandler et al., 1986). Um 

possível efeito modulador sobre a resposta proliferativa dos linfócitos T a 

mitógenos e sobre a produção de interleucina-2 também tem sido relatado 

(Carr, 1991). 



Sabe-se que exercícios aeróbios vigorosos e prolongados podem 

elevar os níveis plasmáticos de β-endorfina, mas o efeito do treinamento 

aeróbio sobre os níveis plasmáticos deste hormônio nos idosos ainda não é 

conhecido. 

 

Este estudo transversal teve como proposta principal comprovar o 

benefício da prática regular de atividade física de intensidade moderada a 

alta (corrida) por longos anos (≥ 15 anos) na imunossenescência, através da 

análise de vários parâmetros imunológicos obtidos de idosos corredores, 

idosos sedentários e jovens sedentários. O efeito da prática de atividade 

física regular nos hormônios dos 3 eixos citados, além da β-endorfina, 

também foi verificado e a influência da “endocrinossenescência” sobre a 

imunossenescência foi analisada através do estudo de correlação entre os 

hormônios e as citocinas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 IMUNOSSENESCÊNCIA 

 

O envelhecimento leva a um declínio progressivo da função imune, 

que contribui para o aumento da susceptibilidade a infecções e tumores e 

também para o aumento da incidência de auto-anticorpos nos idosos (Burns 

e Goodwin, 1997). Ele é acompanhado por algumas alterações no sistema 

imune inato (Ginaldi et al., 1999) e por importantes alterações no sistema 

imune adaptativo, particularmente nos fenótipos e na função das células T 

(Chakravarti e Abraham, 1999; Pawelec et al., 2002). (Quadro 1). 

 

As alterações fenotípicas características do envelhecimento são o 

aumento de células T com fenótipo de células de memória (CD45RO+) e a 

redução de células T com fenótipo de células virgens (CD45RA+CD62L+) 

(Miller, 1996). Recentemente, outras alterações fenotípicas têm sido descritas, 

tais como a redução de células T expressando CD28, principalmente células T 

CD8+CD28+ (Boucher et al., 1998), a expansão de células T CD8+CD28- 

(Fagnoni et al., 1996), o aumento de células T expressando CD95 e o aumento 

da expressão de CD95 (Potestio et al., 1999).  

 

A molécula CD28 é uma glicoproteína de 44 kDa que exerce função 

primordial na co-estimulação das células T, auxiliando na ativação, proliferação, 



produção de citocinas (principalmente interleucina-2) e apoptose (Thompson 

et al., 1989; Sperling e Bluestone, 1996; Walker et al., 1998).  

 

QUADRO 1 − ALTERAÇÕES IMUNOLÓGICAS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 

↔ = inalterado 

               Modificado de Shinkai et al., 1996 

  

LINFÓCITOS (sangue periférico)  
Subpopulações  
 CD3+ (linfócitos T) ↓ 
 CD4+ (T helper) ↔ ou ↓ 
 CD8+ (T supressor / citotóxico) ↔ ou ↓ 
 CD45RA+CD62L+ (T virgem)                         ↓ 
 CD 45RO+ (T memória) ↑ 
 CD19+ (linfócitos B) ↓ 
 CD3-CD16+CD56+ (células NK) ↔ ou ↑ 

  

Fenótipos (linfócitos T)   
 CD28 (molécula co-estimulatória) ↓ 
 CD95 (molécula sinalizadora de apoptose) ↑ 

  

Resposta proliferativa dos linfócitos T           ↓ 
Resposta cutânea de hipersensibilidade tardia ↓ 
  

Produção de citocinas 
 

 

 IL-3 ? 
 IL-12 ↓ ou ↑ 

  

Tipo 1 (células Th1) 
 

 
 IL-2 ↓ 
 IFN-γ ↔ ou ↓ 

  

Tipo 2 (células Th2) 
 

 
 IL-4 ↓ ou ↔ ou ↑ 
 IL-6 ↔ ou ↑ 
 IL-10 ↓ ou ↔  ou ↑ 

  

Função dos linfócitos B  
  

 Gamaglobulinas ↑ 
 Auto-anticorpos ↑ 
 Resposta proliferativa ↓ 

  

Atividade citotóxica das células NK ↓ ou ↔ ou ↑ 
  

Função dos neutrófilos ↔ ou ↓ 
Função dos macrófagos ↔ ou ↓ 
Função das células acessórias 
 

↔ ou ↓ 



A molécula CD95 é uma glicoproteína de 45 kDa expressa na 

superfície das células T ativadas, que exerce papel importante na 

sinalização da apoptose (Gupta, 2000). 

 

Paralelamente a essas modificações dos fenótipos celulares, ocorrem 

também importantes alterações funcionais nas células T, que são 

mensuráveis tanto em testes in vitro quanto em testes in vivo, tais como a 

diminuição da resposta proliferativa das células T a mitógenos e a redução 

da reação cutânea de hipersensibilidade tardia a antígenos (Miller, 1996). 

 

O declínio na produção de interleucina-2 (IL-2) é a alteração nas 

citocinas mais observada com o envelhecimento (Gillis et al., 1981; Gardner 

e Murasko, 2002). A IL-2 é a citocina que exerce função-chave na resposta 

imune, estimulando a proliferação e diferenciação das células T, células B e 

células NK. 

 

Alguns autores acreditam que ocorra um desbalanço entre a produção 

de citocinas do tipo 1 (interferon-γ e IL-2) e a produção das citocinas do tipo 

2 (IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10) com o envelhecimento (Caruso et al., 1996; 

Cakman et al., 1996; Shearer, 1997; Rink et al., 1998; Sandmand et al., 

2002). Eles observaram um predomínio das citocinas do tipo 1 em jovens e 

um predomínio das citocinas do tipo 2 em idosos. As citocinas do tipo 1 são 

produzidas pelas células Th1 (T helper 1) e têm ação predominante na 

resposta imune celular. As citocinas do tipo 2 são produzidas pelas células 



Th2 (T helper 2) e são as principais responsáveis pela resposta imune 

humoral (Mosmann e Sad, 1996). 

 

Revisão sistemática recente de mais de 60 estudos não mostrou 

nítido predomínio da produção das citocinas do tipo 2 em idosos em 

comparação aos jovens (Gardner e Murasko, 2002). 

 

A imunossenescência é um processo complexo, em que múltiplos 

fatores, ainda não bem compreendidos, parecem estar envolvidos. Fatores 

como alterações na hematopoiese, involução tímica, limite de divisão celular 

(distúrbio nos telômeros), distúrbio da apoptose, distúrbio da ativação celular 

(fluxo de cálcio intracelular) e alteração na expressão gênica (aumento da 

frequência de mutação no DNA) têm sido descritos (Globerson e Effros, 

2000; Pawelec et al., 2002; Tarazona et al., 2002).  

 

Algumas intervenções para prevenir ou retardar a imunossenescência 

ou mesmo para restaurar a função imune têm sido propostas (Hirokawa, 

1997). Dentre elas, inclue-se a prática regular de exercício físico. (Quadro 2) 

 

QUADRO 2 − MEDIDAS PARA PREVENIR OU RETARDAR A IMUNOSSENESCÊNCIA 

 

• Intervenção nutricional (restrição calórica) 

• Enxertos de órgãos e tecidos (timo, medula óssea) 

• Peptídeos tímicos (timosina, timopentina, timulina, THF-thymic humoral factor) 

• Anti-oxidantes (vitaminas E, β-caroteno e vitamina C) 

• Hormônios (DHEA, melatonina, GH, IGF-I) 

• Exercício físico 

 



2.2 EXERCÍCIO FÍSICO E SISTEMA IMUNE HUMANO 

 

2.2.1 Efeitos agudos do exercício físico no sistema imune  

 

O exercício físico é acompanhado de alterações súbitas e transitórias 

do sistema imune, que desaparecem em curto período após o término da 

atividade. (revisados por Nieman e Nehlsen-Cannarella, 1994; Pedersen e 

Hoffman-Goetz, 2000; Rowbotton e Green, 2000).  

 

A resposta imune dos idosos frente ao exercício físico não parece 

diferir de forma significativa da dos jovens (Mazzeo et al., 1998b).  

 

Em geral, durante o exercício ocorre uma leucocitose, que é 

proporcional à intensidade e duração do ato. Esta leucocitose é composta de 

neutrófilos, linfócitos (T, B e células NK) e, em menor proporção, de 

monócitos. Em menos de 1 hora após o exercício, observa-se um importante 

declínio no número de linfócitos e monócitos circulantes, que chegam a ficar 

abaixo do seu nível basal em repouso. Neste momento, a leucocitose passa 

a persistir às custas do número de neutrófilos circulantes, que continuam 

aumentando, até atingir o pico algumas horas após a atividade (Figura 1).  

 

Dentro do “pool” de linfócitos, ocorre um aumento no número de células NK, 

proporcionalmente muito maior do que o aumento dos linfócitos T e B. Dentre os 

linfócitos T, ocorre um aumento maior de células T CD8+ em relação às células T 

CD4+, levando a uma redução na relação CD4+ / CD8+ em até 50%. (Figura 2). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Distribuição dos leucócitos circulantes (neutrófilos, linfócitos e monócitos) e 

período de ação dos hormônios durante e após 45 minutos de corrida. 

Adaptado de Nieman et al., 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Distribuição dos subtipos de linfócitos no sangue periférico durante e após 45 

minutos de corrida. Adaptado de Nieman et al., 1994. 

 



O mecanismo preciso responsável pela leucocitose ainda não está 

totalmente elucidado, mas leucócitos do “pool” marginal parecem estar 

envolvidos. 

 

A leucocitose, que ocorre durante o exercício, parece ser mediada por 

catecolaminas, principalmente a adrenalina e em menor grau por GH 

(hormônio de crescimento). Na fase pós-exercício parece prevalecer a ação 

do cortisol, que é responsável pela linfocitopenia e pela manutenção da 

neutrofilia. (Figura 1).  

 

Estas alterações na distribuição celular podem permanecer por 

aproximadamente 3 horas após exercícios de alta intensidade e de curta 

duração. A restauração da homeostase pode demorar até 24 horas, 

excepcionalmente 72 horas, após exercícios ainda mais intensos e de longa 

duração.  

 

São exemplos de exercícios de intensidade moderada (50-60%  

VO2 max), a caminhada rápida, o ciclismo recreativo e a natação recreativa. 

Atividades como corrida, ciclismo e natação competitiva são considerados 

exercícios de alta intensidade (70-85% VO2 max). Os exercícios que excedem 

60 minutos são considerados de longa duração. 

 

Além destas alterações na distribuição celular observa-se também 

durante e após exercícios vigorosos (ex. maratona) alterações nos níveis 

.

.



das citocinas, como um aumento discreto nos níveis plasmáticos de TNF-α 

(fator de necrose tumoral-α) e IL-1β e um aumento acentuado nos níveis 

plasmáticos de IL-6 (Ostrowski et al., 1999). 

 

Do ponto de vista funcional, descrevem-se uma redução na resposta 

proliferativa dos linfócitos T a mitógenos durante e após o exercício (Nielsen 

e Pedersen, 1997) e um aumento da atividade citotóxica das células NK 

durante e imediatamente após o exercício, seguido de uma redução desta 

atividade ao longo do período de recuperação (Nieman et al., 1993b). Estas 

alterações in vitro parecem estar relacionadas, em grande parte, à 

distribuição celular, isto é, ao declínio relativo das células T CD4+ e ao 

aumento da proporção de células NK que ocorrem na circulação sanguínea. 

A resposta proliferativa das células T e a atividade citotóxica das células NK, 

quando calculadas para cada célula individualmente, não parecem estar 

afetadas (Nieman et al., 1993b; Nieman et al., 1994; Palmo et al., 1995; 

Hinton et al., 1997). 

 

Uma aparente imunossupressão parece ocorrer somente após 

exercício muito intenso e prolongado. Diminuição da resposta proliferativa 

dos linfócitos T, da atividade citotóxica das células NK, da concentração de 

imunoglobulina A salivar e da função dos neutrófilos são descritas (Nieman, 

1997). A reação cutânea de hipersensibilidade tardia, que é uma medida de 

imunidade celular in vivo, também parece estar prejudicada (Bruunsgaard et 

al., 1997). A implicação clínica destas alterações ainda é controversa. 



Alguns estudos epidemiológicos têm relatado uma susceptibilidade 

aumentada às infecções, especialmente de vias aéreas superiores (Nieman, 

1994).  

 

2.2.2 Efeitos da prática regular de exercício físico no sistema imune  

 

Acredita-se que a prática regular de exercício físico possa causar 

alterações no sistema imune do indivíduo. A magnitude destas alterações 

parece depender do volume (duração x intensidade x frequência do 

exercício) e do tempo de treinamento.  

 

A prática regular de exercícios de intensidade moderada a alta por 

vários anos parece causar alterações no sistema imune, que podem ser 

benéficas ao organismo. Estas alterações têm sido descritas principalmente 

nos poucos estudos transversais envolvendo indivíduos idosos (revisados 

por Bruunsgaard e Pedersen, 2000 e Woods et al., 2002). Os estudos 

realizados com jovens têm mostrado resultados pouco consistentes 

(revisados por Mackinon, 2000 e Pedersen e Hoffman-Goetz, 2000). 

 

Os idosos praticantes de exercícios têm apresentado maior ativação 

das células T (Gueldner et al., 1997), maior resposta proliferativa das células 

T (Nieman et al., 1993a; Shinkai et al., 1995), maior atividade citotóxica das 

células NK (Nieman et al., 1993a) e maior produção de IL-2, IFN-γ 



(interferon-γ) e IL-4 (Shinkai et al., 1995) em comparação aos idosos 

sedentários.  

 

Gueldner et al. (1997) observaram em idosas praticantes de 

exercícios (n=25) um percentual maior de células T expressando CD25 

(marcador de ativação) após estimulação com anti-CD3, comparadas às 

idosas sedentárias (n=21). Mais da metade dessas idosas vinha praticando 

exercícios há mais de 15 anos. A faixa etária estudada situava-se entre 60 e 

98 anos e a idade média era de 72 anos.  

 

Nieman et al. (1993a) e Shinkai et al. (1995) mostraram uma resposta 

proliferativa das células T a fitohemaglutinina (PHA), respectivamente, 56% 

e 44% maior nos idosos praticantes de corrida em comparação aos seus 

pares sedentários.  

 

Nieman et al. (1993a) relataram também uma atividade citotóxica das 

células NK 54% maior nas idosas atletas (n=12) em comparação às idosas 

sedentárias (n=30). As idosas atletas (idade média=72 anos) eram as 

melhores de sua faixa etária (65 a 85 anos) no “ranking” americano, vinham 

treinando em média 1,5 hora por dia nos últimos 11 anos e competindo 

regularmente em corridas de rua. Por outro lado, Shinkai et al. (1995) não 

constataram diferença entre a atividade citotóxica destas células de seus 

idosos corredores (n=17) e de seus idosos sedentários (n=19). Os idosos 

corredores (idade média=64 anos) vinham praticando corrida, em média 1 



hora por dia, 5 vezes por semana, nos últimos 17 anos. Os resultados 

discrepantes podem estar relacionados à diferença no volume de 

treinamento destes grupos de idosos, sugerindo que um volume alto de 

treinamento seja necessário para alterar a atividade citotóxica das células 

NK. 

 

Em relação à produção de citocinas, o único estudo transversal 

realizado com idosos mostrou uma produção maior de IL-2, IFN-γ e IL-4 nos 

idosos corredores em comparação aos seus pares sedentários (Shinkai et 

al.,1995). Este estudo sugeriu que a prática regular de exercícios pode 

melhorar a resposta Th1 e em consequência a imunidade mediada por 

células. As citocinas deste estudo foram dosadas no sobrenadante de 

células mononucleares estimuladas com PHA. 

 

Estudo recente mostrou nos idosos ativos um nível sérico menor de 

IL-6 e maior de IL-10 em relação aos idosos menos ativos, sugerindo que a 

prática de exercícios pode ter papel relevante no controle dos marcadores 

inflamatórios durante o processo de envelhecimento (Jankord e Jemiolo, 

2004). 

 

Os estudos transversais não evidenciaram diferenças na contagem 

dos leucócitos, linfócitos e suas subpopulações entre idosos corredores e 

idosos sedentários (Nieman et al., 1993a; Shinkai et al.,1995). 



Ao contrário dos estudos transversais, os estudos longitudinais não 

mostraram alterações significativas nestes parâmetros imunológicos em 

idosos sedentários submetidos tanto a treinamento aeróbio (Crist et al., 

1989; Nieman et al., 1993a; Woods et al., 1999; Fahlman et al., 2000) quanto 

a treinamento resistivo (Rall et al., 1996; Bermon et al., 1999; Flynn et al., 

1999). Estes parâmetros imunológicos foram comparados a um grupo 

controle, antes e depois do programa de treinamento. 

 

A resposta proliferativa dos linfócitos T a mitógenos não apresentou 

alterações significativas com o treinamento (Nieman et al., 1993a; Rall et al., 

1996; Flynn et al., 1999; Fahlman et al., 2000). Somente Woods et al. (1999) 

observaram em 14 idosos sedentários uma tendência de aumento da 

resposta proliferativa a PHA e a concanavalina A (Con A) após treinamento 

aeróbio (caminhada rápida, 40 minutos, 3 vezes por semana) por 6 meses. 

 

A maioria destes estudos não mostrou alterações na atividade 

citotóxica das células NK com o treinamento (Nieman et al., 1993a; Flynn et 

al, 1999; Fahlman et al., 2000). Assim como na resposta proliferativa das 

células T, Woods et al. (1999) também observaram uma tendência de 

aumento da atividade citotóxica destas células nos idosos submetidos a 

treinamento. Crist et al. (1989) referiram em 7 idosas (idade média=73 anos) 

uma atividade citotóxica 33% maior do que os seus controles após 

treinamento aeróbio (caminhadas em esteira, < 60 minutos, 3 vezes por 

semana) por 16 semanas. Este estudo apresentou, entretanto, um ponto 



falho. A atividade citotóxica destas células não foi medida antes de iniciar o 

treinamento. 

 

Em relação as citocinas, somente um estudo longitudinal com idosos 

foi realizado. Rall et al. (1996), acompanhando 8 idosos (idade média=70 

anos) submetidos a exercícios resistivos por 12 semanas, não observaram 

alterações na produção de IL-1, TNF-α, IL-2 e IL-6 em relação aos seus 

controles. Neste estudo, as células mononucleares foram estimuladas por 

antígenos (produção de IL-1 e TNF-α) e por PHA e Con A (produção de IL-2 

e IL-6). Foi também o único estudo a avaliar a resposta do tipo 

hipersensibilidade tardia, através de testes cutâneos a diversos antígenos. 

Não se constatou alterações com o treinamento. 

 

Os estudos longitudinais também não mostraram alterações 

relevantes da contagem de leucócitos, linfócitos e seus subtipos nos idosos 

após período de treinamento (Nieman et al., 1993a; Rall et al., 1996; Bermon 

et al., 1999; Flynn et al., 1999; Woods et al., 1999; Fahlman et al., 2000).  

 

Em resumo, idosos em prática regular de exercícios de intensidade 

moderada a alta, por pelo menos 10 anos, têm apresentado parâmetros 

imunológicos que indicam uma imunidade mediada por células superior à 

dos indivíduos sedentários. Entretanto, a repercussão clínica destas 

alterações imunológicas nestes indivíduos, como a redução na 

susceptibilidade a certas infeccões e tumores, ainda não é bem conhecida.  



Os poucos estudos longitudinais realizados com idosos, sob 

treinamento com exercícios de intensidade moderada, não têm confirmado 

os resultados obtidos pelos estudos transversais. Isto se deve, 

provavelmente, ao período curto de treinamento (≤ 16 semanas) a que a 

maioria dos idosos foi submetida. Além disso, o número reduzido de 

indivíduos estudados (n ≤ 15, em cada estudo) e a ausência de grupos- 

controle em alguns estudos podem ter prejudicado a análise dos resultados. 

 

Um volume de treinamento maior e, principalmente, um tempo de 

treinamento mais longo (vários anos) seja talvez necessário, para que tais 

parâmetros imunológicos sofram alterações. 

 

2.3 “ENDOCRINOSSENESCÊNCIA” 

 

O sistema endócrino, assim como o sistema imune, também sofre 

alterações com o envelhecimento. O envelhecimento leva a uma diminuição 

nas concentrações dos hormônios circulantes de três eixos: hipotálamo-

hipófise-gônadas, hipotálamo-hipófise-adrenal e hormônio de crescimento 

(GH)-fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF-I) (revisado por 

Lamberts et al., 1997). 

 

Nos homens, os níveis séricos de testosterona total e livre sofrem um 

declínio gradual com a idade (“andropausa”), devido a uma redução do 



número de células de Leydig no testículo, redução da capacidade secretória 

destas células e um declínio na secreção de gonadotrofina. 

 

Os níveis circulantes de dehidroepiandrosterona (DHEA) e seu 

derivado sulfatado (DHEAS) também sofrem um declínio, de 2% ao ano, a 

partir dos 30 anos de idade (“adrenopausa”). Aos 30 anos, os níveis de 

DHEAS são aproximadamente cinco vezes maiores do que aos 85 anos. 

Este declínio parece ser causado por uma diminuição seletiva das células 

reticulares do córtex adrenal e não parece ser regulado pelo hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), como ocorre com o cortisol. A secreção de 

cortisol não sofre alterações significativas com o envelhecimento. 

 

Um declínio na atividade do eixo GH-IGF-I também ocorre 

(“somatopausa”), observando-se uma diminuição gradual da amplitude 

média de pulso, duração e fração de GH secretada. Em paralelo, ocorre uma 

redução progressiva dos níveis circulantes de IGF-I, que é produzido pelo 

fígado.   

 

Alguns autores sugerem que a “endocrinossenescência”, 

especialmente o declínio nos níveis de DHEA e DHEAS, tenha influência 

sobre a imunossenescência (Straub et al., 2000). 
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3. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

Objetivo principal: Comprovar os benefícios da atividade física 

regular por longos anos no sistema imune. 

 

 Foram testadas as seguintes hipóteses:  

I. Os idosos praticantes de atividade física regular por longos anos 

apresentam diferenças nos parâmetros imunológicos em relação aos 

idosos sedentários. 

II. Os idosos praticantes de atividade física regular por longos anos 

apresentam parâmetros imunológicos semelhantes aos de jovens 

sedentários. 

 

Objetivo secundário: Avaliar o papel da atividade física regular por 

longos anos no sistema endócrino (hormônios anabólicos e β-endorfina) e 

avaliar a relação do sistema endócrino com o sistema imune.  

 

Foram testadas as seguintes hipóteses: 

I. Os idosos praticantes de atividade física regular por longos anos 

apresentam diferenças nos níveis séricos dos hormônios em relação 

aos idosos sedentários. 

II. Existe correlação entre os níveis séricos dos hormônios e alguns 

parâmetros imunológicos em idosos. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1  POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Foram estudados 50 indivíduos do sexo masculino, divididos em três 

grupos: 20 idosos corredores, 20 idosos sedentários e 10 jovens 

sedentários.  

 

Os idosos encontravam-se na faixa etária de 60 a 80 anos e os 

jovens, na faixa etária de 20 a 35 anos.  

 

Os idosos corredores foram selecionados entre os indivíduos que 

estivessem praticando corrida regularmente durante pelo menos o último 

quarto de suas vidas. A prática de corrida deveria ser no mínimo 4 vezes por 

semana e o tempo de corrida de aproximadamente 1 hora. Participantes de 

maratona foram excluídos. 

 

Os idosos sedentários foram selecionados entre aqueles que não 

estivessem praticando qualquer exercício físico ou que o estivessem praticando 

por no máximo 15 minutos, 3 vezes por semana, nos últimos 5 anos. 

 

Os jovens sedentários foram selecionados entre aqueles que não 

estivessem praticando qualquer atividade física com finalidade recreativa ou 



de condicionamento físico ou que estivessem praticando menos de 120 

minutos por semana de atividade física de intensidade moderada, nos 

últimos 2 anos. 

 

Os idosos corredores foram recrutados em associações esportivas e 

clubes. Os idosos sedentários foram recrutados em campanhas de saúde 

(por ex., Prevenção de Diabetes) e os jovens sedentários foram constituídos, 

na maioria, por médicos residentes da instituição. 

 

Todos os indivíduos foram submetidos a minuciosa anamnese e exame 

físico e foram também avaliados do ponto de vista clínico e laboratorial de 

acordo com o protocolo SENIEUR, que é o protocolo de referência para 

estudos imunogerontológicos (Lightart et al., 1984). (Quadro 3). 

 

QUADRO 3 − PROTOCOLO SENIEUR  

 

 
1. Informação clínica (incluindo seguimento de 2 semanas) 
 

 Infecção 
 Inflamação 
 Neoplasia 
 Outras condições que tenham influência sobre o sistema imune 

 
2. Dados laboratoriais (achados fora do limite de referência associado à idade) 
 

 Velocidade de hemossedimentação, hemoglobina, volume corpuscular médio, 
contagem de leucócitos com diferencial 

 Uréia, fosfatase alcalina, glicose, TGO, TGP  
 Proteínas e imunoeletroforese (neste estudo foi realizado eletroforese de proteínas) 
 Análise de urina: proteína, glicose, sedimento urinário 

 
3. Interferência farmacológica 
 

 Medicação prescrita para tratamento de desordem definida 
 Medicação com influência conhecida sobre o sistema imune 

 



Foram excluídos indivíduos com doenças sistêmicas como 

cardiopatias, hepatopatias, nefropatias e diabetes, processos inflamatórios 

agudos e crônicos, depressão, doenças neurodegenerativas, anemia, 

leucopenia e alcoolismo. Cirurgia, infecção ou vacinação recente (< 3 

meses) e história prévia de câncer ou desordens auto-imunes foram também 

considerados critérios de exclusão. Excluíram-se igualmente indivíduos 

fumantes e usuários de qualquer medicamento, vitamina ou suplemento 

alimentar com influência sobre o sistema imune.  

 

Além dos exames laboratoriais que fazem parte do protocolo 

SENIEUR, foram dosados nos idosos o perfil lipídico (colesterol total, frações 

HDL e LDL e triglicérides), o perfil do ferro (ferro sérico, saturação de 

siderofilina, capacidade total de ligação de ferro e ferritina sérica) e o zinco 

sérico. 

 

Todos os voluntários estudados receberam uma cópia do projeto e do 

termo de consentimento, ficando claros para eles os eventuais riscos 

envolvidos. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 
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4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Parâmetros fisiológicos e antropométricos  

 

Todos os voluntários foram submetidos a um teste ergoespirométrico 

(teste cardiopulmonar) para avaliação do consumo máximo de oxigênio  

(VO2 max). O teste de esforço foi realizado em esteira, de acordo com o 

protocolo de Bruce (Bruce et al., 1973) e a avaliação do consumo de 

oxigênio foi realizada através de um “carro metabólico”, aparelho Vmax 

Series 229 (SensorMedics, Yorba Linda, CA-USA). Foi considerado VO2 max 

o consumo de oxigênio obtido quando os indivíduos atingiam o quociente 

respiratório ≥ 1,10, “plateau” de VO2  ou “plateau” de frequência cardíaca. 

 

Parâmetros antropométricos tais como peso, altura, índice de massa 

corpórea e relação cintura/quadril foram medidos.  

 

A medida da gordura corpórea também foi realizada, através do uso 

de um aparelho de bioimpedância (modelo Quantum II, RJL Systems, Inc., 

MI-USA). 

 

 

 

 



4.2.2 Parâmetros Imunológicos  

 

Colheram-se amostras de sangue após repouso de, no mínimo, 30 

minutos, em posição sentada, entre 7:00 e 8:00 horas da manhã. Os 

indivíduos foram orientados a comparecer em jejum alimentar de pelo menos 

8 horas e a não consumir bebidas alcoólicas e cafeinadas nas 48 horas que 

antecederam a coleta. Foram também orientados a não realizar esforço 

físico neste período e a não participar de competições até 1 semana antes 

da coleta. 

 

Os parâmetros imunológicos analisados foram: estudo dos linfócitos e 

suas subpopulações, resposta proliferativa de linfócitos T, atividade 

citotóxica das células NK e dosagem de interleucinas. Estes exames foram 

realizados da seguinte forma: 

 

a) Análise dos linfócitos por citometria de fluxo (imunofenotipagem) 

 

Amostras de sangue colhidas em tubo com EDTA foram submetidas a 

estudo citométrico, obtendo-se os valores percentuais e absolutos dos 

linfócitos e de suas subpopulações.  

100 µL de sangue total foram incubados por 20 minutos com uma 

combinação de anticorpos monoclonais (10 µL de cada um deles), em 

ambiente escuro, à temperatura ambiente. Os anticorpos monoclonais, 

conjugados a fluorocromos específicos como o isotiocianato de fluoresceína 



(FITC, do inglês fluorescein isothiocyanate), ficoeritrina (PE - phycoerythrin) 

e o conjugado ficoeritrina-cianina 5.1 (PE-Cy-5 ou PC-5 - phycoerytrin-cyanin 

5.1) foram utilizados para a quantificação das seguintes moléculas de 

superfície celular: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/CD56, CD45RA, CD45RO, 

CD28 e CD95 (Beckman Coulter, Hialeah, FL, USA). Para cada teste foram 

utilizados controles isotípicos correspondentes. Após a incubação, as 

amostras foram submetidas a um processo de lise e fixação, através de 

reagente padrão ImmunoPrep, utilizando-se o equipamento Multi-Q-Prep 

(Beckman Coulter, Miami, FL-USA). Em seguida, 5000 células em “gate” de 

linfócitos (FSC/SSC) foram obtidas através da citometria de fluxo (Coulter 

Epics XL), com aquisição de dados e processamento de resultados por meio 

de um programa computacional específico (XL System II software). Os 

resultados foram emitidos em valores percentuais, sendo os valores 

absolutos das subpopulações de linfócitos calculados indiretamente, 

multiplicando-se o valor percentual obtido pelo número total de linfócitos 

medidos no hemograma, através de analisador hematológico (Cell-Dyn 

1400, Abbott). 

 

b) Separação das células mononucleares  

 

Cerca de 15 mL de sangue venoso periférico, coletados em tubo 

heparinizado, foram diluídos em solução salina isotônica (volume a volume) 

e separados por meio de fracionamento em um gradiente de densidade 

(10mL de Ficoll-Hypaque), densidade 1076. Esta suspensão celular foi 



submetida a centrifugação a 2100 rpm por 20 minutos (centrífuga Beckman 

modelo J6-B), sendo obtido um “anel celular” contendo células 

mononucleares. As células coletadas foram “lavadas” duas vezes em 

solução salina por centrifugação a 1000 rpm por 10 minutos e 

posteriormente ressuspensas em meio RPMI 1640. 

A concentração celular foi ajustada para 2 x 106 células/mL para o 

ensaio de linfoproliferação e 4 x 106 células/mL para o ensaio de atividade 

NK. 

 

c) Resposta proliferativa de linfócitos T 

 

A capacidade de proliferação de linfócitos T frente a mitógenos foi 

avaliada através do cultivo das células mononucleares na presença de 

fitohemaglutinina-A (PHA, do inglês phytohemagglutinin-A) e OKT3 (um anticorpo 

monoclonal anti-CD-3), mitógenos que estimulam predominantemente os 

linfócitos T. 

O ensaio foi efetuado em placas de microcultura de 96 alvéolos. As 

células foram cultivadas em triplicatas, num volume de 100 µL, contendo 2 x 

106 células/mL, em meio RPMI suplementado com 10% de soro humano AB 

(Sigma, St Louis, MO-USA). Os mitógenos PHA (Difco Laboratories, Detroit, 

MI-USA) e OKT3 foram adicionados separadamente num volume de 100 µL 

em cada alvéolo (concentração aproximada de 2,5 µg/mL e 5 µg/mL, 

respectivamente). Foi também realizado ensaio em triplicata, só com meio 

de cultura enriquecido, para avaliar a proliferação espontânea ou basal. As 



cpm  com  mitógeno 

placas de microcultura foram mantidas em estufa a 37 °C, em atmosfera 

com 5% de CO2, por um período de 72 horas. Cerca de 18 horas antes do 

tempo previsto para o término do ensaio, adicionou-se, a cada alvéolo, 25 µL 

de solução de 3H-timidina diluída em meio RPMI 1640, na concentração 

1:100 (aproximadamente 0,5 µCi de 3H-timidina) (Amersham Pharmacia 

Biotech, Buckinghamshire, England). As culturas foram posteriormente 

aspiradas com auxílio de um coletor automático de células (Combi Cell 

Harvester, Skatron Instruments AS, Lier, Norway) em membranas de fibra de 

vidro, e a radioatividade incorporada foi medida em contador de cintilação 

líquida (1205 Betaplate, Wallac Oy, Turku, Finland). Os resultados obtidos 

foram expressos como índice de estimulação (IE), calculado através da 

divisão da média aritmética das contagens por minuto (cpm) das triplicatas 

dos alvéolos estimulados pela média de cpm dos alvéolos não estimulados 

(proliferação espontânea), como mostra a fórmula abaixo: 

 

IE =   ______________  x 100 
cpm  sem  mitógeno 

 

 

d) Avaliação da atividade citotóxica das células NK 

 

A avaliação da atividade citotóxica natural foi realizada através da 

análise do Cr51 liberado pela lise de células-alvo tumorais da linhagem 

eritroleucêmica K-562 em contato com as células mononucleares. 



Cerca de 9 x 106 células da linhagem K-562, suspensas em meio 

RPMI 1640, foram incubadas com 100 µL de Cr51 por 90 minutos, a 37 °C, 

sob agitação constante. Após a incubação, as células foram “lavadas” duas 

vezes com RPMI 1640 e ressuspensas em RPMI suplementado com soro 

fetal bovino a 10% (SFB 10%), ajustando-se à concentração de 1 x 105 

células/mL. Ao mesmo tempo, células mononucleares previamente 

separadas, ajustadas para uma concentração de 4 x 106 células/mL em meio 

RPMI 1640, foram submetidas às seguintes diluições: 4 x 106, 2 X 106, 1 X 

106 e 5 x 105 células/mL. Amostras de 100 µL de cada uma destas 

concentrações celulares foram “plaqueadas” em triplicatas nos orifícios de 

uma microplaca com alvéolos de fundo arredondado (em “U”), sendo 

adicionadas a eles 1 x 105 células-alvo (K-562)/mL, previamente cromadas 

(Cr51) de maneira a se obter as proporções: 40:1, 20:1, 10:1, 5:1 entre as 

células efetoras e as células-alvo. A placa foi centrifugada (800 rpm por 5 

min) (centrífuga Beckman modelo J6-B) para facilitar o contato físico entre 

as células e foi incubada por 4 horas em estufa a 37 °C, com atmosfera de 

5% de CO2. Após a incubação, a placa foi novamente submetida a 

centrifugação (800 rpm por 5 min). Para finalizar, de cada orifício da placa 

foram coletados 100 µL de sobrenadante para avaliação dos níveis de 

cromo radioativo liberado pela lise celular. Os níveis de radiação foram 

quantificados em contador de radiação gama (1275 Minigamma, Wallac Oy, 

Turku, Finland). Como controle da reação, foram realizadas triplicatas de 

células-alvo incubadas somente com meio RPMI-SFB 10% (lise espontânea) 

e triplicatas de células incubadas com Isoterge® (lise máxima). 



Lise da amostra – lise espontânea 

A atividade específica de cada reação foi avaliada segundo a fórmula 

abaixo: 

 

% de Atividade específica  =   ______________________   x 100 
                                   Lise máxima – lise espontânea 

 

 

e) Teste de ELISA para análise de interleucinas 

 

A dosagem das interleucinas foi realizada em sobrenadante de cultura 

de células mononucleares, coletadas 24 horas após estimulação com PHA. 

As amostras de sobrenadante ficaram estocadas a -70 °C e foram 

processadas posteriormente em conjunto. A dosagem destas citocinas foi 

também realizada em amostras de soro, porém somente dos idosos. Todas 

as análises foram realizadas em duplicata, através da técnica ELISA, 

utilizando-se kit comercial (Quantikine; R & D Systems, Minneapolis, MN, 

USA).  

Amostras de sobrenadante ou de soro foram incubadas em uma placa 

de microtitulação com 96 alvéolos, previamente sensibilizada com anticorpos 

monoclonais específicos (roedor) para uma determinada interleucina (IL). 

Uma curva construída com concentrações conhecidas de amostras-padrão 

foi também testada concomitantemente. Desta forma, toda a IL em estudo, 

presente na amostra, foi “capturada” pelo anticorpo “imobilizado” na placa. 

Um processo de “lavagem” foi realizado para remoção de substâncias não 

ligadas aos anticorpos. Uma nova incubação foi efetuada, desta vez com 



anticorpos policlonais anti-IL humana (coelho) conjugados à peroxidase, 

formando-se um “imunocomplexo” anticorpo monoclonal - IL - anticorpo 

policlonal ("princípio do sanduíche de anticorpo"). Outra “lavagem” foi 

realizada, agora para remoção dos anticorpos policlonais não-ligados. Em 

seguida, dois reagentes, peróxido de hidrogênio e um cromógeno 

(tetrametilbenzidina - TMB) foram adicionados ao ensaio e a reação 

resultante foi “bloqueada” após 20 minutos através de uma solução-padrão 

de H2SO4. A intensidade da cor resultante, que corresponde à quantidade de 

IL da amostra, foi medida através de um espectofotômetro. A densidade 

óptica obtida foi convertida posteriormente em pg/mL, através de um 

programa computacional específico. 

As interleucinas dosadas foram: IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12. 

Os limites de detecção foram: < 7,0 pg/mL para IL-2, < 7,4 pg/mL para 

IL-3, < 10 pg/mL para IL-4, < 0,7 pg/mL para IL-6, < 3,9 pg/mL para IL-10 e  

< 5,0 pg/mL para IL-12. 

 

4.2.3 Parâmetros hormonais 

 

As dosagens hormonais no soro foram realizadas somente nos 

grupos de idosos. 

Os hormônios dosados e as técnicas utilizadas na dosagem foram:  

• Dehidroepiandrosterona-sulfato (DHEAS) - radioimunoensaio 

• Hormônio de crescimento (GH) - ensaio imunofluorométrico  

• Testosterona total – ensaio eletroquimioluminométrico 



.

• Testosterona livre – cálculo baseado na testosterona total e  

                                      TBG (proteína carreadora, que foi dosada)  

• Cortisol - fluoroimunoensaio 

• β-endorfina – radioimunoensaio 

 

Os coeficientes de variação intraensaio e interensaio foram menores 

que 7,5% e 8,0% em cada teste, respectivamente. 

 

4.3 INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS 

 

O presente estudo foi realizado em dois locais básicos: no 

Ambulatório da Disciplina de Clínica Geral e Propedêutica do HC-FMUSP e 

no Laboratório de Investigação Médica n° 56 (LIM-56) da FMUSP. A 

avaliação clínica dos voluntários e a coleta de sangue para os testes 

imunológicos e endocrinológicos foram realizados no Ambulatório. Todos os 

testes imunológicos foram realizados no LIM-56. O teste ergoespirométrico 

para avaliação do VO2 max foi realizada no “Laboratório do Estudo do Movimento” 

do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC-FMUSP. A avaliação 

hematológica e bioquímica foi realizada no Laboratório do Instituto Central do 

HC-FMUSP e a dosagem dos hormônios foi realizada no Laboratório Fleury. 

 

 

 

 



4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

   

As diferenças entre os três grupos foram verificadas utilizando-se 

principalmente a técnica de Análise de Variância para um fator fixo 

(ANOVA). Diante de resultado significativo, comparações múltiplas pelo teste 

de Tukey mostraram as diferenças entre os grupos. A técnica de ANOVA 

requer que duas hipóteses sejam cumpridas: igualdade de variâncias e a 

normalidade dos resíduos. No caso de uma dessas duas hipóteses não ter 

sido cumprida, utilizou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para 

comparação das medianas dos três grupos. Quando o teste foi significativo, 

o método de Dunn foi utilizado para comparações múltiplas dos grupos. Em 

alguns casos, uma abordagem um pouco diferente foi utilizada e será 

discutida juntamente com os resultados. 

A comparação dos resultados de alguns parâmetros dosados 

somente em dois grupos foi efetuada através do teste t-Student ou Mann-

Whitney, dependendo da normalidade da curva de distribuição.  

Todos os resultados foram expressos através dos valores das médias 

e dos S.E.M. (erro padrão da média). 

A correlação entre duas variáveis foi analisada pelo coeficiente de 

correlação de Pearson.  

O nível de significância adotado para todos os testes foi de p < 0,05.  

Ultilizou-se o programa estatístico SigmaStat 2.0 (Jandel Scientific, 

San Rafael, CA-USA). 
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5. RESULTADOS 
 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS E PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Participaram dos 3 grupos em estudo: 20 idosos corredores de 61 a 80 anos 

(média de 66,7 ± 1,0 anos), 20 idosos sedentários de 60 a 75 anos (média de 65,8 ± 

0,9 anos) e 10 jovens sedentários de 23 a 34 anos (média de 26,0 ± 1,2 anos).  

Os idosos sedentários e os jovens sedentários não vinham praticando 

qualquer tipo de atividade física regular nos últimos 5 anos e 2 anos, respectivamente. 

Os idosos corredores vinham praticando em média 54,2 ± 2,1 minutos por dia 

de corrida, 4,3 ± 0,2 vezes por semana, percorrendo 38,7 ± 2,6 km por semana (25 a 

60 km) e vinham mantendo este perfil de corrida nos últimos 23 ± 2 anos. O VO2 max 

deles foi 52% maior que o dos idosos sedentários, atingindo o nível observado nos 

jovens sedentários.  

Estes indivíduos apresentaram gordura corporal (%) e relação cintura - quadril 

significativamente menor que a dos idosos controles. (Tabela 1).  

 

5.2 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E HEMATIMÉTRICOS 

 

Os idosos corredores apresentaram diferenças significativas no perfil lipídico, 

com taxas de LDL-colesterol mais baixas e de HDL-colesterol mais elevadas do que 

os seus pares sedentários. Não houve diferenças significativas na dosagem de zinco 

sérico e no perfil de ferro, assim como nas taxas de albumina e hemoglobina entre os 

idosos (Tabela 2). 



Tabela 1 – Características dos grupos (média ± S.E.M.) 
 
 

 
 
 

 
IDOSOS 

CORREDORES 
(n = 20) 

 

 
IDOSOS 

SEDENTÁRIOS 
(n = 20) 

 
 

JOVENS 
(n = 10 ) 

Idade (anos) 66,7 ± 1,0 65,8 ± 1,0 26,0 ± 1,2 
Altura (cm) 167,4 ± 1,2 167,3 ± 0,9 176,0 ± 2,4 ***
Peso (kg) 69,5 ± 1,8 74,8 ± 2,8 80,3 ± 6,3 
Índice de massa corpórea (kg/m2) 24,7 ± 0,4 26,6 ± 0,8 25,7 ± 1,4 
Gordura corporal (%) 19,2 ± 0,7 24,0 ± 1,2 * 25,8 ± 2,1* 
Relação cintura - quadril 0,88 ± 0,01 0,94 ± 0,01 ** 0,86 ± 0,01 
VO2 max (ml/kg.min) 38,5 ± 1,1 25,5 ± 0,8 ** 36,6 ± 2,1 
Distância percorrida (km/sem) 38,7 ± 2,6 ─ ─ 
Frequência (dias/sem) 4,3 ± 0,2 ─ ─ 
Tempo gasto por corrida (min) 54,2 ± 2,1 ─ ─ 
Experiência de corrida (anos) 23,0 ± 2,0 ─ ─ 

 
      *p < 0,05 em comparação aos idosos corredores 
    **p < 0,05 em comparação aos idosos corredores e aos jovens 
    ***p < 0,05 em comparação aos grupos de idosos 

 

 

Tabela 2 – Parâmetros bioquímicos e hematimétricos (média ± S.E.M.) 
 
 

 
 
 

 
IDOSOS CORREDORES 

 
IDOSOS SEDENTÁRIOS 

Colesterol total (mg/dL) 204,0 ± 8,7 217,4 ± 9,4 
LDL (mg/dL) 127,0 ± 7,1 151,6 ± 8,3 ** 

HDL (mg/dL) 58,8 ± 2,8 44,6 ± 2,3 * 

Triglicérides (mg/dL) 88,8 ± 11,7 114,4 ± 11,4 

Albumina (g/dL) 4,4 ± 0,1 4,2 ± 0,1 

Gamaglobulina (g/dL) 1,32 ± 0,07 1,36 ± 0,05 

Ferro (µg/dL) 107,7 ± 8,3 97,4 ± 5,7 

Ferritina (µg/dL) 75,6 ± 9,2 96,7 ± 10,4 

Zinco (µg/dL) 106,3 ± 4,8 100,8 ± 4,8 

Hemoglobina (g/dL) 14, 9 ± 0,2 14,9 ± 0,2 

Hematócrito (%) 44,0 ± 3,6 44,6 ± 0,6 

 
  * p < 0,05        **p < 0,01 

 



5.3  ASPECTOS IMUNOLÓGICOS 

 

5.3.1 Linfócitos e seus subtipos 

 

Os idosos corredores não apresentaram diferenças significativas na 

contagem absoluta dos linfócitos e seus subtipos relativamente aos idosos 

sedentários (Tabela 3). Apresentaram somente uma contagem percentual 

significativamente maior de células T CD4+CD95+ do que os seus pares 

sedentários (Tabela 4).  

 

Os idosos sedentários e os idosos corredores apresentaram, comparados 

aos jovens, uma contagem absoluta e percentual significativamente menor de 

linfócitos B (CD19+), células T CD8+ virgens (CD8+CD45RA+), células T CD8+ 

virgens expressando CD28 (CD8+CD28+CD45RA+) e uma contagem absoluta 

significativamente menor de células CD8+CD28+ e maior de células T CD4+ de 

memória (CD4+CD45RO+). (Tabelas 3 e 4). 

 

Os idosos corredores não apresentaram diferenças significativas na 

contagem das células T CD8+CD95+, CD3+ (células T) e células  

CD3-CD16+CD56+ (células NK), em relação aos jovens. Os idosos 

sedentários apresentaram contagem absoluta significativamente menor de 

células T CD8+CD95+ e contagem percentual significativamente menor de 

células T e maior de células NK, em comparação aos jovens. (Tabela 3 e 4). 

 



 

 

Tabela 3 - Contagem absoluta de linfócitos e seus subtipos (média ± S.E.M) 

 

 

 

IDOSOS 

CORREDORES 

IDOSOS 

SEDENTÁRIOS 

JOVENS 

SEDENTÁRIOS 

LEUCÓCITOS (por mm3) 5585 ± 230 5870 ± 395 5510 ± 246 

LINFÓCITOS (por mm3) 1668 ± 84 1849 ± 100 2011 ± 138 

CD3-CD16+CD56+ (NK) 272 ± 24 329 ± 34 232 ± 45 

CD19+ (linfócitos B) 158 ± 16** 176 ± 13** 251 ± 25 

CD3+ (linfócitos T) 1180 ± 57 1256 ± 93 1517 ± 123 

CD4+ 773 ± 57 815 ± 73 895 ± 87 

CD8+ 383 ± 29 408 ± 42 538 ± 53 

CD4+ /CD8+ 2,3 ± 0,3 2,2 ± 0,2 1,7 ± 0,2 

CD4+ CD45RA+ 228 ± 39 218 ± 48 327 ± 52 

CD4+ CD45RO+ 516 ± 32** 544 ± 45** 511 ± 49 

CD8+ CD45RA+ 215 ± 24** 197 ± 21** 345 ± 40 

CD8+ CD45RO+ 174 ± 11 225 ± 27 211 ± 33 

CD4+ CD28+ 678 ± 55 741 ± 70 850 ± 85 

CD8+ CD28+ 179 ± 13** 188 ± 14** 366 ± 52 

CD4+ CD95+ 645 ± 46 573 ± 54 750 ± 67 

CD8+ CD95+ 314 ± 26 270 ± 35** 441 ± 47 

CD4+ CD28+ CD45RA+ 204 ± 39 200 ± 48 318 ± 53 

CD4+ CD28+ CD45RO+ 479 ± 30 512 ± 42 499 ± 49 

CD8+ CD28+ CD45RA+ 73 ± 8** 58 ± 6** 231 ± 41 

CD8+ CD28+ CD45RO+ 130 ± 11 150 ± 12 151 ± 24 

 
 **p < 0,05 em comparação aos jovens           

 

 

 



 

 

Tabela 4 – Contagem percentual dos linfócitos e seus subtipos (média ± S.E.M.) 

 

 

 

IDOSOS 

CORREDORES 

IDOSOS 

SEDENTÁRIOS 

JOVENS 

SEDENTÁRIOS 

LEUCÓCITOS (por mm3) 5585 ± 230 5870 ± 395 5510 ± 246 

LINFÓCITOS (%) 30,26 ± 1,39 32,19 ± 1,18 36,78 ± 2,57 

CD3-CD16+CD56+ (NK) 16,22 ± 1,12 18,35 ± 1,71*** 11,72 ± 2,11 

CD19+ (linfócitos B) 9,25 ± 0,72*** 9,69 ± 0,65*** 12,90 ± 1,28 

CD3+  (linfócitos T) 71,22 ± 1,35 67,05 ± 1,82*** 75,23 ± 2,32 

CD4+ 46,06 ± 2,23 43,41 ± 1,96 44,27 ± 2,74 

CD8+ 23,61 ± 1,83 22,02 ± 1,63 26,39 ± 1,33 

CD4+ /CD8+ 2,3 ± 0,3 2,2 ± 0,2 1,7 ± 0,2 

CD4+ CD45RA+ 27,37 ± 3,13 24,87 ± 2,98 36,06 ± 3,25 

CD4+ CD45RO+ 69,10 ± 2,81*** 68,32 ± 2,77*** 56,98 ± 3,30 

CD8+ CD45RA+ 54,85 ± 3,34*** 48,77 ± 2,24*** 63,66 ± 3,85 

CD8+ CD45RO+ 47,60 ± 3,21 53,30 ± 2,99 40,81 ± 3,85 

CD4+ CD28+ 86,88 ± 2,10 90,43 ± 1,15 94,19 ± 1,38 

CD8+ CD28+ 49,88 ± 3,53*** 50,25 ± 4,06*** 63,98 ± 4,10 

CD4+ CD95+ 84,35 ± 1,81* 71,38 ± 3,94 84,39 ± 1,69 

CD8+ CD95+ 81,41 ± 2,63 67,44 ± 5,37 81,45 ± 2,78 

CD4+CD28+ CD45RA+ 24,09 ± 3,17 22,64 ± 3,04 34,97 ± 3,46 

CD4+ CD28+ CD45RO+ 63,76 ± 2,83 63,99 ± 2,42 55,44 ± 3,10 

CD8+ CD28+ CD45RA+ 20,26 ± 2,34*** 16,10 ± 2,08*** 39,04 ± 4,37 

CD8+ CD28+ CD45RO+ 35,99 ± 3,03 36,99 ± 1,92 28,47 ± 2,63 

  
*** p < 0,05 em comparação aos jovens 
   * p < 0,05 em comparação aos idosos sedentários 
 

 



5.3.2 Resposta proliferativa dos linfócitos T 

 

Em relação à resposta proliferativa dos linfócitos T a OKT-3, obtivemos no 

teste de Kruskal-Wallis um p=0,187, indicando diferença não significativa entre os 

grupos. Entretanto, observando a figura 3, percebemos no grupo de jovens 

sedentários uma variabilidade muito grande entre os indivíduos, muito maior do 

que a dos dois grupos de idosos, que engloba inclusive a faixa de variação 

destes dois grupos. Este fato contribui muito para não encontrarmos diferença 

significativa no teste de Kruskal-Wallis. Como o nosso objetivo principal foi de 

comparar os dois grupos de idosos, optamos por verificar separadamente estes 

dois grupos. Para isto utilizamos o teste t-Student e obtivemos um p=0,045, 

indicando haver diferença significativa entre eles. A resposta proliferativa a OKT-

3 foi portanto maior nos idosos corredores do que nos idosos sedentários.  

 

Em relação à resposta proliferativa dos linfócitos T a PHA, observamos a 

existência de uma diferença considerável entre as médias dos grupos de idosos 

(55,2), mas o teste estatístico (ANOVA) não pôde detectar diferenças significativas 

entre os grupos (p=0,10). A resposta proliferativa foi significativamente maior nos 

idosos corredores em comparação aos jovens. (Figura 4). 

 

Os idosos sedentários não apresentaram diferenças significativas na 

resposta proliferativa tanto a PHA quanto a OKT-3, em comparação aos jovens. 

(Figura 4). 

 



Figura 3 – Resposta proliferativa das células mononucleares a OKT-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Resposta proliferativa das células mononucleares a PHA e OKT-3 (média ± S.E.M.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.3.3 Atividade citotóxica das células NK 

 

Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos na 

atividade citotóxica das células NK. (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Atividade citotóxica das células NK (% de lise) (média ± S.E.M.) 

 

 
RELAÇÃO 

EFETOR: ALVO 

IDOSOS 
CORREDORES 

(n=19) 

IDOSOS 
SEDENTÁRIOS 

(n=19) 

 
JOVENS 

(n=9) 
5:1 9,12 ± 1,90 9,92 ± 1,80 13,89 ± 3,26 

10:1 18,53 ± 3,06 19,0 ± 2,97 24,49 ± 13,61 

20:1 36,40 ± 4,67 32,36 ± 3,54 42,18 ± 5,21 

40:1 47,65 ± 5,25 45,67 ± 4,23 56,22 ± 4,92 

 

5.3.4 Níveis de citocinas 

 

Os idosos corredores apresentaram uma produção significativamente 

maior de IL-2 do que os idosos sedentários e não apresentaram diferença 

significativa em comparação aos jovens. A produção de IL-2 dos idosos 

sedentários foi significativamente menor do que a dos jovens. (Figura 5a). 

 

Os idosos corredores não apresentaram diferenças significativas na 

produção de IL-6 em relação aos seus pares sedentários e aos jovens. Os 

idosos sedentários apresentaram produção significativamente menor da 

citocina em comparação com a dos jovens. (Figura 5b).  



Não houve diferenças significativas na produção de IL-4 e IL-10 

entre os três grupos. (Figura 5c e 5d). 

 

Os idosos corredores não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa na produção de IL-12 em relação aos seus 

pares sedentários, mas apresentaram produção significativamente 

menor de IL-12 do que os jovens. A maioria destes idosos corredores 

apresentou níveis indetectáveis da citocina. Os idosos sedentários 

apresentaram também uma produção de IL-12 significativamente menor 

do que a dos jovens. A metade destes indivíduos idosos apresentou 

níveis indetectáveis da citocina (variação: indetectável a 120,7 pg/mL). 

Os jovens não apresentaram níveis indetectáveis de IL-12 (variação: 3,8 

a 94,3 pg/mL). (Figura 5e). 

 

A produção de IL-3 dos idosos corredores foi significativamente 

menor do que a dos idosos sedentários e não apresentou diferença 

significativa em relação à dos jovens. Os idosos sedentários 

apresentaram produção de IL-3 significativamente maior do que a dos 

jovens. (Figura 5f). 

 



Figura 5 – Produção de citocinas pelas células mononucleares após estimulação com PHA    
  (média ± S.E.M.) 

 
 
a)           b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)           d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)            f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



As citocinas no soro foram dosadas somente nos grupos de idosos. 

Os níveis de IL-3, IL-6, IL-12 no soro dos idosos corredores foi 

significativamente menor do que o dos idosos sedentários (p=0,038;  

p=0,005 e p=0,006 respectivamente). Não houve diferenças significativas 

nos níveis séricos de IL-4 e IL-10 entre estes dois grupos. (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Níveis séricos de citocinas (pg/mL) (média ± S.E.M.) 

 
 

CITOCINAS 
 

 
IDOSOS CORREDORES 

 
IDOSOS SEDENTÁRIOS 

IL-2 90,1 ± 3,4 101,9 ± 5,7 

IL-3 3,8 ± 1,9 15,2 ± 4,7* 

IL-4 3,4 ± 3,4 indetectável 

IL-6 0,6 ± 0,3 3,7 ± 0,9** 

IL-10 0,06 ± 0,04 1,73 ± 0,69 

IL-12 11,5 ± 1,5 20,5 ± 2,5** 
 
     *p < 0,05                   
    **p < 0,01 
 

 

5.4  ASPECTOS ENDOCRINOLÓGICOS   

 

5.4.1 Níveis hormonais  

 

Os idosos corredores não apresentaram diferenças nos níveis séricos 

de GH, DHEAS, testosterona, testosterona livre, cortisol e β-endorfina em 

comparação aos idosos sedentários. (Tabela 7). 

 



TABELA 7 – Efeito da atividade física regular na concentração sérica dos 
hormônios em idosos (média ± S.E.M.) 

 

 
Hormônios 

 

 
IDOSOS CORREDORES 

 
IDOSOS SEDENTÁRIOS 

DHEA-S (µg/dL) 79 ± 6 92 ± 14 
Testosterona livre (pmol/L) 258,4 ± 15,5 271,6 ± 19,1 
Testosterona total (ng/dL) 529 ± 41 456 ± 36 
GH (µg/L) 0,44 ± 0,12 0,68 ± 0,32 
Cortisol (µg/dL) 13,7 ± 0,6 13,2 ± 0,8 
Cortisol/DHEA-S 0,19 ± 0,01 0,19 ± 0,02 
β-endorfina (pmol/L) 9,4 ± 0,6 11,2 ± 0,7 

 

 

5.4.2 Correlações entre os hormônios e as citocinas 

 

Não houve correlação entre os níveis séricos de DHEAS e os níveis 

séricos das citocinas nos idosos sedentários, nem se constatou correlação 

entre DHEAS e IL-6.  

 

Tampouco houve correlação entre os níveis séricos dos outros 

hormônios (inclusive β-endorfina) e os níveis séricos das citocinas.  

 

Não foi observada correlação entre DHEAS e as citocinas produzidas 

nos idosos sedentários.  
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5.5  CORRELAÇÃO ENTRE VO2 max E HORMÔNIOS  

 

Não houve correlação entre VO2 max e os hormônios, especialmente a 

DHEAS. 

 

5.6  CORRELAÇÃO ENTRE VO2 max E PARÂMETROS IMUNOLÓGICOS 

 

Não houve correlação entre o VO2 max e a resposta proliferativa de 

linfócitos T. 

 

Também não se verificou correlação entre o VO2 max e as citocinas 

produzidas e entre o VO2 max e as  citocinas séricas. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo transversal, ao compararmos idosos corredores a 

idosos sedentários, constatamos diferenças significativas em alguns 

parâmetros bioquímicos, antropométricos, fisiológicos e imunológicos, que 

muito provavelmente estão relacionadas à prática regular de corrida por 

longos anos. 

 

Os idosos corredores apresentaram, em relação aos idosos 

sedentários, alterações atribuídas à atividade física, já descritas na literatura, 

como nível plasmático maior de HDL-colesterol e menor de LDL-colesterol 

(Haskell,1986), menor relação cintura - quadril (Schwartz et al., 1991) e 

menor percentual de gordura corporal (Kohrt et al., 1992). Este perfil lipídico 

e antropométrico lhes confere um risco menor de morbidade e mortalidade 

cardiovascular em comparação aos idosos sedentários (Larsson et al., 1984; 

Gordon et al.,1997).  

 

Eles apresentaram um consumo máximo de oxigênio (VO2 max) 52% 

maior do que o dos idosos sedentários, atingindo nível similar ao dos 

jovens sedentários. O VO2 max é uma medida de capacidade aeróbia ou 

condicionamento cardiovascular, que sofre declínio de aproximadamente 

10% por década, a partir dos 25 anos (Buskirk e Hodgson, 1987). Este 

declínio pode ser retardado com o treinamento físico (Hagberg, 1987), 

como foi evidenciado no presente estudo.  



Os idosos corredores apresentaram também diferenças significativas 

em alguns parâmetros imunológicos em relação aos idosos sedentários. 

Entretanto, eles não apresentaram diferenças, na maioria destes 

parâmetros, em comparação aos jovens. Estes resultados sugerem que a 

imunossenescência também pode ser retardada com a prática de atividade 

física regular. 

 

Sabe-se que micronutrientes, como o ferro e o zinco, exercem efeitos 

imunomoduladores e que a concentração sanguínea destes elementos pode 

sofrer influência da prática de atividade física regular (Konig et al., 1998). 

Alguns autores acreditam que os níveis séricos de ferro e zinco podem 

diminuir com o treinamento físico aeróbio (corrida), principalmente devido a 

perdas no suor e na urina (Weaver e Rajaram, 1992; Lukaski, 2000). Neste 

estudo, não observamos diferenças significativas entre as concentrações 

séricas destes minerais nos idosos corredores e nos idosos sedentários. 

 

Discutiremos a seguir, em tópicos, o efeito da atividade física regular 

por longos anos na imunossenescência, na “endocrinossenescência” e a 

inter-relação dos sistemas imune e endócrino. 

 

 

 

 

 



5.1 EFEITO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR NA IMUNOSSENESCÊNCIA  

 

Resposta proliferativa dos linfócitos T 
 

A resposta proliferativa dos linfócitos T a mitógenos é o principal teste 

de avaliação funcional in vitro dos linfócitos T. Ela costuma diminuir com o 

envelhecimento e é considerada uma das alterações mais importantes da 

imunossenescência (Murasko et al., 1987).  

 

Estudos transversais prévios têm mostrado, nos idosos praticantes de 

exercícios, uma resposta proliferativa dos linfócitos T a PHA superior à dos 

idosos sedentários (Nieman et al., 1993a; Shinkai et al., 1995). 

 

No presente estudo, os idosos corredores apresentaram uma 

resposta proliferativa a OKT-3 significativamente maior do que a dos idosos 

sedentários e semelhante à dos jovens. A resposta proliferativa deles a PHA 

também foi maior do que a dos seus pares sedentários, mas não houve 

significância estatística (p=0,08). Uma resposta proliferativa a PHA maior 

dos idosos corredores, relativamente aos jovens, também foi observada. 

 

Estes resultados são de grande importância, pois sugerem que a 

prática de atividade física por longos anos pode melhorar ou preservar a 

função dos linfócitos T, retardando o seu declínio, que habitualmente ocorre 

com o envelhecimento. Isto pode estar relacionado, pelo menos em parte, à 



produção de IL-2, que foi significativamente maior nos idosos treinados do 

que nos seus pares sedentários.  

 

Como os estudos longitudinais não têm mostrado aumento da 

resposta proliferativa dos linfócitos T nos idosos submetidos a programas de 

treinamento físico curtos (meses) (Nieman et al., 1993a; Rall et al., 1996; 

Woods et al., 1999; Fahlman et al., 2000), outros estudos longitudinais, com 

treinamento mais longo (anos), precisam ser realizados para confirmar os 

resultados observados nos estudos transversais.   

 

Esperávamos que os idosos sedentários apresentassem uma 

resposta proliferativa dos linfócitos T menor do que a dos jovens, mas não 

observamos diferença significativa entre eles. Heterogeneidade na resposta 

proliferativa dos linfócitos T a PHA em idosos já foi relatada. Barcellini et al. 

(1988) observaram, em cerca de 35% dos seus idosos, resposta proliferativa 

semelhante à dos jovens. Murasko et al. (1991) verificaram o mesmo em 

aproximadamente 20-25% dos idosos estudados. Os fatores que podem 

contribuir para esta heterogeneidade não estão muito claros, mas podem 

estar envolvidos o estado de saúde do indivíduo, o estado nutricional, a 

variabilidade genética e fatores como tabagismo, stress e exercício físico. 

Mazari e Lesourd (1998) não relataram diferenças entre as respostas 

proliferativas a PHA de idosos e de jovens, quando rígidos critérios de 

avaliação do estado nutricional e do estado de saúde foram utilizados.  



É possível que os rígidos critérios de seleção adotados na seleção 

dos nossos idosos sedentários, como a avaliação do estado de saúde, do 

estado nutricional, do tabagismo e do exercício físico, tenham contribuído 

para não encontrarmos diferenças entre as respostas proliferativas dos 

nossos idosos sedentários e dos jovens. Por outro lado, não afastamos a 

possibilidade de que o nosso grupo de jovens tenha sido menos homogêneo 

do que o esperado e de que uma amostragem maior pudesse resultar numa 

resposta proliferativa maior do que a dos idosos.  

 

Citocinas 

 

O efeito do treinamento físico sobre as citocinas no idoso é muito 

pouco conhecido (Moldoveanu et al., 2001). Em um estudo transversal 

semelhante ao nosso, Shinkai et al. (1995) mostraram uma produção maior 

de IL-2, IFN-γ e IL-4 nos seus idosos corredores em comparação a idosos 

sedentários. Em outro estudo, Jankord e Jemiolo (2004) relataram um nível 

sérico menor de IL-6 e maior de IL-10 nos idosos “muito ativos” 

relativamente aos “menos ativos”. Por outro lado, no único estudo 

longitudinal relacionado ao assunto, Rall et al. (1996) não detectaram 

alterações na produção de IL-1β, TNF-α, IL-2 e IL-6 em idosos, após 12 

semanas de treinamento resistivo. 

 



A interleucina-2 é uma citocina que exerce papel fundamental na 

geração de qualquer resposta imune, pois através das células T, regula tanto 

as respostas das células T quanto das células B. 

 

A produção de interleucina-2 pelas células T encontra-se diminuída 

nos idosos e é considerada uma das principais responsáveis pelo declínio da 

função imune observado nestes indivíduos (Gillis et al., 1981; Miller, 1996; 

Ginaldi et al., 1999). Como era de se esperar, encontramos uma produção 

de IL-2 significativamente menor nos nossos idosos sedentários em 

comparação aos jovens sedentários. 

 

A produção de IL-2 dos nossos idosos corredores, que foi maior do 

que a dos idosos sedentários e similar à dos jovens, é considerada um dos 

resultados mais importantes deste estudo. Shinkai et al. (1995) também 

relataram produção maior de IL-2 nos seus idosos corredores em 

comparação aos idosos sedentários, mas não descreveram o resultado da 

comparação de idosos corredores e jovens. 

 

Estes resultados sugerem que a atividade física regular por longos 

anos pode aumentar ou preservar a produção de IL-2 pelas células T, 

retardando o declínio da sua produção que é observado com o 

envelhecimento. É possível que a produção de IL-2 nos idosos corredores 

esteja relacionada, em parte, à manutenção da proporção de células T, que 

também foi semelhante à dos jovens. 



Como a IL-2 tem papel chave em qualquer resposta imune, este 

achado representa um importante indicador do efeito benéfico da atividade 

física regular no sistema imune.  

 

A interleucina-6 é uma citocina multifuncional que exerce influência 

sobre a resposta imune mediada tanto pelas células T quanto pelas células 

B. Dentre as diferentes ações que ela exerce fora do sistema imune destaca-

se o seu papel na hematopoiese e na resposta inflamatória do organismo 

(Papanicolaou et al., 1998). Os seus níveis costumam elevar-se durante a 

presença de processos inflamatórios.  

 

A IL-6 já foi outrora denominada “citocina do gerontologista”, devido a 

observação do aumento de seus níveis com o envelhecimento (Lightart et 

al., 1990; Ershler, 1993; Fagiolo et al., 1993; Mazari e Lesourd, 1998; 

Roubenoff et al., 1998; Rink et al., 1998). Acredita-se, hoje, que este 

aumento estivesse relacionado a processos inflamatórios não detectados. 

Trabalhos mais recentes, com seleção mais criteriosa dos indivíduos 

estudados, não constataram alteração na produção de IL-6 com o 

envelhecimento (Bruunsgaard et al., 1999; Ahluwalia et al., 2001; Beharka et 

al., 2001).  

 

Diferentemente dos resultados descritos, constatamos uma produção 

significativamente menor de IL-6 nos idosos sedentários do que nos jovens. 

Resultado um tanto surpreendente, pois resultado semelhante foi descrito 



por um único estudo (Beharka et al., 2001), que deu enfoque específico às 

discrepâncias na produção de IL-6 em idosos, mostrando clara 

heterogeneidade nos níveis da citocina, até mesmo entre jovens sadios. 

 

O efeito da prática de atividade física regular na produção de IL-6 nos 

idosos não é conhecido. 

 

Neste estudo, os idosos corredores não apresentaram diferenças 

significativas na produção de IL-6 em comparação aos idosos sedentários e 

aos jovens. 

 

Por outro lado, os níveis séricos de IL-6 dos idosos corredores foram 

significativamente menores (média = 0,6 pg/mL) do que os dos idosos 

sedentários (média = 3,7 pg/mL), resultado concordante com outros estudos, 

que mostraram níveis séricos/plasmáticos menores da citocina nos idosos 

praticantes de atividade física de intensidade moderada e alta em 

comparação aos idosos pouco ativos (Taaffe et al., 2000; Jankord e Jemiolo, 

2004). 

 

Este achado é importante, pois são descritas associações de níveis 

séricos/plasmáticos elevados de IL-6 com o desenvolvimento de 

incapacidade (Cohen et al.,1997; Ferruci et al., 1999), doenças (Ershler e 

Keller, 2000) e morte (Harris et al., 1999). Associação de níveis séricos 

elevados de IL-6 com capacidade funcional diminuída foi observada em 



idosos de uma comunidade na Carolina do Norte (Cohen et al., 1997). Além 

disso, em um estudo longitudinal, os idosos sadios com IL-6 sérica elevada 

(≥ 2,5 pg/mL) apresentaram maior prevalência de incapacidade em 4 anos 

de seguimento (Ferruci et al., 1999). Idosos com níveis séricos elevados da 

citocina apresentaram menor massa e força muscular, determinantes 

importantes de incapacidade e performance funcional (Visser et al., 2002). 

Níveis séricos elevados de IL-6 foram também associados a um aumento 

duas vezes maior no risco de morte, quando idosos no maior quartil de IL-6 

foram comparados aos de menor quartil (Harris et al., 1999). Os níveis 

elevados da interleucina estiveram associados à morte, tanto de etiologia 

cardiovascular quanto de outras causas. 

 

Apesar destes dados da literatura, ainda se encontra em discussão se 

o nível sérico elevado da citocina é causa de incapacidade ou simplesmente 

um marcador de doença associada a incapacidade (Kuller, 1999).  

 

É possivel que o treinamento físico por longos anos possa conferir um 

efeito protetor contra a incapacidade funcional e a mortalidade, atenuando 

os processos inflamatórios (ex. aterogênese) que tendem a surgir durante o 

envelhecimento (Smith et al., 1999). 

 

A interleucina-4 é uma citocina que induz a diferenciação das 

células-B e a produção de IgE e IgG1. Além disso, ela exerce um papel 

regulatório importante, inibindo a produção das citocinas do tipo 1 (IFN-γ e 



IL-2) e estimulando a produção das citocinas do tipo 2  (IL-4, IL-5, IL-6 e IL-

10) (Shearer, 1997).  

 

Os estudos prévios, utilizando diferentes estímulos sobre as células 

mononucleares de idosos e jovens, mostraram diferentes resultados na 

produção de IL-4. Os idosos apresentaram produção semelhante (Candore 

et al., 1993), maior (Nijhuis et al., 1994) e menor (Karanfilov et al., 1999) em 

comparação aos jovens. Somente Candore et al. (1993) utilizaram PHA 

como mitógeno.  

 

No presente estudo, não observamos diferenças significativas na 

produção da citocina entre idosos sedentários e jovens. 

 

Em relação ao efeito da atividade física regular, Shinkai et al. (1995) 

apontaram uma produção maior de interleucina-4 nos seus idosos 

corredores do que nos idosos controles, mas no nosso estudo, não 

observamos diferenças na produção da citocina entre os nossos idosos 

corredores e os seus controles.  

 

A interleucina-10, assim como a interleucina-4, exerce papel 

fundamental na inibição da produção das citocinas do tipo 1 (Lalani et al., 

1997; Shearer, 1997). Ela exerce esta acão, em parte, inibindo a produção 

de IL-12. 



Produção de IL-10 semelhante (Cakman et al., 1996), maior (Rink et 

al., 1998; Castle et al., 1999) e menor (Bruunsgaard et al, 2000; Saurwein-

Teissl et al., 2000) foi observada nos idosos em comparação aos jovens. 

Dentre estes estudos, somente Bruunsgaard et al. (2000) utilizaram PHA 

como estímulo das células mononucleares. 

 

Neste estudo, não constatamos diferenças significativas na produção 

da citocina entre estes grupos. 

 

O papel da prática de atividade física regular sobre a IL-10 no idoso é 

pouco conhecido. Recentemente foi referido um nível sérico maior da 

citocina nos idosos “muito ativos” (n = 6) relativamente aos idosos “menos 

ativos” (n = 6) (Jankord e Jemiolo, 2004). Entretanto, neste estudo, que teve 

a participação de um número maior de voluntários, não constatamos 

diferença entre os níveis séricos da citocina nos idosos corredores e nos 

idosos sedentários. Da mesma forma, não observamos diferenças na 

produção de interleucina-10 entre os grupos. 

 

Os resultados nos mostram que o treinamento aeróbio por longo 

período não parece afetar a resposta ligada às citocinas do tipo 2, mas 

parece aumentar a resposta ligada às citocinas do tipo 1, importante na 

defesa anti-viral e anti-tumoral do organismo. 

 



A interleucina-12 é uma citocina que exerce papel importante na 

resposta Th1, isto é, na regulacão das citocinas do tipo 1, atuando como 

principal indutor da produção de IFN-γ. Ela também participa na produção de 

IL-2, na proliferação celular e na ativação da capacidade citotóxica das 

células NK e células T CD8+ (Trinchieri, 1993; German e Rude, 1995; Castle 

et al., 1999). Esta citocina não é produzida pelas células T. Ela é secretada 

predominantemente pelos macrófagos e pelas células dendríticas. 

 

O efeito do envelhecimento na produção de IL-12 é pouco conhecido. 

Produção diminuída (Lio et al., 1998) e aumentada (Castle et al., 1999) tem 

sido descrita, mas em resposta a estímulos diferentes.  

 

No presente estudo, os idosos sedentários apresentaram produção 

significativamente menor de IL-12 do que os jovens. 

 

Devido à resposta proliferativa maior e produção de IL-2 maior, 

esperávamos encontrar uma produção de IL-12 maior nos idosos corredores 

do que nos idosos sedentários. No entanto, não constatamos diferença 

estatística na produção da citocina entre estes grupos. A maioria dos idosos 

corredores e mais da metade dos idosos sedentários apresentaram níveis 

indetectáveis da citocina.   

 

A atividade física regular parece exercer influência significativa sobre 

as células T, mas é pouco conhecida a sua influência sobre os monócitos, 



macrófagos e células acessórias, que são as principais células produtoras 

de IL-12. O seu efeito sobre a contagem destas células no sangue periférico 

não parece ser relevante (Woods et al., 2000), mas não podemos descartar 

que uma baixa contagem delas no “pool” de células mononucleares possa 

ter contribuído para a baixa produção de IL-12 dos idosos corredores. 

Acreditamos que esta baixa produção possa também estar relacionada às 

alterações da cinética de produção da citocina. Vale lembrar que todas as 

citocinas deste estudo foram dosadas no sobrenadante após 24 horas de 

cultivo das células mononucleares. Um estudo, analisando a cinética de 

produção de IL-12 dos idosos corredores e idosos sedentários, estimulada 

tanto por PHA quanto por estimulantes diretos das células produtoras, 

poderia ser útil na elucidação deste resultado. A cinética da produção de IL-

12 de idosos ainda não é conhecida. Como a IL-12 é um dos principais 

reguladores da produção de IFN-γ, a medida concomitante da produção 

desta citocina poderia também auxiliar na interpretação do resultado. Shinkai 

et al (1995) notaram uma produção maior de IFN-γ nos seus idosos 

treinados relativamente aos idosos controles. 

 

A interleucina-3 é uma citocina relacionada à hematopoiese, que tem 

recebido pouca atenção nos estudos de envelhecimento. Esta citocina é 

produzida pelas células Th1 e Th2, predominantemente as de memória 

(Hobbs et al., 1993). Ela funciona como um elo de ligação entre o sistema 

imune e o sistema hematopoiético, tendo efeito provavelmente restrito às 

células progenitoras e seus derivados (Schrader et al., 1992). O efeito do 



envelhecimento na produção de IL-3 foi avaliado basicamente em roedores, 

sendo observadas produção de IL-3 tanto aumentada (Iwashima et al., 1987; 

Kubo e Cinader, 1990; Hobbs et al., 1993) quanto diminuída (Chang et al., 

1988). No único estudo realizado com seres humanos, Bagnara et al. (2000) 

não registraram diferença significativa na produção de IL-3 entre idosos 

(n=10) e jovens (n=7) (idade média: 71 e 35 anos, respectivamente). Eles 

dosaram a citocina no sobrenadante de células mononucleares estimuladas 

com PHA por 72 horas.  

 

Em nosso estudo, os idosos sedentários apresentaram uma produção 

de IL-3 significativamente maior do que a dos jovens. Este resultado está de 

acordo com o observado pela maioria dos estudos com animais. O número 

maior de indivíduos idosos (n=20) e jovens (n=10) analisados aqui, assim 

como o menor tempo de estimulação das células T (24 horas x 72 horas), 

podem ter determinado um resultado diferente do obtido por Bagnara et al. 

(2000). 

 

É possível, que a produção aumentada de IL-3 nos idosos esteja 

relacionada, em parte, ao aumento das células T de memória que ocorre 

com o envelhecimento. A produção aumentada de IL-3 pode também estar 

relacionada a um mecanismo compensatório do organismo para manter o 

“pool” de células CD34+ da medula óssea (células hematopoiéticas 

progenitoras), que não costuma sofrer modificações significativas com o 

envelhecimento. 



Estudos futuros são necessários para esclarecer o significado 

fisiológico desta secreção elevada de IL-3 no idoso, assim como para 

investigar os mecanismos envolvidos em tal produção.  

 

O efeito do treinamento físico na produção de interleucina-3 no idoso 

não foi investigado anteriormente.  

 

Em nosso estudo, os idosos corredores apresentaram uma produção 

de IL-3 significativamente menor do que a dos idosos sedentários e 

semelhante a dos jovens. Os níveis séricos de IL-3 foram também 

significativamente menores nos idosos corredores relativamente aos idosos 

sedentários. 

 

A atividade física regular talvez possa facilitar a homeostase do 

sistema hematopoiético, seja preservando o “pool” de células progenitoras e 

seus derivados ao longo dos anos, sem aumentar os níveis de IL-3, seja 

melhorando a resposta destas células à ação da IL-3.  

 

Como o sistema hematopoiético do idoso apresenta uma resposta 

lentificada frente a situações agudas de grande demanda (Globerson, 1999), 

torna-se interessante verificar se idosos praticantes de exercícios 

apresentam resposta diferente dos não praticantes, frente a essas situações.  

 



Os diversos estudos de envelhecimento relacionados à produção de 

citocinas foram realizados em condições experimentais nem sempre 

semelhantes, em que diferentes populações celulares, mitógenos e técnicas 

de dosagem foram utilizadas. Isto parece ser o responsável, pelo menos em 

parte, pelos resultados divergentes obtidos nestes estudos. Deve-se, 

portanto, prestar muita atenção à interpretação dos resultados de estudos 

relacionados à produção de citocinas no idoso (Gardner e Murasko, 2002). 

 

Contagem de linfócitos e subtipos  

 

Neste estudo, não constatamos diferenças significativas entre as 

contagens absoluta e percentual das células T (CD3+), células T CD4+ e 

CD8+, células T virgens (CD45RA+), células T de memória (CD45RO+), 

células B (CD19+) e células NK (CD3-CD16+CD56+) dos idosos corredores e 

idosos sedentários.  

 

Estes dados não diferem dos resultados descritos na literatura, em 

que idosos praticantes de exercício físico não mostraram diferenças 

significativas nas contagens absoluta (Nieman et al., 1993a; Bermon et al., 

1999; Woods et al., 1999; Flynn et al., 1999; Fahlman et al., 2000) e 

percentual (Shinkai et al., 1995; Rall et al., 1996; Woods et al., 1999; Flynn 

et al., 1999; Fahlman et al., 2000) destas células, em comparação a idosos 

sedentários. Woods et al. (1999), em estudo prospectivo, observaram 

somente uma tendência ao aumento das células T virgens (CD4+CD45RA+ e 

CD8+CD45RA+) e à redução das células T de memória (CD4+CD45RO+) nos 



idosos submetidos a treinamento aeróbio por 6 meses. Vale lembrar que o 

envelhecimento leva à redução das células T virgens e ao aumento das 

células T de memória. 

 

A influência da prática de atividade física regular na contagem de 

células T, que expressam CD28+, não foi estudada anteriormente. CD28 é 

uma molécula de membrana celular, que exerce função co-estimulatória na 

ativação e proliferação das células T e tem importante participação no 

processo de imunosenescência (Effros, 2000). Neste estudo, ao 

compararmos idosos corredores a idosos sedentários, não constatamos 

diferença significativa na contagem das células T CD28+. Portanto, as 

células T CD28+ (principalmente as células T CD8+CD28+), que sofrem 

redução com o envelhecimento, não parecem ser afetadas pela prática de 

atividade física regular. 

 

O papel da prática de atividade física regular sobre a molécula CD95, 

sinalizadora de apoptose, também não é conhecido. Neste estudo, os idosos 

corredores apresentaram uma contagem percentual de células T 

CD4+CD95+ maior do que a dos idosos sedentários. Entretanto, eles não 

apresentaram diferenças tanto na contagem percentual destas células em 

relação aos jovens quanto na contagem absoluta das mesmas em relação 

aos seus grupos controles. Diante disto, acreditamos que a diferença 

verificada não seja o suficiente para admitir a existência de capacidades 

apoptóticas de células T CD4+ diferentes entre os dois grupos de idosos. 



Além disso, a simples expressão de CD95 pode não ser um bom marcador 

de susceptibilidade à apoptose (McLeod et al., 1998). A realização de um 

estudo de apoptose das células T CD4+CD95+ destes indivíduos poderia ser 

elucidativo. 

 

Os dados da literatura mostram que os idosos podem apresentar uma 

proporção de células T (CD3+) menor e uma proporção de células NK (CD3-

CD16+CD56+) maior do que os jovens (Globerson e Effros, 2000). Neste estudo, 

ao comparar idosos sedentários aos jovens, constatamos estas alterações, porém 

não verificamos diferença estatística de tais parâmetros, entre os idosos 

corredores e os jovens. Isto sugere que a proporção destas células pode ser 

preservada, ao longo dos anos, com a prática de atividade física.  

 

Em resumo, a atividade física regular por longos anos não parece 

alterar as principais modificações fenotípicas que ocorrem com o 

envelhecimento (diminuição das células T virgens, aumento das células T de 

memória e diminuição das células T CD28+). O seu efeito sobre a contagem 

das células T CD95+ não está muito claro. Existe a possibilidade de que ela 

possa preservar a proporção de células T e células NK no sangue periférico, 

que costumam se alterar com o envelhecimento.  

 

Atividade citotóxica basal das células NK  

 

As células NK são células citotóxicas que exercem papel fundamental 

na resposta imune inata contra infecções e tumores.  



Alguns estudos têm descrito um declínio da atividade citotóxica 

destas células nos idosos, em comparação aos jovens (Mysliwska et al., 

1985; Facchini et al., 1987; Mariani et al., 1990; Vitale et al., 1992). 

Entretanto, a adoção de critérios mais rígidos na seleção de idosos tem 

mostrado que a atividade cototóxica das células NK não parece ser afetada 

com o envelhecimento (Lightart et al., 1989; Sansoni et al., 1993; Krause et 

al., 1999; Solana e Mariani, 2000).  

 

Alguns autores têm sugerido que a citotoxicidade por célula é que 

pode estar prejudicada no idoso (Facchini et al., 1987; Mariani et al., 1990). 

De fato, o aumento na proporção de células NK (sangue periférico) que é 

observado com o envelhecimento, não parece ser acompanhado por 

aumento na atividade citotóxica destas células (Solana et al., 1999). 

 

No presente estudo, apesar dos idosos sedentários terem 

apresentado uma proporção maior de células NK, não detectamos 

diferenças na atividade citotóxica entre eles e os jovens. Estes resultados 

são concordantes com os achados mais recentes da literatura. 

 

Em relação ao efeito da prática regular de atividade física na função 

das células NK dos idosos, não existe ainda um consenso na literatura. Há 

relatos tanto de aumento da atividade citotóxica destas células (Crist et al., 

1989; Nieman et al., 1993a) quanto de atividade inalterada (Shinkai et al., 

1995; Fahlman et al., 2000).  



Neste estudo, não constatamos diferenças entre a atividade citotóxica 

das células NK dos idosos corredores e dos seus controles. Isto mostra que 

mesmo um volume de treinamento elevado e um tempo de treinamento 

longo não parecem alterar a função citotóxica destas células. 

 

5.2 EFEITOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR NOS NÍVEIS HORMONAIS  

 

Hormônios anabólicos 

 

O hormônio de crescimento (GH), o fator de crescimento semelhante à 

insulina I (IGF-I), a testosterona e a dehidroepiandrosterona (DHEA) e seu 

derivado sulfatado (DHEAS) têm recebido atenção no homem, pois os níveis 

séricos ou plasmáticos destes hormônios sofrem declínio com a idade 

(Lamberts et al., 1997). Estes hormônios parecem ter efeito anabólico 

principalmente sobre a massa muscular e óssea do ser humano e também 

parecem estar relacionados com a sensação de bem estar físico e psicológico 

do idoso (Tenover, 1992; Morales et al., 1994; Savine e Sonksen, 1999). 

 

Não se sabe ao certo se a redução destes hormônios no idoso é um 

efeito inevitável do envelhecimento ou um reflexo da influência de fatores 

externos modificáveis como, por exemplo, o estilo de vida. Neste contexto, 

tem-se especulado se a atividade física regular pode exercer influência 

sobre a concentração sanguínea destes hormônios, modificando a “somato” 

(GH/IGF-I), a “gonado” (testosterona) e/ou a “adrenossenescência” 

(DHEA/DHEAS) (Ravaglia et al., 2001). 



. 

. 
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Recentemente, Ravaglia et al. (2001) constataram um nível sérico 

maior de DHEAS em homens idosos praticantes de atividade física 

moderada (ciclismo recreativo) por 10 anos, em comparação a idosos 

sedentários. Dois outros estudos analisaram somente a relação entre os 

níveis séricos de DHEAS e o nível de atividade física e condicionamento 

físico dos idosos. Bonnefoy et al. (1998) constataram correlação positiva 

entre os níveis séricos de DHEAS e o nível de atividade física e VO2 max, mas 

somente nas mulheres idosas. Abbasi et al. (1998) também relataram 

correlação positiva entre os níveis séricos de DHEAS e o nível de VO2 max, 

porém somente nos homens idosos.  

 

No atual estudo, não observamos diferença significativa entre os 

níveis séricos de DHEAS de idosos corredores e idosos sedentários. Além 

disso, não observamos correlação entre os níveis séricos de DHEAS e o 

nível de VO2 max nestes grupos de idosos. 

 

O exercício físico é um potente estímulo para a liberação de GH, 

sendo observado um aumento da concentração sérica/plasmática do 

hormônio durante e logo após o exercício (Weltman et al., 2002). Alguns 

estudos apontaram um nível sérico aumentado de IGF-I em indivíduos 

praticantes de atividade física. Ravaglia et al. (2001) constataram 

concentração sérica maior de IGF-I em homens idosos praticantes de 

ciclismo recreativo, em comparação aos idosos sedentários. Poehlman et al. 

(1994) relataram aumento dos níveis de IGF-I após treinamento (ciclismo) 



por 8 semanas, somente nos homens idosos. Bonnefoy et al. (1998) 

observaram correlação positiva entre os níveis séricos de IGF-I e o nível de 

atividade física, somente nas mulheres idosas. 

 

Entretanto, a maioria dos estudos com idosos não tem mostrado 

efeito significativo da atividade física regular sobre os níveis séricos ou 

plasmáticos tanto de IGF-I (Rudman e Mattson, 1994; Pyka et al., 1994; 

Nicklas et al., 1995; Vitiello et al., 1997; Cooper et al., 1998; Deuschle et al., 

1998) quanto de GH (Hagberg et al., 1988; Craig et al., 1989; Pyka et al., 

1994; Nicklas et al., 1995; Silverman e Mazzeo, 1996; Deuschle et al., 1998; 

Kraemer et al., 1999). 

 

No presente estudo, não constatamos diferenças entre os níveis 

séricos de GH de idosos corredores e de idosos sedentários, assim como 

ocorreu na maioria dos estudos prévios. 

 

A prática de atividade física regular não parece exercer efeito 

significativo nos níveis de testosterona sérica dos idosos (Craig et al., 1989; 

Hakkinen e Pakarinen, 1994; Nicklas et al., 1995; Kraemer et al., 1999). Cooper 

et al. (1998) referiram um nível sérico maior de testosterona total nos idosos 

corredores relativamente aos sedentários, mas não mostraram diferenças nos 

níveis de testosterona livre. Outros estudos também não mostraram diferenças 

nos níveis séricos de testosterona livre (Hakkinen e Pakarinen, 1994; Bonnefoy 

et al., 1998; Kraemer et al., 1999; Ravaglia et al., 2001).  



.

O nosso estudo confirmou estes dados, mostrando níveis séricos 

semelhantes, tanto de testosterona total quanto de testosterona livre entre 

os idosos corredores e idosos sedentários.  

 

Os resultados da literatura mostram que as alterações observadas na 

concentração basal dos hormônios anabólicos dos idosos praticantes de 

exercícios são pouco consistentes. Estas alterações podem não estar 

relacionada à prática de exercícios, mas a outros fatores, como tabagismo, 

estado de saúde (inclusive estado imunológico), hábitos alimentares e 

composição corporal dos indivíduos estudados. 

 

Neste estudo, adotamos critérios de seleção de idosos muito mais 

rigorosos do que os de outros estudos, como exclusão de tabagismo, avaliação 

da saúde pelo protocolo SENIEUR, avaliação do perfil nutricional (dosagem de 

proteínas, perfil do ferro e zinco), medidas antropométricas e avaliação do 

condicionamento cardiovascular (VO2 max). Os nossos resultados indicam que a 

prática regular de atividade física por longos anos não parece interferir na 

“somato” (GH), na “gonado" (testosterona) e na “adrenossenescência” (DHEAS). 

 

β-endorfina 

 

A β-endorfina é um neuropeptídeo opióide endógeno, cuja 

concentração no sistema nervoso central e no sangue periférico pode sofrer 

influência de diversos estímulos, dentre os quais se inclui o exercício físico. 



Os níveis plasmáticos de β-endorfina costumam se elevar durante a 

realização de alguns exercícios, principalmente os aeróbios de intensidade 

moderada e alta e de longa duração (Meyer et al., 2000; Jonsdottir, 2000).  

 

Os níveis plasmáticos da β-endorfina, em repouso, de indivíduos 

jovens sob treinamento aeróbio, têm-se apresentado aumentados (Carr et 

al., 1981), inalterados (Howlett et al., 1984) ou mesmo diminuídos (Lobstein 

e Rasmussen, 1991), comparados aos seus controles. 

 

Não existem estudos prévios comparando os níveis séricos ou 

plasmáticos do hormônio de indivíduos idosos praticantes e não praticantes 

de exercícios.   

 

Neste estudo, não constatamos diferenças entre os níveis séricos de 

β-endorfina nos idosos corredores e nos  idosos sedentários. O volume 

elevado de treinamento aeróbio e o tempo de treinamento de vários anos 

não foram suficientes para modificar os níveis séricos do hormônio em 

repouso. Isto não significa que a concentração do neuropeptídeo no sistema 

nervoso central destes idosos também seja semelhante, pois os níveis 

plasmáticos do hormônio nem sempre correspondem aos níveis observados 

no sistema nervoso central. Ratos submetidos a exercícios por 5 semanas 

têm mostrado aumento da β-endorfina no líquido cefalorraquidiano 

(Hoffmann et al., 1990; Jonsdottir et al., 2000).   

 



5.3 “ENDOCRINOSSENESCÊNCIA” X IMUNOSSENESCÊNCIA 

 

Estudos recentes sugerem um possível elo entre a 

“endocrinossenescência” e a imunossenescência (Mazzeo, 2000; Straub et 

al., 2001; Martinez-Taboada et al., 2002). Inter-relações entre os hormônios 

e as citocinas, especialmente entre a DHEA/DHEAS e a interleucina-6, têm 

sido descritas (Straub et al., 2000). 

 

Alguns autores acreditam que a diminuição do nível sérico de 

DHEA/DHEAS pode estar relacionada com o aumento do nível sérico de IL-6 

no idoso. Correlações inversas entre os níveis séricos/plasmáticos de 

DHEA/DHEAS e os níveis séricos de IL-6 têm sido observadas (James et 

al.,1997; Straub et al.,1998; Young et al.,1999). 

 

No presente estudo, não constatamos correlação entre os níveis 

séricos de DHEAS e IL-6 nos idosos sedentários. Não constatamos também 

correlação entre os níveis séricos da DHEAS e os níveis séricos das outras 

citocinas. 

 

A influência da DHEA/DHEAS sobre a produção das citocinas tem 

sido avaliada em seres humanos e em roedores. Resultados divergentes 

têm sido obtidos, tanto na produção de IL-6 quanto na produção das outras 

citocinas. 

 



James et al. (1997) relataram uma inibição na produção espontânea 

de IL-6 pelas células esplênicas humanas, ao serem incubadas com doses 

fisiológicas de DHEA e DHEAS. Straub et al. (1998) observaram uma 

inibição na produção de IL-6 pelas células mononucleares humanas (sangue 

periférico) estimuladas com endotoxina, após incubação com DHEA. 

 

Por outro lado, Khorram et al. (1997) relataram um aumento na 

produção de IL-6 por linfócitos T estimulados com PHA, obtidos de homens 

idosos tratados com DHEA por 20 semanas. A produção espontânea da 

citocina pelos linfócitos não foi afetada. Casson et al. (1993) não detectaram 

alterações na produção de IL-6 por linfócitos T estimulados com PHA e PMA 

(phorbol myristate acetate), obtidos de mulheres em menopausa, tratadas 

com DHEA por 3 semanas. 

 

Casson et al. (1993) também não observaram alterações na produção 

de IL-4 pelos linfócitos T. Suzuki et al. (1991) não mostraram alterações na 

produção de IL-4 pelos linfócitos T, incubados com DHEA. 

 

Linfócitos T, obtidos de indivíduos tratados com DHEA, apresentaram 

produção de IL-2 inalterada (Casson et al., 1993) ou aumentada (Khorram et 

al.,1997), após estimulação com mitógenos. Células mononucleares 

humanas, estimuladas com mitógenos e incubadas com DHEA, 

apresentaram produção de IL-2 inalterada (Straub et al., 1998) ou 

aumentada (Suzuki et al., 1991).  



O efeito da DHEA/DHEAS sobre a IL-3, IL-10 e IL-12 em seres 

humanos ainda não foi estudado.  

 

Nota-se que os autores acima citados obtiveram resultados 

divergentes, mas as condições experimentais foram diferentes. Foram 

avaliados tanto os efeitos diretos da DHEA/DHEAS sobre as células 

mononucleares in vitro quanto o efeito da administração do hormônio sobre 

estas células in vivo. 

 

Em camundongos idosos, Daynes et al. (1993) notaram uma inibição 

na produção espontânea de IL-6 pelas células linfóides (baço e linfonodo), 

após administração de DHEAS. Alguns estudos mostraram também a 

restauração da produção de IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IFN-γ e IL-10 após 

administração de DHEAS (Daynes e Araneo, 1992; Spencer et al.,1996). 

Entretanto, outros estudos não confirmaram estes achados (Padgett e Loria, 

1994; Pahlavani e Harris, 1995; Loria et al., 1996). 

 

A DHEA é sintetizada em grande quantidade pela glândula adrenal do 

ser humano (Hornsby, 1997), mas a sua produção nos roedores é 

considerada mínima ou inexistente (Cutler et al., 1978; van Weerden et al., 

1992). Desta forma, a interpretação dos resultados da produção de citocinas 

em camundongos, após administração de DHEA/DHEAS é complicada, pois 

tais resultados são baseados no efeito de dose suprafisiológica do hormônio. 



No atual estudo, não observamos correlação entre DHEAS sérico e 

produção de IL-6 nos idosos. Da mesma forma, não observamos correlação 

entre os níveis séricos de DHEAS e a produção das outras citocinas.  

 

Os dados mostram que a relação entre DHEA/DHEAS e IL-6 é 

complexa e ainda precisa ser esclarecida.  

 

O hormônio de crescimento e a testosterona parecem apresentar 

efeitos imunomoduladores (Madden e Felter, 1995; Kanda et al., 1996; 

Mazzeo, 2000).  Efeito estimulador do GH sobre a produção de IL-1 e TNF-α 

e efeito inibidor da testosterona sobre a produção de IL-6 têm sido relatados. 

Entretanto, o verdadeiro papel destes hormônios sobre as citocinas ainda 

não está bem estabelecido (Straub et al., 2000).  

 

Neste estudo, não constatamos correlação entre estes hormônios 

(GH, testosterona) e as citocinas dosadas. 

 

Portanto, não observamos correlação entre os hormônios anabólicos 

e as citocinas, especialmente entre a DHEAS e a IL-6.  

 

A prática de atividade física regular não parece interferir na 

“endocrinossenescência” e os hormônios anabólicos não parecem exercer 

influência significativa sobre a imunossenescência, pelo menos na faixa 

etária estudada, isto é, dos 60 aos 80 anos de idade.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 A prática regular de atividade física por longos anos tem o potencial 

de desacelerar a imunossenescência. 
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