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Parte I - Bases gerais, cronobiológicas e clínicas 
6 – Variações cronobiológicas no idoso 
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VARIAÇÕES CRONOBIOLÓGICAS NO IDOSO 

Roberto Alves Lourenço 

INTRODUÇÃO 

Nas próximas décadas, a prática da Medicina será cada vez mais influenciada 
pela necessidade de atendimento de saúde à população idosa, que vem aumentando 
rapidamente em todo o mundo. Nessa população, a maior expectativa de vida depen
derá tanto da melhoria da saúde quanto da manutenção da capacidade funcional. 
Dessa forma, torna-se fundamental o entendimento das variações cronobiológicas 
no idoso. 

Neste capítulo, dedicado a discutir alguns aspectos do envelhecimento, sob o 
ponto de vista das transformações cronobiológicas, abordaremos, inicialmente, ques
tões biológicas, demográficas e epidemiológicas associadas à transformação de or
ganismos jovens, plenos na sua capacidade funcional, em indivíduos maduros, por
tadores de perdas funcionais típicas; em seguida, a partir da escolha de alguns 
sistemas funcionais, descreveremos as alterações na ritmicidade desses sistemas, 
habitualmente associadas ao envelhecimento. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 

o envelhecimento é um processo que transforma adultos saudáveis em indiví
duos frágeis, com as reservas funcionais diminuídas na maior parte dos sistemas 
fisiológicos, sujeitos a aumento exponencial da vulnerabilidade à maior parte das 
doenças e risco elevado de mortalidade. O impacto do envelhecimento sobre a saúde 
e o bem-estar sobrepuja os efeitos de qualquer doença, já que ele é, por si só, o 
principal fator de risco para a maior parte das doenças em idosos. 
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Teorias evolucionistas modernas do envelhecimento supõem o desenvolvimen
to de um fenótipo, em que o risco de mortalidade aumenta com o tempo, em conseqüên
cia de pressões seletivas por genes cujos efeitos benéficos, precocemente manifestos, 
compensam, em grande medida, os efeitos deletérios produzidos por estes genes em 
idades avançadas, além da falta de pressões seletivas sobre genes que só se expres
sam muito tardiamente. 

Sabe-se, no entanto, que os genes jamais agem sozinhos, interagindo sempre 
com o meio ambiente. O estudo da interação entre os fatores genéticos e ambientais, 
responsável em grande medida pelo aparecimento de doenças cujo principal fator de 
risco é a idade, é, em nosso século, sobretudo, o estudo desses determinantes no 
diabetes tipo 2, no câncer, nas doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, nas 
doenças neurodegenerativas, na osteoartrite, na osteoporose, na degeneração 
macular, e outras. 

Sabe-se que o processo de envelhecimento, com suas perdas funcionais pro
gressivas, leva os indivíduos ao limite clínico da expressão de tais perdas. A sín
drome de fragilidade do idoso, embora ainda considerada entidade por receber a 
sua definitiva definição, acomete em torno de 20% da população com 65 anos ou 
mais de idade. Para Campbell e Buchner, é uma condição produzida por redução 
multi-sistêmica na reserva funcional, em extensão tal que certo número de siste
mas fisiológicos estão próximos, ou mesmo passaram, do limite da insuficiência 
clínica sintomática. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E EPIDEMIOLÓGICOS 

Houve, durante o último século, alterações notáveis no número e nas caracte
rísticas sócio-demográficas e epidemiológicas dos indivíduos idosos. O crescimento 
da população idosa foi resultado não apenas de um aumento do tamanho da popula
ção, de maneira geral, mas também, de maneira especial, de um declínio nas princi
pais causas de mortalidade e nas taxas de fertilidade e de nascimento. Desta manei
ra, mais e mais, a população idosa, no Brasil e no mundo, veio crescendo ao longo 
do século xx, e, segundo estimativas concordantes de especialistas de diferentes 
países, continuará crescendo nos próximos 50 anos. 

Nos Estados Unidos, em 1900, apenas 4,1% da população tinha 65 anos ou 
mais; este número cresceu para mais de 8% em 1950 e, no ano 2000, esta percenta
gem tinha aumentado para 12%, estimando-se, ainda, que por volta do ano 2050, 
82 milhões de norte-americanos, algo em torno de 20,3% da população total, terão 
atingido esta faixa etária. 

Esta tendência, descrita em relação à população dos Estados Unidos, é, no 
entanto, fenômeno comum, vivido não apenas pelos países desenvolvidos, mas tam
bém pelos países em desenvolvimento. No entanto, dos 25 países com populações 
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mais idosas, 24 ainda estão no continente europeu, sendo a Itália aquele com maior 
percentual de idosos (18,1%). O Japão é o único país não europeu que está incluído 
entre estes 25, com 17% de sua população tendo 65 anos ou mais de idade. 

Os países em desenvolvimento iniciaram o processo de envelhecimento popula
cional com pelo menos 50 anos de atraso em relação aos países desenvolvidos. No 
entanto, apesar deste atraso, a velocidade de crescimento das populações idosas 
nesses países tem sido de grande magnitude. A França levou 115 anos - de 1865 a 
1980 - para que a sua população idosa (> = 65 anos) aumentasse de 7% para 14%; 
para o Reino Unido foram 45 anos - de 1930 a 1975; para a Espanha, 45 anos -
1947 a 1992. Os países em desenvolvimento, estima-se, levarão entre 20 e 27 anos 
para percorrer este mesmo caminho; o Brasil, entre eles, terá 14% de sua população 
com 65 anos ou mais em 2032, processo que durará apenas 21 anos! 

Embora as estatísticas dos países desenvolvidos utilizem os 65 anos de idade 
como referência para avaliações, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define 
como idoso o indivíduo com mais de 60 anos. No Brasil, utilizamos com grande 
freqüência este mesmo ponto de corte, já que alguns aspectos de nossa realidade 
fazem dele um ponto ideal para o melhor entendimento do geronte, para o desen
volvimento de estimativas e o planejamento de políticas públicas de saúde. Em 
primeiro lugar, são os chamados 'idosos jovens' (entre 60 e 69 anos de idade) a 
faixa etária que mais cresce, em números relativos, produzindo forte impacto nos 
sistemas público e privado de previdência e assistência à saúde, e projetando para 
os próximos anos aumento de magnitude ímpar nas faixas etárias mais idosas, 
como visto anteriormente. Em segundo lugar, o baixo nível, qualitativo e quantita
tivo, de investimentos na prevenção, diagnóstico e controle dos fatores de risco de 
distúrbios neoplásicos, cérebro e cardiovasculares, tais como diabetes mellitus do 
tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemias, em faixas etárias anteriores, faz com 
que os indivíduos, em nosso país, atinjam a terceira idade portando tais doenças 
em fases mais avançadas, tendo desenvolvido número maior de lesões de órgãos
alvo, de perdas funcionais mais extensas e maior número de incapacidades. Por 
último, a velocidade do processo de envelhecimento no Brasil tem surpreendido os 
planejadores e, hoje, temos o duplo desafio de, ao mesmo tempo em que se tenta 
resolver uma agenda de saúde típica do subdesenvolvimento, implementar ações 
de saúde voltadas para esta população envelhecida. 

ASPECTOS CRONOBIOLÓGICOS DO ENVELHECIMENTO 

Uma das características do processo de envelhecimento é a significativa modi
ficação dos ritmos circadianos, com diminuição freqüente da amplitude e desvio do 
maior valor obtido na oscilação do fenômeno, isto é, na acrofase, com importantes 
implicações biológicas, clínicas e terapêuticas. O Quadro 1 traz as principais modi
ficações que ocorrem no ritmo circadiano do idoso. 
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Quadro 1 - Principais modificações que ocorrem no ritmo circadiano do idoso 

~ A amplitude do ritmo circadiano reduz. 

~ A fase do ritmo circadiano torna-se mais precoce. 

~ O período natural de livre-curso (tau) encurta. 

~ A capacidade de tolerar desvios abruptos de fase piora (como, por exemplo, em viagens 
transcontinentais ou em trabalhos noturnos). 

Fatos, conceitos e métodos cronobiológicos são todos relevantes para a geria
tria e a gerontologia. O ritmo circadiano, assim como outros ritmos, são fontes 
preditivas de variação, necessitando que se realizem reavaliações das 'faixas nor
mais' dos fenômenos em todas as idades. A alteração das características - por exem
plo, a amplitude - desses ritmos durante o envelhecimento nos aponta para a neces
sidade de sua avaliação criteriosa. 

SONO 

Como será visto no próximo capítulo, metade das pessoas com mais de 65 anos 
têm problemas freqüentes de sono, em conseqüência de profunda ruptura do ciclo 
sono-vigília, que pode levar a prejuízos significativos nas funções diurnas e com
prometer seriamente a qualidade de vida dos idosos afetados. 

Freqüentemente, os distúrbios do sono na população idosa são multifatoriais, 
podendo resultar de: 1) alterações fisiológicas que são, aparentemente, parte do 
envelhecimento 'normal', não patológico; 2) distúrbio secundário do sono causado 
por um dos numerosos problemas de saúde física ou mental, ou pelo uso de medica
ções ou drogas psicoativas; 3) distúrbio primário do sono; 4) precária 'higiene' do 
sono; 5) maneira individualizada de ver a sua necessidade de sono e de sentir a 
qualidade do mesmo; 6) combinação desses fatores. 

Diversos estudos, com desenho transversal, demonstraram que os idosos, quan
do comparados com adultos jovens, são desproporcionalmente insatisfeitos com a 
qualidade do seu sono, e que 50% deles têm queixas específicas, tais como 'sono 
leve', despertar noturno freqüente, despertar precoce matinal e sonolência diurna 
indesejável. Estes estudos também mostraram o uso freqüente de sedativos e hipnó
ticos pela população idosa. 

Medidas objetivas de sonolência diurna, tais como os testes de latência múlti
pla (MSLTs), mostraram que adultos idosos são significativamente mais sonolentos. 
durante todo o dia, do que adultos jovens. 

Para pesquisadores da área, embora haja consenso quanto a estas alterações 
representarem diminuição na capacidade de dormir, existem dúvidas quanto a elas 
representarem, também, diminuição das necessidades de sono que acompanhariam 
o envelhecimento normal. 
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Medidas obtidas, através do registro polissonográfico noturno de potenciais 
elétricos gerados no cérebro, nos músculos posturais e nos olhos, evidenciaram três 
tipos de alterações relacionadas ao envelhecimento: alterações eletroencefalográfi
cas (EEG), alterações nos estágios e ciclos do sono e alterações no ritmo circadiano 
do ciclo sono-vigília. 

Em relação ao EEG durante o sono, são muitas as alterações relacionadas ao 
envelhecimento, particularmente durante o sono de ondas lentas ou sono profundo 
(estágios 3 e 4 - ver capítulo 7) , quando as ondas delta estão bastante atenuadas em 
amplitude (em torno de 150 mV) quando comparadas com as de adultos jovens (200 
mV). Como conseqüência, possivelmente há diminuição de atividade de onda delta e 
de sono profundo. Ainda, há alterações dos 'fusos de sono', ondas sincrônicas de 12 
a 16 Hz, que caracterizam o estágio 2 do sono, estando mal formadas e com ampli
tude e freqüência diminuídas. 

Em relação aos estágios e ciclos do sono, pessoas idosas gastam mais tempo na 
cama e menos tempo dormindo e são mais facilmente acordáveis do que indivíduos 
jovens. As alterações mais importantes são redução do sono profundo, de ondas 
lentas, e aumento dos períodos de despertar noturno com conseqüente fragmentação 
do sono. Alterações menos importantes ocorrem na fase REM do sono e na quantida
de total de sono. Ainda, o primeiro ciclo de sono noturno - a primeira seqüência de 
cinco fases - é, muitas vezes, menor, talvez como resultado de redução, relacionada 
à idade, do estágio 4. Isto leva à antecipação da primeira fase do sono REM e à 
diminuição da latência REM (período entre o início do sono e da fase REM). Em 
relação ao sono REM, em indivíduos idosos há constância na sua duração de ciclo 
para ciclo, ao contrário do que acontece em adultos jovens, nos quais há aumento na 
duração da fase em cada ciclo do sono. Dessa forma, a mais importante alteração no 
padrão do sono de idosos é a interrupção freqüente e repetitiva do sono por longos 
períodos, estando de acordo com a observação empírica quanto à dificuldade freqüente 
dos idosos em manter-se dormindo e em aprofundar o sono, caracterizado como 'leve' 
e facilmente perturbável por estímulos ambientais, tais como os auditivos. 

Em relação às alterações no ritmo circadiano sono-vigília, todas as altera
ções anteriormente vistas podem ser responsáveis pela quebra do ciclo bifásico do 
adulto jovem, com distúrbios na ritmicidade, fadiga e conseqüentes cochilos e 
sonolência diurna, tendência de dormir e acordar cedo e tornar-se menos tolerante 
às mudanças no padrão, tais como as produzidas por mudanças rápidas no fuso 
horário . Tais evidências de alterações no ritmo circadiano estão de acordo com 
observações de alterações , relacionadas ao envelhecimento, de outros fenômenos 
biológicos cíclicos, tais como a temperatura e a secreção endócrina. Parece que a 
perda ou a atenuação da organização temporal desses processos biológicos podem 
refletir alterações neuronais em áreas cerebrais responsáveis pela fisiologia do 
sono. Um estudo do núcleo supraquiasmático de indivíduos idosos evidenciou a 
redução do volume nuclear e a diminuição de células , fornecendo uma base 
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neuro-anatômica para as observações da quebra do ritmo circadiano do sono que 
acompanha o envelhecimento humano. 

Devemos, agora, pontuar outro aspecto: as fortes evidências que situam a me
latonina como um hormônio que participa de maneira íntima na regulação do sono. 
O ritmo de secreção da melatonina é, hoje, considerado importante marcador de fase 
do relógio biológico humano, e as alterações de sono noturno, vistas em indivíduos 
idosos, têm sido relacionadas, embora de maneira controversa, aos avanços de fase 
no ritmo da melatonina sérica. 

Sistema Endócrino 

Assim como em outros órgãos e sistemas, o envelhecimento normal do sistema 
endócrino é caracterizado por perda progressiva das reservas funcionais, tendo como 
conseqüência a redução da capacidade de adaptação às demandas do ambiente. 

Embora a perda ou redução da regulação homeostática, que acompanha o 
envelhecimento normal, reflita alterações importantes na síntese, no metabolismo 
e na ação hormonal, estas alterações podem não ser clinicamente relevantes sob 
condições habituais. 

Realmente , as concentrações de muitos hormônios e substratos metabólicos 
estão inalteradas em indivíduos idosos normais ; a glicemia de jejum, por exemplo, é 
pouco modificada pelo envelhecimento; porém, os níveis glicêmicos, após um teste 
de tolerância à glicose, mostram-se muito mais altos em idosos saudáveis do que em 
adultos jovens. 

Em contrapartida, em algumas circunstâncias, a função endócrina de um orga
nismo envelhecido é mantida pela secreção compensatória de outros hormônios, de 
tal sorte que, através de mecanismos de retro alimentação, mantém-se a função em 
questão dentro de parâmetros organicamente aceitáveis. É o caso dos níveis de tes
tosterona em muitos homens idosos, que são mantidos dentro da faixa de normalidade 
graças ao aumento compensatório da secreção de hormônio luteinizante. 

Em outros casos, porém, mecanismos compensatórios não são capazes de manter 
os níveis normais de produção e concentração hormonais, como é o caso do declínio 
da aldosterona e da dehidroepiandrosterona (DHEA). 

De maneira semelhante ao que acontece com outros sistemas orgânicos, as 
manifestações dos distúrbios endócrinos em pacientes idosos são, freqüentemente, ines
pecíficas ou atípicas. Por exemplo, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo podem-se apre
sentar com sintomas inespecíficos, tais como perda de peso, fadiga, fraqueza, cons
tipação intestinal e depressão; o diabetes mellitus pode ter como primeira manifesta
ção um estado hiperosmolar não cetótico, e indivíduos com tireotoxicose podem 
apresentar-se apáticos e deprimidos, com retardo psicomotor, característicos do 
'hipertireoidismo apatético'. 

A freqüência da secreção pulsátil da prolactina não é alterada pelo envelheci
mento normal, sugerindo que o gerador de pulso está intacto. No entanto, homens 
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idosos tornam-se hiperprolactinêmicos, e seu ritmo circadiano de secreção da 
prolactina está alterado, com redução ou ausência da elevação noturna normal da 
secreção deste hormônio e redução da amplitude dos pulsos secretórios, quando 
comparados com controles jovens. É provável que estes efeitos sejam produtos do 
aumento do tono dopaminérgico que acompanha o envelhecimento, já que a dopa
mina inibe a secreção da prolactina pela pituitária. 

Da mesma forma que a dopamina, a norepinefrina está aumentada no líquido 
céfalo-raquidiano de indivíduos idosos normais, e ambas exercem importante influ
ência sobre a secreção pituitária, tanto da já citada prolactina quanto dos demais 
hormônios nela produzidos, tais como GH, TSH e LH. 

Grande número de fatores pode produzir hiperprolactinemia, entre os quais as 
doenças hipotalâmicas, o hipotireoidismo, os traumas, e o uso de algumas drogas -
fenotiazinas, cimetidina, opiáceos, metoclopramida e estrógenos. As manifestações 
clínicas da hiperprolactinemia são sutis e, muitas vezes, passam despercebidas. São 
elas: o hipogonadismo secundário com disfunção sexual, a galactorréia, a gineco
mastia e a aceleração da perda óssea associada à idade. 

O lobo posterior da hipófise produz o hormônio antidiurético (ADH) , um dos 
fatores importantes no controle da volemia e da osmolalidade. Há evidências de que 
o envelhecimento normal leva a um estado relativo de excesso de ADH, com níveis 
basais normais a elevados, liberação aumentada de ADH após estímulo osmótico e 
diminuição da inibição da sua secreção pelo álcool, quando comparado com indiví
duos adultos jovens. 

Vários fatores predispõem pessoas idosas a apresentar poliúria noturna , entre 
os quais as alterações, associadas à idade, do ritmo circadiano do ADH circulante, 
com perda do aumento noturno dos seus níveis e aumento dos níveis plasmáticos do 
hormônio natriurético atrial. 

Quanto ao eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) , ele permanece relativamente 
preservado em indivíduos idosos. O ritmo circadiano do ACTH e do cortisol está 
intacto. Embora a amplitude do ritmo do cortisol esteja diminuída, há um avanço de 
fase no seu ritmo com a antecipação do nadir e do pico de secreção deste hormônio. 

Talvez a anormalidade do eixo HHA mais consistentemente demonstrável seja 
a resposta do cortisol ao estresse. Após estímulo estressante, tal como cirurgia , os 
níveis de cortisol se elevam mais e permanecem elevados por mais tempo, quando 
comparados com indivíduos jovens, indicando, provavelmente, sensibilidade do eixo 
alterada aos estímulos com retroalimentação negativa. 

O sistema renina-angiotensina-aldosterona sofre alterações importantes como 
conseqüência do envelhecimento normal. Os níveis de aldosterona de idosos na 
nona década declinam em torno de 30%, provavelmente associados à redução em 
torno de 50% na atividade plasmática de renina. Clinicamente, este estado de 
hipoaldosteronismo hiporreninêmico associado ao envelhecimento predispõe à 
perda de sódio que, em combinação com a diminuição da sensação de sede e a 
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redução da resposta renal ao ADH, aumenta o potencial de depleção de volume e 
de desidratação na população geriátrica. 

O hormônio do crescimento (GH) tem sua secreção regulada pelos peptídeos 
hipotalâmicos - o hormônio de liberação do hormônio de crescimento (GHRH) e a 
somatostatina - que exercem efeitos estimuladores e inibidores, respectivamente. 
Evidências experimentais sugerem que a secreção do GH é controlada principalmente 
pela inibição tônica induzida pela somatostatina. Os níveis circulantes de GH são 
muito baixos, exceto nos momentos dos vários pulsos que ocorrem em resposta ao 
GHRH nas primeiras horas de sono, com a ingestão de alimentos, ou por ocasião de 
exercícios. Em homens adultos jovens, a maior parte do GH é secretada durante as 
primeiras quatro horas de sono, com pulsos de grande amplitude, durante as fases 
de sono profundo. Por outro lado, os níveis de IGF-1 permanecem estáveis durante 
todo o período de 24 horas. O GH, após atingir seus níveis máximos de secreção na 
puberdade, começa a sofrer declínio progressivo, de aproximadamente 14% por dé
cada de vida; em torno dos 80 anos, metade dos indivíduos não tem qualquer secre
ção significativa de GH e de IGF-1, fenômeno conhecido como somatopausa. A defi
ciência de GH em adultos com doença hipotálamo-hipofisária responde adequada
mente à reposição deste hormônio. No entanto, é controverso seu uso em indivíduos 
idosos normais , com baixos níveis de GH, já que, aparentemente, tais fenômenos 
não podem ser considerados equivalentes. 

vários fatores contribuem para as alterações na função reprodutiva do homem 
idoso, entre os quais os fatos de a redução na produção testicular de testosterona 
não ser completamente compensada pela redução do seu catabolismo e da variação 
circadiana normal dos níveis de testosterona, observada em homens jovens, ser 
perdida com o envelhecimento. O controle hipotálamo-hipofisário da função testicu
lar está comprometido e, embora os níveis de gonadotrofina estejam aumentados até 
próximo ao nível superior de normalidade, no homem idoso com hipogonadismo 
associado ao envelhecimento, observamos padrão típico de testosterona baixa e go
nadotrofina normal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inúmeras evidências sugerem uma interação profunda entre os ritmos bioló
gicos e a senescência em seres humanos, apontando para a necessidade de se 
desenvolver modelos de envelhecimento que levem em consideração os aspectos 
cronobiológicos na determinação e apresentação de doenças relacionadas à idade. 
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