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RESUMO 

 

Introdução: A Demência é caracterizada pelo declínio progressivo e global da memória e 

funções cognitivas, é uma síndrome cuja incidência aumenta progressivamente com o 

envelhecimento.  O alelo E4 da Apolipoproteína E (ApoE), codificada no cromossomo 19, é 

considerado fator de risco para o quadro de Demência mais comum que é a Doença de 

Alzheimer (DA). A presença de distúrbios de sono, comum em idosos, afeta o sistema imune, 

o comportamento e a cognição, e podem estar relacionados com processos fisiológicos que 

ocorrem no envelhecimento como a diminuição do hormônio melatonina que é sintetizado pela 

glândula pineal. Além de efeitos cronobióticos como sincronizador de diversos ritmos 

biológicos a melatonina também exerce funções como molécula anti-oxidante, anti-

inflamatória e neuroprotetora. Objetivos: Investigar a qualidade do sono; a concentração de 

melatonina e a caracterização da ApoE em idosos com ou sem demências. Material e Métodos: 

Participaram do estudo 60 idosos, sendo 30 portadores de demência (grupo pesquisa-GP), 30 

não portadores (grupo controle idoso-GC) e 24 adultos jovens (grupo controle jovem-GCJ). A 

qualidade do sono foi avaliada pelo questionário de Pittsburg (PSQI), a concentração salivar de 

melatonina às 14h e às 2h foi quantificada por ELISA, e a caracterização da ApoE foi realizada 

por PCR-RFLP. Resultados: A análise da qualidade do sono segundo questionário PSQI 

mostrou que tanto o GP (7,0 ± 2,38) quanto o GC (6,12 ± 3,26) apresentaram média no escore 

global do PSQI indicativo de distúrbios de sono (escore > 5 indica distúrbios do sono), sem 

diferença entre os grupos (P= 0,81) e a média no escore global do PSQI do GCJ (4,3 ± 0,5) não 

apresentou indicativos para distúrbios do sono nesse grupo. Em relação a concentração de 

melatonina, os grupos GC e GP apresentaram declínio de mais de 50% em relação ao grupo 

GCJ. Ao contrário do GC, o GP não apresentou diferença estatisticamente significante dia/noite 

na concentração de melatonina, esta falta de oscilação dia/noite pode trazer consequências para 

a sincronização de outros ritmos biológicos nos indivíduos do GP. A caracterização da ApoE 

mostrou predominância do alelo E4 no GP e esses idosos também apresentaram concentração 

de melatonina baixa. Não foi encontrada correlação entre distúrbios do sono e a presença de 

ApoE 4. Conclusões: Idosos com e sem demências apresentaram altos índices de distúrbios de 

sono associado a uma queda na produção de melatonina. Idosos com demências não 

apresentaram diferença dia/noite na concentração de melatonina, indicando falta de ritmicidade 

e os idosos com demências portadores do alelo E4 apresentaram concentração baixa de 

melatonina. 

Palavras-chave: Demência. Melatonina. Transtornos do sono-vigília. Apolipoproteína E. 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Dementia is a characterized by progressive and global decline in memory, 

associated with cognitive function deficits, it is syndrome and an incidence that tends to 

increase progressively with aging. Apolipoprotein E (ApoE), a protein encoded by chromosome 

19, more specifically, its E4 allele is a risk factor for Alzheimer Disease (AD).The presence of 

sleep disorders is common in the elderly, consequently affecting the immune system, behavior 

and cognition. Theses disorders can be associated with to physiological processes that occur in 

aging as the decrease in the synthesis of the hormone melatonin by the pineal gland. In addition 

to chronobiotic and synchronizing effects of various biological rhythms, melatonin also has 

other functions as an anti-oxidant, anti-inflammatory, and neuroprotective molecule. 

Objectives: To investigate the quality of sleep in the elderly with dementia and to verify if the 

content of melatonin and ApoE in these patients correlated. Materials and Methods: Sixty 

elderly people with more than 60 years old participated in the study, of which 30 were dementia 

(research group -RG), 30 without dementia (control group - CG) and in 24 younger adults (the 

young control group - YCG). Sleep quality was assessed by the Pittsburg questionnaire (PSQI), 

salivary melatonin concentrations were measured at 2:00 p.m. and at 2:00 a.m. was quantified 

by ELISA, and ApoE characterization was performed by PCR .Results: Sleep quality analysis 

according to the PSQI questionnaire showed that both RG (7.0 ± 2.38) and CG (6.12 ± 3.26) 

presented a mean in the overall PSQI score indicative of sleep disorders (score > 5 indicates 

sleep disturbances), without differences between groups (P = 0.81) and the mean of the YCG 

(4.3 ± 0.5) did not present indicatives for sleep disturbances. In relation to the melatonin 

concentration, the GC and RG groups showed a decline of more than 50% in relation to the 

YCG group. Contrary to CG, RG did not present significant day / night difference in melatonin 

concentration, this lack of day / night oscillation may have consequences for the 

synchronization of other biological rhythms in RG individuals. The ApoE characterization 

showed a predominance of the allele4 in RG, and these elderly subjects also presented low 

melatonin concentration. No correlation was found between sleep disturbances and the presence 

of ApoE 4.Conclusions:Elderly with and without dementia presented high rates of sleep 

disturbances associated with a decrease in melatonin production. Older people with dementias 

did not present day / night difference in melatonin concentration, indicating lack of rhythmicity 

and the elderly with dementias carrying the allele 4 presented low melatonin concentration. 

Keywords: Dementia. Melatonin. Sleep wake disorders. Apolipoproteins E. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Demências 

 

A demência é uma síndrome neurodegenerativa caracterizada pelo declínio progressivo 

da capacidade cognitiva, causando déficits de memória, linguagem, funções executivas e 

visuoespaciais que podem interferir na independência do indivíduo.1,2 

Estima-se que há 47 milhões de indivíduos com demência no mundo, com poucas ações 

preventivas e de tratamento limitado considerando um grupo de doenças sem cura estabelecida.3 

Altamente prevalente em idosos, há evidências de que somente 10% (em países 

subdesenvolvidos) e 50% (em países desenvolvidos) de todos os casos de demência sejam 

diagnosticados.4 Sabe-se que a prevalência da demência aumenta exponencialmente a partir dos 

65 anos, partindo de 0,7% entre 60 e 64 anos, passando para 5,6% entre 70 e 79 anos, e 

chegando a 38,6% nos nonagenários.1Seguindo este raciocínio, o aumento da longevidade em 

várias populações ao redor do mundo leva também ao aumento global de casos de demência.5 

Em 2015, foi estimado em 47 milhões o número de pessoas vivendo com demência no mundo, 

com uma previsão de que em 20 anos este número poderia dobrar.4Este quadro se configura 

como um problema de saúde pública não só em países de baixa renda6,mas também em países 

desenvolvidos, onde a demência é a quinta causa mais frequente de morte, já que pacientes 

portadores de demências se tornam dependentes, necessitando de muitos cuidados, com 

considerável impacto na vida familiar, e gastos nos serviços de saúde e serviços 

sociais.7,8Estima-se em 2050, a demência e a DA custarão só aos Estados Unidos, algo, ao redor 

de 1 trilhão de dólares.8 

 Os tipos mais comuns de demência são: Doença de Alzheimer (DA) que representa 

entre 50% -75% dos casos e a Demência Vascular (DV) (20%), seguidos por Demência por 

Corpúsculos de Levy (5%) e Demência frontotemporal (5%).9 

Dentre as possíveis causas para as demências encontram-se além do envelhecimento, 

doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer (DA), Parkinson, Huntington, problemas 

vasculares, metabólicos, imunes, fatores ambientais como sedentarismo, baixa atividade 

cognitiva, o uso de drogas, poluição ambiental, exposição ao tabaco, metais pesados, riscos 

ocupacionais (ruído excessivo, exposição à radiação, campos magnéticos e elétricos) e fatores 

genéticos, como a presença de apolipoproteína (alelo E4), porém uma grande proporção de 

casos não tem causa definida.9,6 
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Além disso, alguns quadros demenciais de grau leve e moderado podem ser reversíveis, 

como as ocasionadas por hipotiroidismo ou por deficiência de vitamina B12, porém os relatos 

de reversão chegam a apenas 1,5% dos casos.1 Há casos relatados por uso de drogas ilícitas, 

infecções e tumores no sistema nervoso central.10 

 A etiologia das síndromes demenciais é determinante para sua classificação em duas 

categorias: degenerativas e não degenerativas. As demências não degenerativas são decorrentes 

de acidentes vasculares, processos infecciosos, traumatismos, deficiências nutricionais, 

tumores, dentre outras patologias. Já as demências degenerativas têm sua origem em lesões 

corticais, como a Doença de Alzheimer (DA); e subcorticais, como a Doença de Huntington.11 

A expectativa de vida após o diagnóstico varia entre 3 a 12 anos, dependendo dos 

cuidados, da idade em que a doença é diagnosticada ou do estado geral de saúde do idoso. As 

causas de óbito mais frequentes são complicações como pneumonia, doenças cardiovasculares, 

câncer e sepsis.5,12 

 Na sua maior parte as demências são patologias de início insidioso e deterioração 

progressiva que podem ser divididas em estágios conforme o acometimento. O primeiro 

sinal/sintoma é a perda da memória seguida de declínio cognitivo e funcional. O diagnóstico é 

realizado por meio de história clínica, exames laboratoriais e de neuroimagem, além de exames 

clínicos neurológicos e neuropsicológicos.11 

 

1.1.1 Doença de Alzheimer 

 

 A Doença de Alzheimer (DA), que afeta aproximadamente 10% dos indivíduos com 

idade superior a 65 anos e 40% acima de 80 anos, costuma ser mais frequente em mulheres, o 

que pode estar relacionado à maior estimativa de vida destas.13-15.Com o envelhecimento e o 

passar dos anos o aumento na prevalência desta demência é esperado em países de baixa 

renda.16 

Em geral, o primeiro sinal clínico é a perda da memória recente, enquanto as lembranças 

remotas são preservadas até certo estágio da doença. Também pode haver desde o início 

dificuldades de atenção e fluência verbal. As funções cognitivas deterioram à medida que a 

patologia evolui, levando a incapacidade de fazer cálculos, usar objetos comuns, ferramentas e 

comprometimento visuoespaciais. No estágio intermediário pode ocorrer afasia e apraxia, 

distúrbios comportamentais como agressividade, alucinações, hiperatividade, irritabilidade e 

depressão e apatia, nesta fase geralmente ocorre o diagnóstico.16Ainda, como parte da síndrome 
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demencial, ocorre a lentificação da marcha ou do discurso, dificuldade de concentração, perda 

de peso, insônia e agitação, com a evolução da doença, ocorre a dependência do paciente.16,13 

Em relação às possíveis alterações na ritmicidade dos processos fisiológicos, sabe-se 

que a DA apresenta alterações em ciclos circadianos, como o ciclo sono-vigília e a secreção de 

hormônios.17Nos estágios mais avançados da doença encontram-se alterações mais marcantes 

do ciclo sono-vigília, os sintomas comportamentais se intensificam e o paciente fica 

incapacitado18,13 

Histopatologicamente, a DA caracteriza-se pela maciça perda neuronal e sináptica em 

regiões cerebrais responsáveis por funções cognitivas, como o córtex cerebral, hipocampo, 

córtex entorrinal e o estriado ventral. Nestes casos verificam-se depósitos fibrilares amiloides 

localizados nas paredes dos vasos sanguíneos, associados a uma variedade de diferentes tipos 

de placas senis, acúmulo de filamentos anormais da proteína tau e consequente formação de 

novelos neurofibrilares (NFT), ativação da glia e inflamação.13,14 

Estudos genéticos envolvendo casos da DA familial com início precoce entre 30 e 50 

anos, mostraram mutações em três genes principais: gene da proteína precursora da β-amilóide 

(AβPP), gene da presenilina 1 (PSEN1) e gene da presenilina 2 (PSEN2).19,20 A PSEN1 e a 

PSEN2 estão associadas com o aparecimento dos sintomas na fase pré-senil enquanto o 

peptídeo β-amilóide (Aβ) é associado ao início do desenvolvimento da DA.21 

Já os casos esporádicos e familiais de DA com início tardio, os quais representam mais 

de 98% de todas as formas da doença, são potencialmente causados pela interação de múltiplos 

genes associados a fatores ambientais. Nesses casos, o alelo E4 do gene da apolipoproteína E 

(ApoE4), que apresenta uma frequência duas a três vezes maior em indivíduos com DA, tem 

sido identificado como o principal fator de risco genético, podendo aumentar em até 50% o 

risco da DA.22,23,16 

 

1.1.2 Demência Vascular 

 

O acidente vascular cerebral, segunda causa de morte no mundo, pode ocasionar quadros 

demenciais conhecidos por Demência Vascular (DV). As lesões cerebrais vasculares são 

decorrentes de lesões arteriais que geram infartos únicos ou múltiplos localizados em regiões 

corticais e/ou subcorticais afetando as áreas de cognição e comportamento.  O diagnóstico da 

DV se baseia em história clínica, avaliação neuropsicológica e exames de 

neuroimagem.11,24Nestes casos a localização e a dimensão da lesão tornam-se parâmetros 

relevantes, já que o comprometimento isquêmico pode ser variável.18, 25,9 
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 A principal diferença entre DV e DA é a história prévia de acidente vascular cerebral, 

além de sintomas neurológicos focais (hemiparesia, ataxia, hemianopsia, e/ou alterações como 

afasia e heminegligência). A DV apresenta também um início mais agudo que a DA, com 

períodos abruptos de deterioração seguidos de períodos de estabilidade. Além disso, a 

preservação da personalidade até os estágios avançados é uma característica deste tipo de 

demência.18,25 

Os fatores de risco para DV são divididos em não modificáveis e modificáveis. Os não 

modificáveis são: idade, sexo, etnia, histórico familiar e predisposição genética. Os 

modificáveis são: hipertensão, diabetes, dislipidemias, obesidade, uso de cigarro e 

sedentarismo.9A estimativa global é de 15-20%, com variações dependendo da população 

estudada (Reino Unido: 11,1-53,1%; EUA: 9,0-45,9%; Ásia: 36,4-59,9%; Brasil: 9,3-24,9%). 

A estimativa é de que afete 2% da população entre 65-70 de idade e 20-40% acima de 80 anos 

de idade, sendo mais comum em homens.25 

A Demência Mista seria caracterizada pela ocorrência simultânea de características e 

sintomas da Doença de Alzheimer e da Demência Vascular, de modo que nestes casos os 

indivíduos afetados apresentam maior comprometimento cognitivo.11,25 

 

1.1.3 Outros tipos de demência 

 

A doença de Parkinson é causada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos da 

substância negra do mesencéfalo central com consequente diminuição dos níveis da dopamina, 

e alterações na motricidade como bradicinesia, rigidez, tremor e instabilidade corporal, além de 

comprometimentos na cognição e demência que começam a surgir por volta de 5 anos de 

diagnóstico da doença, que afeta cerca de 2% da população com mais de 65 anos.26 - 29 

A Demência Alcoólica é causada após uso agudo do álcool, quando tende a 

comprometer a atenção, memória, funções executivas e visuoespaciais, ou após o uso crônico 

do álcool quando altera a memória, aprendizagem, análise e síntese viso-espacial, velocidade 

psicomotora, funções executivas e tomadas de decisões, podendo chegar a transtornos 

persistentes de memória e demência. Os déficits cognitivos encontrados nos dependentes de 

álcool são principalmente das funções executivas (frontais).30 

A Demência Frontotemporal (FT) é caracterizada por atrofia nos lobos temporais e 

frontais que resultam em deterioração cognitiva. Em relação aos critérios neuropatológicos, 

podem ser encontradas células de Pick e perda neuronal por degeneração microvacuolar. A 

doença se manifesta principalmente entre 45 e 65 anos de idade, na mesma proporção em 
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homens e mulheres. Os sintomas comportamentais podem ser a apatia, desinibição e 

comportamentos perseverativos ou estereotipados.31 

A Demência por corpúsculos de Lewy (CL) encontrados em regiões do córtex cerebral 

e que levam a morte neuronal apresenta alterações patológicas típicas de DA como placas senis 

encontradas no lobo temporal. Costuma se manifestar por volta dos 60 anos com progressão 

rápida e sintomas de quadro cognitivo flutuante, alucinações visuais, e características motoras 

de parkinsonianos.32 

Além das demências citadas, outras etiologias podem levar ao quadro demencial como 

lesões cerebrais focais (traumáticas, infecciosas e inflamatórias), intoxicações crônicas, 

anóxia/hipóxia, quadros metabólicos e nutricionais.18 

Alguns fatores como a institucionalização de idosos podem agir como agravantes para 

as Demências já que a falta de atividade física, mental e social nestas condições levam ao 

aumento dos graus de ansiedade e depressão e do comprometimento cognitivo.33,34 

 

1.2 Melatonina 

 

A melatonina é um hormônio produzido e secretado pela glândula pineal durante a noite, 

o início da sua secreção ocorre por volta das 21 horas e os níveis plasmáticos máximos atingem 

o pico entre 01:00 e 04:00 horas, com declínio ao amanhecer.35 - 37 

 A síntese cíclica da melatonina envolve a alternância claro-escuro ambiental cuja 

informação alcança a glândula pineal por uma via polissináptica. A retina, ao receber a 

informação fótica, sincroniza os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, de onde esta 

informação é retransmitida ao gânglio simpático cervical superior e em seguida para a glândula 

pineal. Na ausência da luz ocorre a acetilação da serotonina pela ação da enzima aril-alquil-N-

acetiltransferase (AANAT), originando o precursor N-acetilserotonina que é metilado por ação 

da enzima N-Acetylserotonin O-methyltransferase (ASMT) em N-acetil-5-metoxitriptamina ou 

melatonina.  Assim que é sintetizada, a melatonina é liberada para a corrente sanguínea e para 

o líquido cefalorraquidiano. Na presença de luz, essa via é inibida, bloqueando a síntese e 

liberação de melatonina.38,39,36 

A melatonina circulante desempenha várias funções, dentre as quais a sincronização de 

ritmos circadianos incluindo o ciclo sono-vigília e ritmos sazonais. Além da função 

cronobiótica, está molécula destaca-se por sua ação antiinflamatória (inibindo prostaglandinas 

e regulando a COX-2), antitumoral (inibindo mitoses e suprimindo a recaptação do ácido 
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linoléico, regulando assim receptores de estrogênio), neuroprotetora e antioxidante (regulando 

pró-oxidantes envolvidos na síntese do óxido nítrico e lipoxigenases).39,37,40 

Várias destas ações ocorrem por meio dos receptores de melatonina (MT1 e MT2), 

distribuídos pelo sistema nervoso central e em tecidos periféricos. A sincronização do sono é 

um destes exemplos, onde a melatonina atua em seus receptores localizados no núcleo 

supraquiasmático, principal oscilador circadiano e em núcleos hipotalâmicos que regulam a 

temperatura corporal,41,42 facilitando assim o início do sono.43,44A melatonina exógena possui 

o mesmo efeito sobre o sistema nervoso central, promovendo a indução e manutenção sono, 

podendo ser indicada para pessoas que possuem níveis endógenos baixos de melatonina, que 

sofrem de insônia e transtornos do ciclo sono vigília (dificuldade de iniciar ou manter o 

sono).45,42 

Dentre as alterações fisiológicas que podem ocorrer com a idade está à redução na 

síntese e liberação de melatonina, que pode ser mais acentuada em pacientes com Doença de 

Alzheimer quando comparados a controles pareados por idade.46-49 Apesar do mecanismo não 

estar bem esclarecido, há algumas hipóteses para este declínio, como à calcificação da glândula 

pineal que ocorre fisiologicamente no envelhecimento, a redução da fotorrecepção e processos 

patológicos que causam neurodegeneração.48,50 

 

1.3 Ciclo circadiano e sono 

 

O sono é um estado comportamental complexo de natureza cíclica e recorrente, de 

redução fisiológica do nível de consciência. O tempo médio de sono considerado ótimo é de 7 

a 8 h por noite com variações dependentes da idade e de características individuais.  Uma série 

de evidências sugere que o sono e suas alterações podem interferir em funções cerebrais como 

aprendizado e memória.51,52 

O núcleo supraquiasmático é o principal responsável pela oscilação circadiana do ciclo 

sono-vigília. Porém o sono é influenciado por fatores ambientais, compromissos sociais e pela 

ação homeostática, onde a vigília é promovida pela ativação do “sistema de ativação reticular 

ascendente” (SARA), composto por projeções monoaminérgicas e colinérgicas do tronco 

cerebral para tálamo, hipotálamo, prosencéfalo basal e córtex.53,54 

O sono é dividido em dois estágios, o NREM (non – rapid eye movement) composto 

por quatros fases, e o REM (rapid eye movement), formando um ciclo que dura em média de 

90 a 110 minutos. No estágio NREM ocorre sono profundo, movimentos parassimpáticos 

diminuem a atividade metabólica, temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória e 
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tônus muscular promovendo uma restauração da parte física do corpo, dura em média 75% do 

ciclo. No estágio REM ocorre os sonhos, relaxamento muscular e elevação da frequência 

cardíaca e respiratória, esta fase auxilia a restauração da parte psíquica e consolidação da 

memória. À medida que o indivíduo repousa os ciclos NREM e REM se repetem, ocorrendo 

um aumento do sono REM e diminuição do sono NREM até o despertar.45,53 

Alterações na qualidade de sono são frequentes na população idosa e pode estar 

relacionado com processos fisiológicos que ocorrem com a idade e diminuição da síntese de 

melatonina 51,55isto leva a despertares noturnos e precoces pela manhã e um sono reduzido, 

devido à diminuição do sono NREM.56 

A má qualidade de sono prejudica a execução de tarefas cognitivas, consolidação da 

memória e o estado de saúde geral do idoso, com decorrente aumento nas taxas de morbidade, 

mortalidade e custos de saúde, além de contribuir para neurodegeneração.49,57,58Os distúrbios 

do sono presentes em idosos cognitivamente normais fazem parte dos fatores de risco para 

desenvolvimento de DA.59 Em portadores de demências, as queixas de distúrbios do sono são 

acentuadas e podem também levar a piora no quadro de cognição, aumento na sobrecarga do 

cuidador, e muitas vezes ser a principal causa para a institucionalização.60 

 

1.4 Apolipoproteína 

 

A família das apolipoproteínas atua no metabolismo de lipídios, obesidade, diabetes e 

cognição61destas, a apolipoproteína E (ApoE), participa no transporte de colesterol para os 

neurônios contribuindo para a manutenção da mielina e é considerada um fator de risco genético 

para Alzheimer.62-64 

Foram descritas três variantes comuns da ApoE, designadas como E2, E3 e E4. Estas 

variantes são codificadas por três alelos: 2, 3 e 4, cujo gene está localizado no cromossomo 19. 

Dentre os três alelos, o genótipo da ApoE4 está particularmente associado ao alto risco do 

desenvolvimento da DA.65,63,64Embora a relação entre a ApoE4 e o desenvolvimento da DA 

seja complexa e não totalmente esclarecida, uma das hipóteses seria na falha em depurar o 

excesso de beta amilóide no sistema nervoso.63,16 

Estudos sugerem uma associação com risco 3 a 4 vezes maior de DA e do início precoce 

de demência em indivíduos com mutação no gene PSEN1, enquanto a ApoE 2 diminuiria o 

risco de desenvolvimento da DA.63,66 

Presente em 15% da população a ApoE4, contribui para a patogênese da DA por 

mecanismos que envolvem funções neurovasculares, plasticidade sináptica, homeostase de 
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colesterol e neuroinflamação67,63e aumenta a frequência de placas neuríticas e deficiência 

colinérgica.46,68,1 O alelo E4 também está relacionado com menor desempenho cognitivo em 

idosos o que pode contribuir para a prevalência de demências.69 

A relação entre o ApoE 4 e os distúrbios de sono tem sido investigada e os resultados 

são contraditórios. Enquanto alguns estudos mostraram a ApoE 4 como um fator de risco para 

distúrbios do sono em pacientes sem demências70,59 ou deprimidos71, há outros resultados em 

pacientes em estágio inicial de DA, ApoE4 negativos, apresentaram menor eficiência do sono 

e maior dificuldade para dormir do que pacientes positivos para ApoE4.72 

Da mesma forma a relação entre a ApoE e os níveis de melatonina não está clara. A 

análise do líquido cefalorraquidiano de pacientes portadores de DA e controles relacionando o 

genótipo da ApoE o conteúdo de melatonina mostrou que pacientes portadores de DA que 

apresentaram o genótipo E3/4 tiveram níveis maiores de melatonina em relação aos pacientes 

que expressaram ApoE E4/4.46 Com relação à produção extra pineal, um estudo in vitro com 

células de glioma, mostrou aumento de melatonina em células que expressavam ApoE 4 em 

relação a células que expressam ApoE 3.73 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar e correlacionar a qualidade do sono, a concentração de melatonina e o 

genótipo da ApoE em idosos com e sem demências. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

O presente trabalho teve como objetivos: 

1) Investigar a qualidade do sono em idosos portadores de demências e idosos controles; 

2) Analisar as concentrações dia/noite de melatonina em idosos portadores de demências, 

idosos controles e jovens controles. 

3) Caracterizar os genótipos da ApoE em idosos portadores de demências e idosos 

controles; 

4) Correlacionar a concentração de melatonina, com qualidade do sono e com os genótipos 

da ApoE em pacientes idosos portadores de demências e idosos controles. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal analítico aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Famema em 16/06/2015 proc. N. 1.111.042 (Anexo A). Todos os indivíduos e/ou 

representantes legais apresentaram ciência e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) ou o Termo de Assentimento no caso dos pacientes portadores de demência 

legalmente incapazes – (Apêndice A e B) segundo recomendações da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (nº 466 de 12/12/12) sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

 

3.1Casuística 

 

Participaram desta pesquisa 60 idosos com idade superior aos 60 anos e 24 adultos 

jovens com idade entre 20 e 40 anos de ambos os sexos, divididos em três grupos: grupo de 

idosos não portadores de demência (GC), grupo de idosos portadores de demência (GP) e grupo 

de adultos jovens não portadores de demência (GCJ). 

 O grupo GC foi composto por 30 idosos (12 do gênero masculino e 18 do gênero 

feminino) não portadores de demência, com faixa etária que variou de 60 a 89 anos (média de 

idade: 70,0 ± 8,0 anos) que frequentavam o ambulatório de Geriatria da Famema, idosos que 

participam grupos de atividades físicas e acadêmicas na UNESP – Campus de Marília, idosos 

que residem no Asilo São Vicente de Paula localizado na cidade de Marília/SP. (Quadro 1) 

Os critérios de inclusão para o GC foram ausência de diagnóstico clínico ou evidências 

em demências; ausência de histórico de doenças neurológicas; idosos que não utilizavam 

melatonina, agonistas ou antagonistas de melatonina ou medicamentos que influenciam a via 

de síntese e/ou de liberação de melatonina. 

O grupo GP foi composto por 30 idosos (16 do gênero masculino e 14 do gênero 

feminino), na faixa etária que variou de 62 a 94 anos (média de idade: 76,7 ± 9,2 anos), com 

diagnóstico clínico de Demência, atendidos no ambulatório de geriatria da Famema e residentes 

do Asilo São Vicente de Paula localizado na cidade de Marília/SP, sendo esses também 

assistidos pela equipe médica de geriatria da Famema. (Quadro 1)  

Os critérios de inclusão para o GP foram: diagnóstico clínico para demência; idosos que 

não utilizavam melatonina, agonistas ou antagonistas de melatonina ou medicamentos que 

influenciam a via de síntese e/ou de liberação de melatonina. 
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Quadro 1 - Características do Grupo Pesquisa e Controle  

 

*doenças como hipertensão, diabetes, osteoporose, artrite, outros 

 

 

O GCJ foi composto por 24 adultos jovens com idade entre 20 e 40 anos (média de idade 

34.0 ± 1.9), sendo 11 do sexo masculino e 13 do sexo feminino recrutados entre funcionários e 

estudantes da UNESP. Os critérios de inclusão para este grupo foram: ausência de problemas 

neurológicos; não utilização de melatonina, agonistas ou antagonistas ou medicamentos que 

influenciam a via de síntese e/ou de liberação de melatonina. 

 

3.2 Amostras 

 

A dosagem de melatonina salivar foi utilizada, por ser um material biológico de coleta 

não invasiva e que apresenta uma relação confiável com o conteúdo plasmático.74,35A coleta de 

saliva foi orientada pela equipe de pesquisa ao idoso ou responsável e foi realizada às 14h e às 

2h, utilizando-se pequenos rolos de algodão próprios para este fim (Salivetes™). Foi solicitado 

que o idoso permanecesse com o algodão na boca por 5 minutos, ou até que ficasse embebido 

de saliva. A coleta da madrugada teve a orientação de não acender a luz artificial. Após a coleta, 

Características GC (n=30) GP (n = 30) 

Idade (média) 70,0 ± 8,0 anos 76,7 ± 9,2 anos 

Gênero   

Masculino 40% 53% 

Feminino 60% 47% 

Comorbidades* 87% 100% 

Institucionalizados 7% 53% 

Tipos de Demência   

Parkinson _ 27%  

Alzheimer _ 23% 

Doenças Psiquiátricas _ 23% 

Vascular _ 13% 

Alcoolismo _ 7% 

Frontotemporal _ 3% 

Corpúsculos de Levy _ 3% 
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o algodão foi alojado em tubo plástico e mantido em freezer à -20ºC, até o momento do 

transporte para o laboratório. No dia da dosagem as amostras foram descongeladas e 

centrifugadas (1500 rpm), por 10 minutos a 4º graus. As quantificações dos conteúdos de 

melatonina salivar foram realizadas utilizando-se a metodologia de dosagem por kit comercial 

ELISA (IBL Internacional, Alemanha) seguindo as normas do fabricante.  

 

3.3 Caracterização da Apolipoproteína E 

 

3.3.1 Extração do DNA 

 

A extração do DNA a partir de sangue total periférico foi realizada conforme protocolo 

estabelecido pelo kit QIAamp DNA BloodMidi Kit - 51185 (QIAGEN). A extração do DNA 

ocorreu basicamente em 3 etapas, a primeira etapa consiste na lise das células para liberação 

dos ácidos nucléicos que em seguida foram adsorvidos em uma coluna de sílica, na segunda 

etapa foram realizadas lavagens com soluções descontaminantes para purificação e por fim uma 

terceira etapa que consiste na eluição do DNA com 200 µl de tampão AE (10 mMTris·Cl; 0.5 

mM EDTA, pH 9.0).  

Após o procedimento de extração, o DNA genômico foi ressuspendido em 200 µl de 

TE (10mM Tris-Hcl pH 7.5 / 1mM EDTA pH 8.0). 

 

3.3.2 Análise dos polimorfismos do gene ApoE 

 

Mediante obtenção dos dados referentes às sequências dos alelos da ApoE4 foi 

sintetizado um par de “primers” descrito abaixo:(upstream primer) TAA GCT TGG CAC GGC 

TGT CCA AGG A (downstream primer) ACA GAA TTC GCC CCG GCC TGG TAC AC para 

amplificação de um fragmento de 244pb.75 

Para cada reação da PCR, utilizamos 50 ng de DNA genômico, 2mM de cada dNTP, 

10M de cada “primer”, 2,5% dimetilsulfóxido, 4% formamida, 50 mM de cloreto de 

magnésio, e 2U de TaqDNA polimerase em um volume final de 50 l com um tampão (10X) 

fornecido pelo fabricante.   

A amplificação dos fragmentos da PCR foi conduzida a partir de um ciclo térmico com 

desnaturação inicial a 94C durante 5 minutos, seguida por 35 ciclos de 30 segundos a 94C; 1 



25 

 

minuto a 65C e 45 segundos a 72°C, finalizando com uma extensão final de um ciclo de 7 

minutos a 72C. 

Uma alíquota do produto da PCR foi submetida à técnica da eletroforese em gel de 

agarose 2% em tampão TBE (1X) corado com brometo de etídio 1mg/L, para a visualização, 

análise e fotodocumentação da amplificação dos fragmentos foi utilizado o equipamento de 

captura de imagem AlphaImager™ 2200 (Alpha Innotech Corporation)(Figura 4). 

Após a visualização e análise, uma alíquota do produto da PCR foi submetido à técnica 

de PCR-RFLP (Restriction Fragment Lenght Polimorfism) e digerida com 7U da enzima de 

restrição Hha I (Fermentas), utilizando tampão apropriado fornecido pelo fabricante, 

“overnight” a 37C. O produto digerido foi submetido a eletroforese em um gel NUSIEVE 

GTG agarose 3,5%, corado em Brometo de Etídio 1mg/L, visualizado, fotografado e analisado 

quanto a distribuição dos alelos E2, E3 e E4(Figura 5), para a visualização, análise e foto 

documentação da foi utilizado o equipamento de captura de imagem AlphaImager™ 2200 

(Alpha Innotech Corporation). 

 

3.4 Avaliação da qualidade do sono 

 

Responderam ao Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) (Anexo B) os 30 

idosos do GC e 17 idosos do GP, 13 idosos institucionalizados incapazes ficaram sem a análise 

da qualidade do sono, pois os cuidadores não tinham conhecimento sobre as características do 

sono deles e os 24 adultos jovens.  

 O PSQI avalia a qualidade do sono no intervalo de um mês, esse teste é amplamente 

utilizado para medir a qualidade de sono em diferentes grupos de pacientes, como na doença 

renal crônica, doenças intestinais, asma, câncer e doenças psiquiátricas.76 

Trata-se de um questionário que classifica os pacientes em “bons dormidores” e “maus 

dormidores” e avalia transtornos do sono. Consiste em dezenove questões auto-administrativas 

e cinco questões respondidas por seus acompanhantes/cuidador. As 19 questões são agrupadas 

em 7 componentes, com pesos distribuídos numa escala de 0 a 3. Estes componentes avaliam: 

latência do sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, transtornos do sono, o uso de 

medicamentos para dormir e a disfunção diurna. As pontuações são somadas e o escore global 

varia de 0 a 21, quanto maior o escore, pior a qualidade do sono. Um escore global > 5 indica 

que o indivíduo está com distúrbios do sono e apresenta dificuldades em pelo ou menos 2 

componentes do questionário e um escore global ≤ 5 indica que não há distúrbios do sono.76 
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3.5 Análise dos resultados  

 

Os resultados foram apresentados por meio de medidas descritivas para observar as 

variáveis e expressos como média ± erro padrão da média. A comparação de médias foi feita 

por teste "T" de Student, no caso de comparação entre dois grupos ou por ANOVA quando há 

comparação entre mais que dois grupos. A correlação entre as variáveis foi feita a partir do 

coeficiente de correlação de postos de Spearman. O nível de significância adotado foi 5%. O 

programa usado para análise estatística foi GraphPad Prisma San Diego, CA, EUA. 
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4 RESULTADOS 

 

A análise da qualidade do sono segundo questionário PSQI mostrou que 64,8% do GP 

(média do escore do GP 7,0 ± 2,4), 70% do GC (média do escore GC 6,1 ± 3,3) e 29% do GCJ 

(média do escore do GCJ 4,3 ± 0,5) apresentaram escore global acima do aceitável sendo 

classificados como maus dormidores. Não houve diferença entre o GP e o GC entre os escores 

totais dos dois grupos, quanto ao horário de deitar (GP= 22h30 min ± 35 min vs. GC= 22h16min 

± 23 min, P = 0,51), quanto à latência de sono (GP= 14,1 ± 3,8 min vs. GC= 18,4 ± 3,3 min, P 

= 0,42) ou quanto ao tempo de sono (GP=  7,7 ± 0,7 horas vs. GC = 6,8 ± 0,3 horas, P = 0,17). 

A análise da concentração de melatonina mostrou que em relação a concentração diurna, 

não houve diferença entre os grupos GC (1,98 ± 0,44 pg/ml) e GP (2,93 ± 0,89 pg/ml),da mesma 

forma não houve diferença entre os grupos GC (4,38 ± 1,03 pg/ml) e GP (3,09 ± 0,71 pg/ml) 

em relação a concentração noturna. Por outro lado o padrão rítmico da concentração de 

melatonina mostrou-se diferente entre os grupos já que no GP não houve variação (P= 0,28) 

entre a concentração dia (2,93± 0,89 pg/ml) e noite (3,09 ± 0,71 pg/ml), ao contrário do GC que 

apresentou diferença significativa (P = 0,018) entre a concentração dia (1,98 ± 0,44 pg/ml) e 

noite (4,38 ± 1,03 pg/ml) demonstrando ritmicidade na produção de melatonina com pico no 

período noturno. 

Com o intuito de verificar uma possível queda fisiológica na concentração de 

melatonina com o envelhecimento, as concentrações salivares de melatonina do GC e GP onde 

a idade dos indivíduos é superior a 60 anos também foram comparados a um GCJ onde a idade 

foi entre 20 e 40 anos. Quando comparados ao GCJ (dia 1,85 ± 0,46 pg/mL; noite 11,78 ± 1,32 

pg/mL), houve queda na concentração noturna de melatonina tanto no GC (P < 0,0001) quanto 

no GP (P < 0,0001) (Figura 1). 
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Figura 1 - Média ± erro padrão da média da concentração salivar de melatonina (pg/mL) dia e 

noite nos grupos controle (GC) (N = 30), grupo controle jovem (GCJ) (N = 24) e grupo 

pesquisa (GP) (N = 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comparação da concentração salivar de melatonina nos idosos residentes em casa com 

familiares e idosos institucionalizados do GP mostrou que a concentração de melatonina dia em 

idosos residentes em ambiente familiar teve uma média de 2,14 ± 0,45 pg/mL, nos idosos 

institucionalizados a média foi de 2,77 ± 1,14 pg/mL. A concentração noturna em idosos 

residentes em ambiente familiar foi de 4,58 ± 0,79 pg/mL e o de idosos institucionalizados foi 

2,15 ± 0,51pg/mL (P = 0,04) (Figura 2). 
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Figura 2-  Média ± erro padrão da média da concentração salivar de melatonina (pg/mL) do 

grupo de idosos com demência que residem em ambiente familiar e ambiente 

institucionalizado.   

 

 

Em relação à comparação por gênero, a concentração salivar de melatonina (pg/mL) 

noturna nos homens do GP (2,39 ± 0,69 pg/mL) foi menor (P=0,04) que dos homens do GC 

(4,55 ± 1,56 pg/mL) (Figura 3).  
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Figura 3- Comparação das médias ± erro padrão da média da concentração salivar de 

melatonina (pg/mL) dia e noite de idosos dos grupos pesquisa (GP) e controle (GC) 

em relação ao gênero masculino (masc.) e feminino (fem.). 

 

 

 significa P< 0,05 

 

A caracterização da ApoE (figuras 4 e 5) no GC apresentou os seguintes genótipos: 

ApoE 2/3 (n = 2), ApoE 3/3 (n = 26) e ApoE 3/4 (n = 2) em relação ao GP a variação dos 

genótipos foi maior: ApoE 2/3 (n = 3), ApoE 3/3 (n = 20) e ApoE 3/4 (n = 4) e ApoE 4/4 (n = 

3) (tabela 1). Ressaltando os genótipos ApoE 3/3 prevaleceu em maior número em ambos os 

grupos.  

Ao comparar os genótipos da ApoE com os tipos de demência do GP (tabela 2), foi 

observado que a maioria dos alelos E4 estão presentes nos portadores de DA, inclusive os três 

homozigotos para ApoE 4/4. 

 

Figura 4- Eletroforese em gel de Agarose a 2% em TBE 1X corado com brometo de etídio. 

Amostras de 1 – 12 produtos da PCR da Apoe; 13 controle negativo e 14 marcador 

de 100 pb.   
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Figura 5- Eletroforese em gel de agarose NuSieve GTG 3,5% em TBE 1X corado com brometo 

de etídio. Amostras: 1C, 5C, 6A, 11C e 12C – Genótipo 3/3, 2A – Genótipo 2/3, 3A, 

4A, 8A e 10A – Genótipo 3/4; 7C e 13A – Genótipo 2/4; 9A – Genótipo 4/4 e 14 – 

marcador de 25 pb. 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Caracterização dos genótipos da ApoE nos grupos pesquisa e grupo controle 

 

ApoE Alelos Total de 

participantes 

(N =60) 

Grupo Controle 

(N=30) 

Grupo Pesquisa 

(N =30) 

E2 5 (4,1%) 2 (3,3%) 3 (5%) 

E3 103 (85,8%) 56 (93,3%) 47 (78,3%) 

E4 12 (10%) 2 (3,3%) 10 (16,6%) 

ApoE Genótipos    

ApoE 2/3 5 (8,3%) 2 (7%) 3 (10%) 

ApoE 3/3 46 (76,7%) 26 (86,6%) 20 (66,6%) 

ApoE 3/4  6 (10%) 2 (7%) 4 (14%) 

ApoE 4/4 3 (5%) - 3 (10%) 

 

 

83pb 

48pb 

 

72pb 

91pb 

38pb 
35pb 

25pb 

50pb 

75pb 

100pb 

1      2     3     4     5     6      7     8     9    10   11   12   13   14     
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Tabela 2-  Caracterização dos genótipos da ApoE no grupo pesquisa e grupo controle 

  

Grupo Pesquisa (N=30) ApoE 2/3 ApoE 3/3 ApoE 3/4 ApoE 4/4 

Doença de Parkinson _ 8 (26,6%) _ _ 

Doença de Alzheimer 1 (3,3%) 2 (6,6%) 1 (3,3%) 3 (10%) 

Demências psiquiátricas _ 5 (16,6%) 2 (6,6%) _ 

Demência Vascular  2 (6,6%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) _ 

Demência por Alcoolismo _ 2 (6,6%) _ _ 

Demência Fronto-temporal _ 1 (3,3%) _ _ 

Demência por Corpos de Lewy _ 1 (3,3%) _ _ 

 

 

A comparação da concentração salivar de melatonina em relação à caracterização dos 

genótipos do ApoE mostra que a maioria dos portadores da ApoE4, tanto homozigotos como 

heterozigotos são pertencentes ao GP possuem uma concentração de melatonina baixa. No GC 

há 2 indivíduos heterozigotos para ApoE4 com a concentração de melatonina baixo ou normal 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6-  Concentração salivar de melatonina (pg/mL) noite de idosos do grupo controle (GC) 

e pesquisa (GP) em relação a caracterização dos genótipos da ApoE. Os círculos 

representam indivíduos sem a presença do alelo 4. Os triângulos cinza representam 

indivíduos heterozigotos para o alelo 4. Os triângulos pretos representam indivíduos 

homozigotos para o alelo 4.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Considerando que a qualidade do sono muda com o envelhecimento, as queixas de 

distúrbios de sono são cada vez mais frequentes com o passar da idade, o presente estudo 

investigou a qualidade do sono em idosos portadores de demências e idosos não portadores 

utilizando o questionário de qualidade de sono PSQI. Os resultados apontaram um alto índice 

de maus dormidores em ambos os grupos de idosos. O GC apresentou 70% de idosos com má 

qualidade de sono, essa porcentagem está em concordância com estudos epidemiológicos que 

apresentam um índice de 40 a 70% dos idosos com algum distúrbio crônico do sono, sendo os 

mais comuns: dificuldade de iniciar o sono, tempo de sono mais curto, despertares durante a 

noite e uma eficiência de sono diminuída. 77,78 Há algumas hipóteses para esse índice ser tão 

alto em idosos, uma vez que fisiologicamente ocorrem anormalidades anatômicas e funcionais 

no núcleo supraquiasmático e redução do conteúdo de melatonina que resultam em um ritmo 

circadiano menos eficiente. Além disso, fatores externos podem alterar a qualidade do sono 

como a ingestão de álcool, nicotina e cafeína. 79,80 

Os altos índices de distúrbios do sono em idosos do GC (70%) podem ser também 

devido a comorbidades como depressão, problemas psiquiátricos, respiratórios, cardíacos, 

câncer, além de outros. Essas comorbidades causam dores e incomodo ao idoso, prejudicando 

seu sono, afetando sua qualidade de vida e comprometendo seu equilíbrio físico e mental.79,33,81 

Em relação ao gênero, uma revisão sistemática onde foram avaliados 14 estudos, destes 

8 apontaram que o sexo feminino tem maior incidência de distúrbios do sono em relação ao 

sexo masculino,82mulheres costumam ter início do sono atrasado e latências mais longas, isto 

pode estar relacionado com quadros depressivos, nos casos de pessoas mais jovens, um estudo 

feito na Korea do Sul com 600 participantes com idades de 20 a 70 anos, 83 % eram 

considerados bons dormidores, e em relação aos maus dormidores também se relacionava ao 

gênero feminino e sintomas depressivos. 78,82,83  

O alto índice de distúrbios do sono no GP (64,8%) também era esperado, dentro das 

demências, as causas podem ser iguais aos idosos do GC, como dores crônicas, desconfortos, 

efeitos colaterais de medicamentos e problemas psiquiátricos, já que os idosos participantes 

deste grupo, 100% apresentava alguma comorbidade além da demência.84 Os dados da literatura 

mostram que pacientes com demência, no primeiro ano a partir do diagnóstico, apresentaram 

incidência de distúrbios do sono de 9,8% e no quarto ano essa incidência aumenta para 50,9%.85 

É importante ressaltar que a má qualidade do sono pode contribuir para o declínio cognitivo, 

déficit de memória e um mau prognóstico para estes pacientes.77,78,24 
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Alguns estudos mostraram a porcentagem de distúrbios de sono nos diferentes tipos de 

demência, em pacientes com DA a prevalência de foi em torno de 44%, enquanto em indivíduos 

com Demência Corpos de Lewy, Doença de Parkinson e Demência frontotemporal a 

prevalência pode chegar a 90%.77Um estudo comparativo feito com idosos portadores de 

demência por Corpúsculos de Lewy e portadores DA, onde foram realizados registros 

fisiológicos, confirmou que os portadores de demência por Corpúsculos de Lewy tem mais 

distúrbios do sono em relação a pacientes portadores de DA que possuem mais distúrbios de 

ritmo circadiano.86 

Em portadores de demência a insônia é o distúrbio mais comum, seguido de uma 

latência prolongada de sono, aumento da fragmentação, pesadelos e despertares, sono em 

horário irregulares, por isso a institucionalização acaba sendo a opção mais frequente, esses 

distúrbios de sono são atribuídos a neurodegeneração das regiões cerebrais envolvidas na 

regulação do sono como núcleo supraquiasmático, quanto maior a gravidade da demência, 

maior a gravidade dos distúrbios do sono.77,78,24,81,87,84 

O presente estudo avaliou a concentração de melatonina salivar (GC 1,98 pg/mL dia e 

4,38 pg/mL noite; GP 2,93 pg/mL dia e 3,09 pg/mL noite), e a literatura mostra que a melatonina 

salivar pode variar de 20 a 78% a menos da concentração plasmática.88 Nossos resultados, em 

relação à concentração de melatonina salivar nos idosos do GC estão em concordância com as 

concentrações plasmáticas noturnas que a literatura apresenta para idosos saudáveis que são de 

11,2 a 91,3 pg/mL, com queda gradual com o aumento da idade, sendo que entre 65-70 anos a 

média foi de 49,3 pg/mL, entre 70-75 anos, 39,7 pg/mL e em idosos com mais de 75 anos, 27,8 

pg/mL. Segundo neste mesmo trabalho, durante o dia os valores de 8,9 a 11,4 pg/mL não 

mudaram entre as faixas etárias. 37 

Com o intuito de verificar essa queda fisiológica na concentração da melatonina nos idosos 

com mais de 60 anos, comparamos os nossos resultados dos GP e GC com indivíduos do GCJ 

com idades entre20 a 40 anos, os resultados comprovaram uma queda fisiológica na 

concentração noturna de melatonina de mais de 50% com a idade. 

A variação diária de melatonina ocorre na idade adulta, com pico entre 0h e 2h e níveis 

séricos mais baixos entre 12h e 14h, esses níveis costumam ser 40-50% maior no indivíduo 

jovem adulto (20-55 anos), comparado com o indivíduo idoso. Estudo de um grupo controle 

com 10 adultos saudáveis com idade de 20-44 anos, mostrou concentração salivar de 22,9 

pg/mL as 20h30,74,89 resultado 5 vezes maior que o do grupo controle de idosos (média de 70 

anos) do presente estudo em horário de pico que foi 4,38 pg/mL. Dependendo da metodologia 

empregada, a diferença da concentração de melatonina entre jovens e idosos podem variar.90 
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Essa queda na produção de melatonina noturna se reflete na saúde geral dos idosos, pois 

a melatonina desempenha um papel importante na manutenção do ritmo circadiano e do sono, 

com o envelhecimento ocorre o declínio da síntese de melatonina, este declínio é mais 

acentuado em portadores de demência, distúrbios psiquiátricos, distúrbios de sono e câncer.37  

Embora o mecanismo para este bloqueio não esteja totalmente elucidado, a calcificação da 

glândula pineal fisiologicamente e patologicamente e espessura reduzida das fibras nervosas da 

retina    são hipótesesconsideradas.48,87,50 Outra hipótese a ser testada futuramente é se altos 

níveis de citocinas inflamatórias estariam presentes nestes indivíduos levando-se em 

consideração que as demências neurodegenerativas estão relacionadas a neuroinflamação.91 

Sabe-se que ocorre redução transitória da melatonina noturna no plasma mediante processo 

inflamatório por ação da citocina fator de necrose tumoral (TNF) na glândula pineal. 92,93 

 Além disso, os resultados do presente estudo alertam para outro fato; enquanto o GC, 

apesar do declínio na produção de melatonina, ocorreu diferença dia/noite na concentração de 

melatonina, o GP não mostrou essa oscilação. Essa falta de oscilação além de causar distúrbios 

de sono, leva a outros distúrbios circadianos, já que a melatonina é um dos principais 

marcadores circadianos. Os distúrbios mais comuns de ritmo circadiano são: início precoce do 

sono, sono tardio, distúrbios de fases e ritmo irregular um dos mais conhecidos   é 

“sundowning”, este fenômeno comum na DA, é um atraso no ritmo circadiano, deixando os 

pacientes desorientados e agitados no final da tarde e começo da noite. A demência acaba 

afetando o sono de forma diferente no envelhecimento, pois os danos das demências 

neurodegenerativas são irreversíveis em áreas do cérebro responsáveis pelo sono. É importante 

saber diferenciar distúrbios do sono e distúrbios do ritmo circadiano, pois os tratamentos são 

diferentes. A melatonina é um dos marcadores mais confiáveis e a actigrafia também ajuda, um 

paciente dessincronizado pode ter a fisiologia de alguns sistemas alterados, levando a 

comorbidades, já um paciente com distúrbios do sono pode ter a cognição e memória afetada, 

levando a piora nos quadros demenciais.77,84,87,81 

No presente estudo idosos que residiam em residência familiar apresentaram maior 

concetração noturna de melatonina do que os idosos portadores ou não portadores de demência 

que residem em asilo, uma possivel relação com este resultado seria a menor exposição a luz 

solar dos idosos institucionalizados, principalmente os acamados, o que influenciaria na 

sincronização de diversos ritmos biológicos com maior fragmentação do sono e consequente 

agravamento do quadro de saúde. Outra hipótese seria a relação do próprio quadro de saúde 

mais deteriorado em idosos institucionalizados com menores níveis de melatonina.81,86 
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O declínio da síntese de melatonina mais acentuado em portadores de demência37 foi 

verificado no presente estudo quando comparados apenas indivíduos do sexo masculino dos GP 

e GC. A diferença na concentração de melatonina entre sexos foi relatada em idosos saudáveis 

com resultados contraditórios sendo a concentração de melatonina noturna maior em mulheres 

(mulheres concentração de melatonina de 166,6 pM e homens 119,4 pM) e queda mais 

acentuada nos homens idosos quando comparados a população jovem(homens tiveram queda 

de 37% e mulheres 11%).90Em um estudo com indivíduos jovens (18 a 45 anos) foi relatado 

maiores concentrações de melatonina em mulheres em relação aos homens,94  essas diferenças 

podem ser devida a ação dos hormônios femininos ou diferenças na exposição a luz, estilo de 

vida e comportamentos ou ainda fatores genéticos na concentração de melatonina.94,95 

Em relação aos genótipos da ApoE no presente estudo foram encontradas variações com 

os 3 alelos (E2, E3, E4), com baixa frequência de indivíduos homozigotos para E4 (5%) sendo 

encontrados apenas no GP e a maioria em portadores de DA corroborando com a literatura. 

Enquanto indivíduos heterozigotos E3 e E4 e homozigotos E 3/3 foram encontrados com maior 

frequência, destacando os homozigotos E3/3 foram encontrados em maior número (76,6%) em 

ambos os grupos. 

Os alelos E2, E3, E4 diferem em grupos étnicos, o alelo E3 é encontrado em 80% das 

populações asiáticas, caucasianas e ameríndias. A população brasileira é altamente 

miscigenada, no sudeste ocorre mistura de etnias africanas, européias e ameríndias.96Estudos 

anteriores no Brasil mostraram a frequência de E2/2 2,1%, E4/4 2,7%, E2/4 3,7%, E2/3 8,0%, 

E3/3 53% e E3/4 29,9% e ainda E2/2 0,1%, E4/4 1,8%, E2/4 1,4%, E2/3 11,4%, E3/3 63,4% e 

E3/4 21,9%.96 Esses dados de literatura comprovam que o alelo E3 é o mais frequente.68Quando 

comparamos o polimorfismo da ApoE com a concentração salivar de melatonina os portadores 

da ApoE4 tanto homozigotos como heterozigotos a maioria está presente no GP, e apresentam 

baixos níveis de melatonina. No GC foram encontrados apenas 2 heterozigotos ApoE 4, sendo 

um com a concentração de melatonina normal e outro com a concentração de melatonina baixa. 

Em um estudo onde foi avaliado a melatonina em líquor de pacientes com DA pós-morte 

mostrou que os níveis de melatonina foram significativamente maiores nos portadores do 

genótipo ApoE 3/4 (71 pg/ml) em relação aos portadores do genótipo Apoe 4/4 (32 pg/ml).46 

No presente estudo não foi encontrada correlação entre a presença de distúrbios de sono 

e o alelo E4. Estudos anteriores mostraram que idosos com média de idade de 70 anos sem 

declínio cognitivo portadores da ApoE 4 apresentaram mais despertares noturnos que os não 

portadores.59 Além disso, idosos com idade média de 73 anos sem declínio cognitivo portadores 
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de ApoE 4 apresentaram pior qualidade do sono e desempenho de memória em comparação aos 

não portadores.97 Em uma pesquisa que avaliou alterações comportamentais em idosos antes de 

desenvolver demência, mostrou que de 5876 pacientes não portadores de E4, 9,6% 

apresentaram distúrbios do sono e de 2502 portadores de E4, 9,5% também possuía distúrbios 

do sono, isto mostra que mesmo estudos com alto número de participantes não há conclusões 

precisas.98 

Os possíveis mecanismos de como a ApoE4 pode contribuir para distúrbios do sono, 

ainda não está claro, há algumas hipóteses, como em portadores de ApoE4 há diminuição do 

hipocampo, amígdalas em imagens de ressonância magnética comparando com os não 

portadores, porém a hipótese mais defendida seria o aumento de depósito de beta-amilóide que 

portadores da ApoE4 possuem, essa grande carga de beta-amilóide, interrompe o sono NREM 

e diminui os estágios 1 e 2 do sono REM.59,99 

No conjunto, nossos resultados reforçam a idéia de que os distúrbios do sono e do ritmo 

circadiano ocorrem com frequência em todos os tipos de demência. Este fato deve ser levado 

em consideração nos tratamentos multidisciplinares para esta população, pois como o sono está 

intimamente relacionado à cognição e memória, esses distúrbios aumentam a gravidade da 

síndrome demencial.100,24O sono tem um papel importante na homeostasia, ele aumenta o 

espaço intersticial em 60%, aumentando a depuração do beta-amilóide e seu desequilíbrio 

favorece o aparecimento de transtornos mentais, diminuição da competência biológica, prejuízo 

físico, dificuldades adaptativas, cognição e memória, causando aumento da vulnerabilidade do 

idoso e colocando sua vida em risco.101-103 

Os tratamentos para esses distúrbios costumam ser com benzodiazepínicos, que causam 

efeitos colaterais, resultando em comprometimento de habilidades psicomotoras, aumentando 

o risco de quedas, dependência e efeito rebote. Assim, na busca de moléculas com perfis de 

segurança surge à possibilidade de se utilizar a  melatonina exógena ou agonistas sintéticos da 

melatonina que são desprovidos dos efeitos secundários comuns observados em medicações 

para dormir (comprometimento da aprendizagem, memória ou função motora).42 Novas 

pesquisas ainda precisam definir quais as doses ideais para cada população específica.   

Além do uso de fármacos, protocolos de higiene do sono podem ser utilizados para a 

melhora da saúde geral de idosos. Um estudo feito com 96 idosos russos aposentados mostrou 

que 78% deles apresentaram boa eficiência do sono, graças à rotina de atividades diárias como 

tomar banho, vestir-se, cozinhar, ir as compras, consultas médicas, e vida social que no conjunto 

ajudam manter a qualidade do sono e a capacidade cognitiva do idoso.104 
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Nossos resultados mostram que uma das principais causas dos distúrbios de sono em 

idosos com demência pode ser os baixos níveis de melatonina encontrados, assim estes  

pacientes deveriam ser atendidos por uma equipe multidisciplinar, seguir um protocolo de 

higiene do sono, realizar atividades cognitivas e físicas durante o dia ser suplementados com 

melatonina ou agonistas como uma tentativa de melhorar a qualidade do sono e retardar a 

progressão da doença, tendo assim uma qualidade de vida melhor.24 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. O envelhecimento realmente muda a qualidade do sono, o grupo pesquisa e o grupo 

controle apresentaram altos índices de distúrbios de sono; 

2. Os idosos do GP e GC apresentaram a concentração de melatonina noturna 50% que 

menor que os indivíduos GCJ; além disso o GP teve um destaque importante, pois não 

demonstrou oscilação dia e noite no conteúdo de melatonina levando a uma falta de ritmicidade.  

3. Em relação à caracterização da ApoE a maioria dos portadores do alelo E4 foram 

encontrados no GP,  

4. O conteúdo de melatonina nos indivíduos com alelo E4 no grupo GP foi baixo, em 

relação a outros alelos, e não houve correlação com distúrbios do sono. 

 



40 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Aprahamian I, Martinelli JE, Yassuda MS. Doença de Alzheimer: uma revisão da 

epidemiologia e diagnóstico. Rev Bras Clin Med. 2009;7:27-35. 

 

2. Prince M, Bryce R, Albanese E, Wimo A, Ribeiro W, Ferri CP. The global prevalence 

of dementia: a sistematic review and meta analysis. Alzheimer’s Dement. 2013;9(1): 63-

75. 

 

3. Cations M, Radisic G, Crotty M, Laver KE. What does the general public understand 

about prevention and treatment of dementia? A systematic review of population-based 

surveys, PLoS One, 13 (2018): e 0196085. 

 

4. Prince M, Comas-Herrera, A, Knapp M, Guerchet M, and Karagiannidou M. World 

Alzheimer Report 2016: improving healthcare for people living with dementia: coverage, 

quality and costs now and in the future [Internet]. London (UK): Alzheimer’s Disease 

International; 2016 [cited 2018 Mar 20]. Available from: 

http://eprints.lse.ac.uk/67858/1/ComasHerrera_World%20Alzheimer%20report_2016.p

df. 

 

5. Kua EH, Ho E, Tan HH, Tsoi C, Thng C, Mahendran R. The natural history of dementia. 

Psychogeriatrics. 2014;14(3):196-201. 

 

6. Killin LO, Starr JM, Shiue IJ, Russ TC.E. Envionmental risk factor for dementia: a 

systematic review. BMC Geriatr. 2016 12;16(1):175. 

 

7.  Schaller S, Mauskopf J, Kriza C, Wahlster P, Kolominsky-Rabas PL. The main cost 

drivers in dementia: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2015;30(2):111-29. 

 

8. Dolgin E. How to defeat dementia. Nature. 2016 10;539(7628):156-158.  

 

9. Lo Coco D, Lopez G, Corrao S. Cognitive impairment and stroke in elderly patients. 

Vasc Health Risk Manag. 2016;24(12):105-16. 

 

10. Tripathi M. and Vibha D. Reversible dementias. Indian J Psychiatry. 2009;51:S52-5. 

 

11. Araújo CLO, Nicoli JS. Uma revisão bibliográfica das principais demências que 

acometem a população brasileira. Rev Kairos. 2010;13(1):231-44. 

 

12. Maia E, Steglich MS, Lima AP, Zanella Troncoso IH, da Silva KI, Martins TR, Correa 

Neto Y, Lopes MA. Dementia in elderly inpatients admitted to medical wards in Brazil: 

diagnosis and comorbidity with other clinical diseases. Psychogeriatrics. 

2016;16(3):177-84. 

 

13. Sereniki A, Vital MABF. A doença de Alzheimer: aspectos fisiopatológicos e 

farmacológicos. Rev Psiquiatr RS. 2008;30(1 Supl). 



41 

 

 

14. Rocha NP, Martins LCA, Teixeira AL, Reis HJ. Inflammatory process and 

neuroimmunomodulation in alzheimer’s disease: literature review. Rev Neurocienc 

2011;19(2):300-13. 

 

15. Au B, Dale-McGrath S, Tierney MC. Sex differences in the prevalence and incidence of 

mild cognitive impairment: a meta-analysis. Ageing Res Rev. 2017;35:176-199.  

 

16. Lane CA, Hardy J, Schott JM. Alzheimer’s disease. European J of Neurology. 2018; 

25(1):59-70. 

 

17. Weissová K, Bartos A, Sládek M, Nováková M, Sumová A. Moderate changes in the 

circadian system of Alzheimer’s disease patients detected in their home environment. 

Plos One; 2016:4;11(1). 

 

18. Gallucci Neto, J, Tamelini MGG; Forlenza OV.  Diagnóstico diferencial das demências. 

Rev Psiquiatr Clín .2005 32(3):119-30. 

 

19. Giedraitis V, Hedlund M, Skoglund L, Blom E, Ingvast S, Brundin R, LannfeltL,Glaser 

A. New Alzheimer's disease locus on chromosome 8. J Med Genet. 2006;43(12):931-5. 

 

20. Nelson O, Tu H, Lei T, Bentahir M, de Strooper B, Bezprozvanny I. Familial Alzheimer 

disease-linked mutations specifically disrupt Ca2+ leak function of presenilin 1. J Clin 

Invest. 2007;117(5):1230-9. 

 

21. Uhrig M, Brechlin P, Jahn O, Knyazev Y, Weninger A, Busia L, Honarnejad K, Otto M, 

Hartmann T. Upregulation of CRABP1 in human neuroblastoma cells overproducing the 

Alzheimer-typical Abeta42 reduces their differentiation potential. BMC Med. 2008 

16;6:38. 

 

22. Lambert JC, Coyle N, Lendon C. The allelic modulation of apolipoprotein E expression 

by estrogen: potential relevance for Alzheimer's disease. J Med Genet. 2004;41(2):104-

12. 

 

23. Cheng D, Huang R, Lanham IS, Cathcart HM, Howard M, Corder EH, Poduslo SE. 

Functional interaction between APOE4 and LDL receptor isoforms in Alzheimer's 

disease. J Med Genet. 2005;42(2):129-31. 

 

24. Ooms S, Ju YE. Treatment of sleep disorders in dementia. Curr Treat Options Neurol. 

2016;18(9):40. 

 

25. Engelhardt E, Tocquer C, Andre C, Moreira DM, Okamoto IH, Cavalcanti JLS. 

Demência vascular: critérios diagnósticos e exames complementares. Dement 

Neuropsychol 2011;5(4)251-63. 

 



42 

 

26. Nakabayashi TIK, Chagas MHN, Correa ACL, Tumas V, Loureiro SR, Crippa JAS. 

Prevalência de depressão na doença de Parkinson. Rev Psiq Clinica. 2008;35(6):219-27. 

 

27. Pringsheim T, Jette N, Frolkis A, Steeves TDL. The prevalence of Parkinson’s disease: 

a systematic review and meta-analysis. Mov Disord. 2014;29(13):1583-90. 

 

28. Cooney JW, Stacy M. Neuropsychiatric issues in Parkinson’s disease. Curr Neuro 

lNeurosc Rep 2016;16(49). 

 

29. Mack JM, Schamme MG, Sampaio TB Pértile RA, Fernandes PA, Markus RP, Prediger 

RD. Melatoninergic system in Parkinson’s Disease: from neuroprotection to the 

management of motor and nonmotor symptons. Oxidative Med Cell. Longev. 2016. 

 

30. Cunha PJ, Novaes MA. Neurocognitive Assessment in alcohol abuse and dependence: 

implications for treatment. Rev Bras.Psiquiat 2004;26(Sup1):23-7. 

 

31. Teixeira Jr AL, Salgado JV. Demência fronto-temporal: aspectos clínicos e terapêuticos. 

Rev Psiquiat RS. 2006;28(1):69-76. 

 

32. Tatsch MF, Nitrini R, Louza Neto MR. Demência com Corpúsculos de Lewy: uma 

entidade distinta com tratamento específico? Rev Brás Psiquiatr. 2002;24(3):152-6. 

 

33. Gastaldi CF, Moretti LHT. Um estudo com os idosos institucionalizados do Município 

de Dracena-SP que apresentam alterações de memória. Psicologia PT [Internet]. 2015 

[citado 8 dez 2016]. Disponível em: http://www.psicologia.pt/artigos/ver-artigo.php. 

 

34. Ferreira AR, Dias CC, Fernandes L. Need in nursing homes and their relation with 

cognitive and functional decline, behavioral and psycologicalsymptons. Front Aging 

Neurosci. 2016; 21(8):72. 

 

35. Aperis G, Prakash P, Paliouras C, Papakonstantinou N, Alivanis P. The role of melatonin 

in patients with chronic hidney disease undergoing haemodialysis. J Ren Care. 

2012;38(2):86-92. 

 

36. Slats D, Claassen JA, Verbeek MM, Overeem S. reciprocal interactions between sleep, 

circadian rhythms and Alzheimer’s disease: focus on the role of hypocretin and 

melatonin. Ageing Res Rev 2013;12:(1)88-200. 

 

37. Scholtens RM, van Munster BC, van Kempen MF, Rooij SEJA. Physiological melatonin 

levels in healthy older people: a systematic review. J Psychosomatic Res 2016; 86:20-7. 

 

38. Simmoneaux V, Ribelayga C, Generation of the melatonin endocrine message in 

mammals: a review of the complex regulation of melatonina synthesis by 

norepinephrine, peptides, and other pineal transmitters. Pharmacol Rev 2003; 55(2):325-

95. 

 

39. Sousa Neto JA, Castro BF. Melatonina, ritmos biológicos e sono – uma revisão da 

literatura. Rev Bras Neurol. 2008;44(1):5-11. 



43 

 

 

40. Emet M, Ozcan H, Ozel L, Yayla M, Halici Z, Hacimuftuoglu A. A review of melatonin, 

its receptors and drugs. Eurasian J Med. 2016;48(2):135-41. 

 

41. Cajochen C, Kräuchi K, Wirz-Justice A. Role of melatonin in the regulation of human 

circadian rhythms and sleep. J Neuroendocrinol. 2003;15(4):432-7. 

 

42. Liu J, Clough SJ, Hutchinson AJ, Adamah-Biassi EB, Popovska-Gorevski M, 

Dubocovich ML. MT1 and MT2 melatonin receptors: a therapeutic perspective. Annu 

Rev Pharmacol Toxicol. 2016; 56:361-83. 

 

43. Srinivasan BS, Doostzadeh J, Absalan F, Mohandessi S, Jalili R, Bigdeli S, Wang J, 

Mahadevan J, Lee CL, Davis RW, William Langston J, Ronaghi M. Whole genome 

survey of coding SNPs reveals a reproducible pathway determinant of Parkinson disease. 

Hum Mutat. 2009;30(2):228-38. 

 

44. Shochat T, Haimov I, Lavie P. Melatonin – the key to the gate of sleep. Ann Med. 

1998;30:109-114. 

 

45. Jan JE, Reiter RJ, Wasdell MB, Bax M. The role of the thalamus in sleep, pineal 

melatonin production, and circadian rhythm sleep disorders. J Pineal Res.2009;46(1):1-

7. 

 

46. Liu RY, Zhou JN, van Heerikhuize J, Hofman MA, Swaab DF. Decreased melatonin 

levels in postmortem cerebrospinal fluid in relation to aging, Alzheimer's disease, and 

apolipoprotein E-epsilon4/4 genotype. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84(1):323-7. 

 

47. Wu YH, Swaab DF. The human pineal gland and melatonin in aging and Alzheimer's 

disease. J Pineal Res. 2005;38(3):145-52. 

 

48. Grases F, Costa-Bauzà A, Prieto RM. A potential role for crystallization inhibitors in 

treatment of Alzheimer’s disease. Medical Hypotheses 2010 74(1);118-9. 

 

49. Campos Costa I, Nogueira Carvalho H, Fernandes L. Aging, circadian rhythms and 

depressive disorders: a review. Am J Neurodegener Dis. 2013. 29;2(4):228-46. 

 

50. Tan DX, Xu B, Zhou X, Reiter RJ. Pineal calcification, melatonin production,aging, 

associated health consequences and rejuvenation of the pineal gland.molecules. 2018 Jan 

31;23(2).  

 

51. Santos LC, Castro NJ, Ruback OR, Trigo TJB, Rocha PMB. Transtornos do ciclo sono-

vigília/circadiano - uma revisão de literatura. Braz J Surg Clin Res2014;7(2) 38-43. 

 

52. Santoro SD, Giacheti CM, Rossi NF, Campos LM, Pinato L. Correlacions between 

behavior, memory, sleep-wake and melatonin in William – Beuren – Syndrome. Physiol 

Behav. 2016 15;159:14-9. 

 



44 

 

53. Morris CJ, Aeschbach D, Scheer FA. Circadian system, sleep and endocrinology. Mol 

and Cell Endocrinol. 2012;349(1)91-104. 

 

54. Pinato L, Zuculo GM, Campos LMG. O sono e sua relação com o comportamento no 

autismo. In: Giacheti CM. Avaliação da fala e linguagem: perspectivas interdisciplinares 

[Internet]. Marília (SP): Cultura Acadêmica; 2016 p. 93-107 [citado 2 dez 2016]. 

Disponível em: http://www.marilia.unesp.br/#!/ebooks. 

 

55. Cornelissen G, Otsuka K. Chronobiology of aging: a mini-review. 

Gerontology.2017;63(2):118-128. 

 

56. Feiinsilver SH, Hernandez AB. Sleep in the elderly: unanswered questions. Clin Geriatr 

Med. 2017;33(4):579-96.  

 

57. Haimov I, Shatil E. Cognitive training improves sleep quality and cognitive function 

among older adults with insomnia. PLoS One. 2013;8(4). 

 

58. Shi L, Chen SJ, Ma MY, Bao YP, Han Y, Wang YM, Shi J, Vitiello MV, Lu L. Sleep 

disturbances increase the risk of dementia: a systematic review and meta-analysis. Sleep 

Med Rev. 2017 6. 

 

59. Kahya M, Vidoni E, Burns JM, Thompson AN, Meyer K, Siengsukon CF. The 

relationship between apolipoprotein E4 carrier status and sleep characteristics in 

cognitively normal older adults. J of Geriatric Psychiatry. Neurol. 2017;30(5):273-9. 

 

60. Zhou QP, Jung L, Richards KC. The management of sleep and circadian disturbance in 

patients with dementia. Curr Neurol Neurosci Rep. 2012;12(2):193-204. 

 

61. Muenchhoff J, Song F; Poljak A, Crawford JD, Mather KA, Kochan NA, Yang Z, Trollor 

JN, Reppermund S, Maston K, Theobald A, Kirchner – Adelhardt, Kowk JB, Richmond 

RL, Mc Evoy M, Attia J, Schofield W, Brodaty H, Sachdev PS. Plasma apolipoproteins 

and physical and cognitive health in very old individuals. Neurobiol Aging. 2017;55:49-

60. 

 

62.  Corder EH, Saunders AM, Strittmatter WJ, Schmechel DE, Gaskell PC, Small 

GW,Roses AD, Haines JL, Pericak-Vance MA. Gene dose of apolipoprotein E type 

4allele and the risk of Alzheimer's disease in late onset families. Science. 1993 

13;261(5123):921-3.  

 

63. Giri M, Zhang M, and Lu Y.  Genes associated with Alzheimer’s disease: an overview 

and current status. Clin. Interv. Aging 2016; 17;11:665–81.  

 

64. Swerdlow RH, Koppel S, Weidling I, Hayley C, Ji Y, Wilkins HM. Mitochondria, 

cybrids, aging, and Alzheimer’s disease. Prog. Mol. Biol. Transl. Sci. 2017;146: 259–

302.  

65. Mahley RW. and Rall SCJr. Apolipoprotein E: far more than a lipid transport protein. 

Annu. Rev. Genomics Hum. Genet.  2000;1:507–37.  

 



45 

 

66. Pastor P, Roe CM, Villegas A, Bedoya G, Chakraverty S, García G, Tirado V, Norton J, 

Ríos S, Martínez M, Kosik KS, Lopera F, Goate AM. Apolipoprotein Eepsilon4 modifies 

Alzheimer's disease onset in an E280A PS1 kindred. Ann Neurol. 2003; 54(2):163-9. 

 

67. Lim ASP, Yu L, Kowgier M, Schneider JA, Buchman AS, Bennett DA. Sleep modifies 

the relation of APOE to the risk of Alzheimer disease and neurofibrillary tangle 

pathology. JamaNeurol. 2013 70(12). 

 

68. Fuzikawa AK, Peixoto SV, Taufer M, Moriguchi EH, Lima-Costa MF. Apolipoprotein 

E polymorphism distribution in na elderly Brazilian population: the Bambuí healthh and 

aging study. Braz J Med Biol Res. 2007;40(11):1429-34. 

 

69. Lipnicki DM, Crawford JD, Dutta R, Thalamuthu A, Kochan NA, Andrews G, Lima-

Costa MF, Castro-Costa E, Brayne C, Matthews FE, Stephan BC, Lipton RB, Katz MJ, 

Ritchie K, Scali J, Ancelin ML, Scarmeas N, Yannakoulia M, Dardiotis E, Lam LC, 

Wong CH, Fung AW, Guaita A, Vaccaro R, Davin A, Kim KW, Han JW, Kim TH, 

Anstey KJ, Cherbuin N, Butterworth P, Scazufca M, Kumagai S, Chen S, Narazaki K, 

Ng TP, Gao Q, Reppermund S, Brodaty H, Lobo A, Lopez-Anton R, Santabárbara J, 

Sachdev PS; Cohort Studies of Memory in an International Consortium (COSMIC). 

Age-related cognitive decline and associations with sex, education and apolipoprotein E 

genotype across ethnocultural groups and geographic regions: a collaborative cohort 

study. PLoS Med. 2017 21;14(3). 

 

70. Gottlieb DJ, DeStefano AL, Foley DJ, Gottlieb DJ, DeStefano AL, Foley DJ, Mignot E, 

Redline S, Givelber RJ, Young T. APOE epsilon4 is associated with obstructive sleep 

apnea/hypopnea: the sleep heart health study. Neurology.2004 24;63(4):664-8.  

 

71. GedaYE, Knopman DS, Mrazek DA, Jicha GA, Smith GE, Negash S, Boeve BF, Ivnik 

RJ, Petersen RC, Pankratz VS, Rocca WA. Depression, apolipoprotein E genotype, and 

the incidence of mild cognitive impairment: a prospective cohort study. Arch Neurol. 

2006;63(3):435-40.  

 

72. Yesavage JA, Friedman L, Kraemer H, Tinklenberg JR, Salehi A, Noda A, Taylor JL, 

O'Hara R, Murphy G. Sleep/wake disruption in Alzheimer's disease: APOE status and 

longitudinal course. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2004;17(1):20-4.  

 

73. Liu YJ, Meng FT, Wang LL, Zhang LF, Cheng XP, Zhou JN. Apolipoprotein E 

influences melatonin biosynthesis by regulating NAT and MAOA expression in C6 cells. 

J of Pineal Res. 2012; 52(4):397-402. 

 

74. Gooneratne NS, Metlay JP, Guo W, Pack FM, Kapoor S, Pack AJ. The validity and 

feasibility of saliva melatonin assessment in the elderly. J Pineal Res. 2003; 34 (2): 88-

94. 

 

75. Hixson JE and Vernier DT. Restriction isotyping of human apolipoprotein E by gene 

amplification and cleavage with Hha I. J Lipid Research. 1990;31:545-8  

 



46 

 

76. Bertolazi AN, Fagondes SC, Hoff LS, Dartora EG, Miozzo IC, de Barba ME, Barreto 

SS. Validation of the brazilian portuguese version of the Pittsburgh sleep quality index. 

Sleep Med. 2011;12(1):70-5.  

 

77. Onen F, Onen S-H. Altérations des rythmes du sommeildans la maladie d’ Alzheimer. 

La revue de medicine interne.2003,24: 165-171. 

 

78. Landry GJ, Best JR, Liu-Ambrose T. Measuring sleep quality in older adults: a 

comparison using subjective and objective methods. Front Aging Neurosci. 2015 

7;7:166. 

 

79. Martinez D, Lenz MCS, Barreto LM. Diagnóstico dos transtornos do sono relacionados 

ao ritmo circadiano. J Bras Pneumol. 2008;34 (3):173-180. 

 

80. Ancoli-Israel S. Sleep and its disorders in aging populations. Sleep Med. 2009;10 Suppl 

1:S7-11. 

 

81. Cooke JR, Ancoli-Israel S. Normal and abnormal sleep in the elderly. Handb Clin 

Neurol. 2011;98:653-65. 

 

82. Smagula SF, Stone KL, Fabio A, Cauley JA. Risk factors for sleep disturbances in older 

adults: evidence from prospective studies. Sleep Med Rev. 2016Feb;25:21-30.  

 

83. Supartini A, Oishi T, Yagi N. Sex Differences in the relationship between Sleep 

behavior, fish consumption, and depressive symptoms in the generalpopulation of south 

Korea. Int J Environ Res Public Health. 2017 Jul 14;14(7).  

 

84. Kinnunen KM, Vikhanova A, Livingston G. The management of sleep disorders in 

dementia: an update. Curr Opin Psychiatry. 2017 Nov;30(6):491-497. 

 

85. Camargos EF, Pandolfi MB, Dias MP, Quintas JL, Guimarães RM, Nóbrega OT. 

Incidência de distúrbios do sono em pacientes com doença de Alzheimer. Einstein. 

2011;9:461–5. 

 

86. Harper DG, Stopa EG, McKee AC, Satlin A, Fish D, Volicer L. Dementia severity and 

Lewy bodies affect circadian rhythms in Alzheimer disease. Neurobiol Aging 2004 

Jul;25(6):771-81.  

 

87. Pavlova M. Circadian rhythm sleep-wake disorders. Continuum (Minneap Minn).2017 

Aug;23(4, Sleep Neurology):1051-63.  

 

88. . Bagcis S, Mueller A, Reinsberg J, Heep A, Bartmann P, Franz AR. Saliva as valid 

alternative in monitoring melatonin concentrations in newborn infantis. Early Hum Dev. 

2009;85(9):595-8. 

89. Almughrabi OM, Marzouk KM, Hasanato RM, Shafik SS. Melatonin levels in 

periodontal health and disease. J Periodontal Res. 2013;48(3):315-21. 

 



47 

 

90. Zeitzer JM, Duffy JF, Lockley SW, Dijk D, Czeisler CA. Plasma melatonin rhythms in 

young and older humans during sleep, sleep deprivation, and wake. Sleep. 

2007;30(11):1437–43. 

 

91. Ransohoff RM. How neuroinflammation contribues to neurodegeneration. Science. 

2016;353(6301):777– 83. 

 

92. Tatsch-Dias MOT, Levandovski RM, Custódio de Souza IC, Gregianin Rocha M, Magno 

Fernandes PA, Torres IL, Hidalgo MP, Markus RP, Caumo W. The concept of the 

immune-pineal axis tested in patients undergoing an abdominal hysterectomy. 

Neuroimmunomodulation. 2013;20(4):205-12. 

 

93. Pinato L, da Silveira Cruz-Machado S, Franco DG, Campos LM, Cecon E, Fernandes 

PA, Bittencourt JC, Markus RP. Selective protection of the cerebellum against 

intracerebroventricular LPS is mediated by local melatonin synthesis. Brain Struct Funct. 

2015;220(2):827-40.  

 

94. Obayashi K, Saeki K, Tone N, Iwamoto J, Miyata K, Ikada Y, Kurumatani N. Lower 

melatonin secretion in older females: gender differences independent of light exposure 

profiles. J Epidemiol. 2015;25(1):38-43. 

 

95.  Burgess HJ, Fogg LF. Individual differences in the amount and timing of salivary 

melatonin secretion. PLoSOne. 2008 Aug 26;3(8):e3055. 

 

96. Mendes-Lana A, Pena GG, Freitas SN, Lima AA, Nicolato RLC, Nascimento-Neto RM, 

Machado Coelho GLL, Freitas RN. Apolipoprotein E polymorphism in Brazilian 

dyslipidemic individuals Ouro Preto study: Brazilian J Med Biol Research. 2007; 40 (1): 

49-56. 

 

97. Tsapanou A, Gu Y, O'Shea DM, Yannakoulia M, Kosmidis M, Dardiotis E, 

Hadjigeorgiou G, Sakka P, Stern Y, Scarmeas N. Sleep quality and duration in relation 

to memory in the elderly: initial results from the hellenic longitudinal investigation of 

aging and diet. Neurobiol Learn Mem. 2017;141:217-225. 

 

98. Burke SL, Maramaldi P, Cadet T, Kukull W. Neuropsychiatric symptoms and 

Apolipoprotein E: associations with eventual Alzheimer's disease development.Arch 

Gerontol Geriatr. 2016 Jul-Aug;65:23. 

 

99. Drogos LL, Gill SJ, Tyndall AV, Raneri JK, Parboosingh JS, Naef A, Guild KD, Eskes 

G, Hanly PJ, Poulin MJ. Evidence of association between sleep quality and APOEε4 in 

healthy older adults: a pilot study. Neurology. 2016 Oct25;87(17):1836-1842.  

 

100. Scullin MK. Sleep, memory and aging: the link between slow-wave sleep and episodic 

memory changes from younger to older adults. Psychol Aging. 2013;28(1):105–114. 

 

101. Quinhones MS, Gomes MM. sono no envelhecimento normal e patológico: aspectos 

clínicos e fisiopatológicos. Rev Bras Neurol, 2011; 47(1):31-42. 



48 

 

 

102. Xie L, Kang H, Xu Q, Chen MJ, Liao Y, Thiyagarajan M, O'Donnell J, Christensen DJ, 

Nicholson C, Iliff JJ, Takano T, Deane R, Nedergaard M. Sleep drives metabolite 

clearance from the adult brain. Science. 2013 Oct 18;342(6156):373-7 

 

103. Kang JE, Lim MM, Bateman RJ, Lee JJ, Smyth LP, Cirrito JR, Fujiki N, Nishino S, 

Holtzman DM. Amyloid-beta dynamics are regulated by orexin and the sleep-wake 

cycle. Science. 2009 Nov 13;326(5955):1005-7.  

 

104. Zisberg A, Gur-Yaish N, Shochat T. Contribution of routine to sleep quality in 

community elderly. sleep. 2010;33(4):509–514. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 

 

APÊNDICE A 

Termo de Assentimento 

 

Título: “DOSAGEM DE MELATONINA, GENÓTIPO DA APOLIPOPROTEINA E E 

DISTÚRBIOS DO SONO EM PACIENTES COM DEMÊNCIAS” 

Pesquisador: Larissa Zochio de Souza 

 

Eu,____________________________________________________________________ 

concordo em participar do Projeto de Pesquisa: “DOSAGEM DE MELATONINA, 

GENÓTIPO DA APOLIPOPROTEINA E E DISTÚRBIOS DO SONO EM PACIENTES 

COM DEMÊNCIAS”.  

Declaro que a pesquisadora Larissa Zochio de Souza me explicou todos os procedimentos sobre 

o estudo. (Responder o Questionário do Sono, coleta única de aproximadamente 5 ml sangue 

periférico por punção venosa e de saliva às 2h e às 14h utilizando instrumento denominado 

salivete, sendo a coleta realizada no domicílio do participante) 

Compreendi que não sou obrigado (a) a participar da pesquisa, eu decido se quero participar ou 

não. 

A pesquisadora me explicou também que meu nome não aparecerá na pesquisa. 

Dessa forma, concordo livremente em participar da pesquisa, sabendo que posso desistir a 

qualquer momento, se assim desejar. 

Data_________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante________________________________________________ 

Assinatura do Responsável_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Larissa Zochio de Souza 

RG: 26.399.912-9 

E mail: larissazochio@yahoo.com.br 

Fone: (14) 98127 5480 

 

Prof. Dr. Spencer Luiz Marques Payão 

e-mail: slmpayao@famema.br   

Telefone: (14) 34021856 

FAMEMA Faculdade de Medicina de Marília  

 

 

mailto:larissazochio@yahoo.com.br
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APÊNDICE B 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título: “DOSAGEM DE MELATONINA, GENÓTIPO DA APOLIPOPROTEINA E E 

DISTÚRBIOS DO SONO EM PACIENTES COM DEMÊNCIAS” 

Pesquisador: Larissa Zochio de Souza 

 

Este trabalho tem por objetivo: Analisar a produção do hormônio melatonina, 

correlacionar com possíveis distúrbios do sono e caracterizar os genótipos da Apolipoproteína 

E em pacientes portadores de demências. Obtendo esses dados, faremos um comparativo com 

os dados de referência e/ou com indivíduos controles. 

Para que seja realizada a pesquisa é muito importante a sua participação, pois há a 

necessidade de comparação das respostas dos pacientes; 

Se você decidir participar gostaríamos de informar-lhes que: 

1. Os instrumentos de registro utilizados neste estudo incluem para o grupo pesquisa e 

controle: Responder o Questionário do Sono, coleta única de aproximadamente 5 ml 

sangue periférico por punção venosa e de saliva as 2h e às 14h utilizando instrumento 

denominado salivete, sendo a coleta realizada no domicílio do participante. 

2. Esses procedimentos não oferecem nenhum tipo de risco ao participante. 

3. Os resultados deste estudo talvez não sejam de benefício imediato para a população 

estudada e poderão demorar meses para ficarem prontos. Assim que obtivermos os 

resultados prévios, iremos apresentá-los a você responsáveis pela e posteriormente serão 

divulgados em revistas científicas que circulam entre os profissionais da saúde que 

tenham interesse nesta área. 

4. A qualquer momento você poderá solicitar junto aos responsáveis pelo projeto, 

esclarecimentos de qualquer natureza. Você terá total liberdade, caso queira desistir da 

participação do projeto em qualquer etapa do mesmo, não ocorrerá nenhuma represália. 

5. Sempre que ocorrerem divulgações científicas a sua identidade será mantida em 

absoluto sigilo. Somente pesquisadores envolvidos com o projeto terão acesso aos dados 

completos, não sendo permitido o acesso aos dados por terceiros. 

6. Não irá ocorrer nenhuma forma de reembolso de dinheiro, pois sua participação é 

voluntária, e você não terá nenhum gasto. 

7. Será entregue uma cópia deste termo ao voluntário. 
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Eu,______________________________________________RG_______________________, 

responsável pelo_____________________________________________________________, 

concordo em participar do Projeto de Pesquisa: “DOSAGEM DE MELATONINA, 

GENÓTIPO DA APOLIPOPROTEINA E E DISTÚRBIOS DO SONO EM PACIENTES 

COM DEMÊNCIAS”. Declaro estar ciente sobre os itens acima mencionados e ter recebido as 

devidas explicações sobre o referido projeto, sendo a minha participação voluntária. 

 

Data:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Larissa Zochio de Souza 

RG: 26.399.912-9 

E mail: larissazochio@yahoo.com.br 

Fone: (14) 98127 5480 

 

Assinatura participante/responsável 

 

Prof. Dr. Spencer Luiz Marques Payão 

e-mail: slmpayao@famema.br   

Telefone: (14) 34021856 

FAMEMA Faculdade de Medicina de Marília  

Rua: Orlando Righeti, 269 Bairro: Fragata  
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ANEXO A 

Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO B 

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh versão em Português do Brasil (PSQI-BR) 

 

Nome:______________________________________ Idade:_____ Data:____________ 

 

Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês somente. 

Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites do último 

mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite? 

Hora usual de deitar ___________________ 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir à 

noite? 

Número de minutos ___________________ 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? 

Hora usual de levantar ____________________ 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este pode ser diferente 

do número de horas que você ficou na cama). 

Horas de sono por noite _____________________ 

 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, 

responda a todas as questões. 

5. Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque você... 

(a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

(b) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  
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3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

(c) Precisou levantar para ir ao banheiro 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

(d) Não conseguiu respirar confortavelmente 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

(e) Tossiu ou roncou forte 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

(f) Sentiu muito frio 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

(g) Sentiu muito calor 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 
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(h) Teve sonhos ruins 

 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

(i) Teve dor 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

(j) Outra(s) razão (ões), por favor 

descreva____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Com que frequência, durante o último mês, você teve dificuldade para dormir devido a essa 

razão? 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira geral? 

Muito boa _____ 

Boa _____ 

Ruim ____ 

Muito ruim _____ 

 

7. Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou ‘‘por 

conta própria’’) para lhe ajudar a dormir? 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  
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3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

8. No último mês, com que frequência você teve dificuldade de ficar acordado enquanto dirigia, 

comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, trabalho, estudo)? 

Nenhuma no último mês _____  

Menos de 1 vez/ semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____  

3 ou mais vezes/ semana _____ 

 

9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo (ânimo) para 

fazer as coisas (suas atividades habituais)? 

Nenhuma dificuldade _____ 

Um problema leve _____ 

Um problema razoável _____ 

Um grande problema _____ 

 

10. Você tem um(a) parceiro [esposo(a)] ou colega de quarto? 

Não ____ 

Parceiro ou colega, mas em outro quarto ____ 

Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama ____ 

Parceiro na mesma cama ____ 

  

 


