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INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica (DRC) é considerada, atualmente, um sério problema de 

saúde pública, principalmente por ser uma patologia que atinge os rins, órgãos 

essenciais à manutenção da homeostase do corpo humano e à qualidade de vida das 

pessoas (SOARES et al., 2007). Em todo o mundo, cerca de 500 milhões de pessoas 

sofrem de problemas renais e 1,5 milhão delas estão em diálise. No censo realizado em 

2013 pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), entre os anos de 1994 e 2013, o 

número de pacientes em hemodiálise (HD) e diálise peritoneal elevou-se de 24.000 para 

100.397 no Brasil. A SBN apurou também a prevalência da DRC no país e obteve um 

índice 499 pacientes por milhão da população (pmp),observando um aumento na 

incidência da ordem de 0,8% ao ano de novos pacientes (SESSO et al., 2014).Dentre os 

pacientes com DRC, 62,6% encontram-se na faixa etária de 19 a 64 anos de idade, 

demonstrando que a doença atinge, predominantemente, a fase adulta da população 

(SBN, 2013). 

A DRC é a via final comum de uma série de doenças - sistêmicas ou primárias 

dos rins - que comprometem o adequado funcionamento desses órgãos. Dentre as 

doenças sistêmicas, merecem destaque a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o 

diabetes mellitus (DM), em virtude de sua elevada prevalência. Em outro grupo de 

doenças estão em destaque as glomerulopatias primárias (glomerulonefrite segmentar e 

focal, nefropatia por IgA, glomerulonefrite membrano proliferativa), entre outras. (SBN, 

2013) 

Em fases mais avançadas da DRC a terapia renal substitutiva se torna necessária, 

sob pena de o paciente vir a falecer. As modalidades de terapia renal substitutivas 

consistem na hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e transplante renal. Cada uma 

delas apresenta vantagens e desvantagens. (REBOREDO, 2007) 

A hemodiálise é a modalidade mais amplamente utilizada no Brasil, atendendo 

cerca de 90,8% da demanda. A diálise peritoneal atende 9,2% dos casos, sendo que a 

estimativa do número de pacientes à espera por transplante renal é de 31.351 pacientes, 

o que corresponde a 31,2% do total dos pacientes (SESSO et al., 2014). 

Ao longo desses tratamentos inúmeras mudanças físicas, metabólicas ou 

cognitivas são observadas nos pacientes (MOREIRA, 2008). Dentre essas mudanças, 

aanemia e a diminuição da capacidade funcional têm sido reportadas como fatores que 

contribuem para o sedentarismo nesta população(PARSONS; TOFFELMIRE; KING-
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VANVLACK, 2006; BARRETO et al., 2014). Além disso, a variação da pressão 

arterial (PA) observada nesses pacientes representa um risco de 18% maior de 

mortalidade por doença cardiovascular, quando comparados à população saudável 

(BUCHARLES et al., 2010; SHAFI; WAHEED; ZAGER, 2014). 

O treinamento físico na DRC tem diminuído o impacto dessas modificações por 

atenuar as neuropatias e miopatias, bem como melhorar a função cardíaca e o controle 

pressórico. Isto possibilita preservar a capacidade funcional e a independência desses 

indivíduos no seu cotidiano, além de promover uma melhoria global em sua qualidade 

de vida (PAINTER; MARCUS, 2013; CUNHA et al., 2009). Nos últimos anos 

Reboredo e cols. (2010) demonstraram uma melhoria da capacidade funcional 

pulmonar, evidenciada pelo aumento de 20% a 48% do volume máximo de oxigênio 

(VO2máx), após a realização de atividade aeróbia isoladamente, bem como pela 

associação dessa atividade com o treinamento de força (ACSM, 1997). 

Exercícios físicos podem ser realizados por pacientes em tratamento de rotina 

intradialítica e/ou interdialítica. Recentes investigações sugerem que exercícios durante 

a HD se proporcionam maior motivação em virtude do tempo ocioso, sem contar com a 

segurança da presença na seção de treino de um médico nefropata (KIM et al., 2014).  

Embora a literatura apresente dados demonstrando que o exercício físico reduz a 

morbimortalidade nos portadores de DRC, no Brasil pouco conhecimento se tem sobre 

os efeitos deste tipo de intervenção. Isto ajuda a justificar a importância de estudos 

sobre os exercícios morfofuncionais capazes de influenciar positivamente a qualidade 

de vida, bem como dos parâmetros metabólicos de pacientes renais crônicos. Portanto, 

este trabalho será capaz de subsidiar medidas e protocolos que visem à melhoria da 

qualidade de vida geral dessa população. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O quadro patológico da DRC modifica a rotina cotidiana dos pacientes 

acometidos, portanto, são oportunas intervenções que visem conhecer e identificar as 

alterações homeostáticas ocorridas de base epidemiológicas, funcionais, fisiológicas, 

metabólicas, e na qualidade de vida desta doença emergente no Brasil e no mundo.  

 

2.1. Doença Renal Crônica 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) encontram-se entre aquelas que 

muito influenciam as causas de morte em todo mundo.  As estimativas anuais revelam 

que 35 milhões de pessoas por ano são acometidas por doenças crônicas, e cerca de 60% 

dessas pessoas morreram em decorrência dessas enfermidades. Contudo, na próxima 

década, estima-se que o número de pessoas que morrerão por DCNT aumentará 17% ao 

ano, demonstrando assim, um problema de saúde pública prevalente e crescente em 

parâmetros mundiais (WORLD HEART ORGANIZATION, 2008). 

Neste contexto, várias doenças são descritas como DCNT. As principais delas 

são: o câncer; a doença cardiovascular (considerada aquela com maior aumento de casos 

de mortalidade no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde);a Hipertensão 

Arterial;o Diabetes Melittus; asDislepidemias; a Obesidade; e a Doença Renal Crônica 

(DRC), sendo esta última considerada um dos principais determinantes de risco de 

eventos cardiovasculares (OMS, 2004). 

A DRC consiste na lesão renal atribuída à perda progressiva, lenta e irreversível 

da função dos rins nos níveis glomerular, tubular e endócrino (ROMÃO, 2004). A 

Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI), financiada pela National Kidney 

Foundation, publicou uma diretriz sobre DRC que compreendia avaliação, classificação 

e estratificação de risco (K/DOQI, 2002). Esta diretriz evidenciou que o portador de 

DRC é qualquer indivíduo que apresente sinais e sintomas, tais como filtração 

glomerular (FG) < 60 mL/min/ 1,73 m2, ou FG > 60 mL/min/ 1,73m2 com alguma 

evidência de lesão da estrutura renal, como, por exemplo, albuminúria ou proteinúria, 

por um período de três meses consecutivos (NATIONAL KIDNEY FOUDATION, 

2003). 
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Quadro 1. Estágios e Classificação da Doença Renal Crônica (DRC) 

Estágio 
Filtração Glomerular 

(ml/min) 
Grau de Insuficiência Renal (IR) 

0 >90 Grupos de Risco para DRC 

Ausência de Lesão Renal 

1 >90 Lesão Renal com Função Renal Normal 

2 60 – 89 IR leve ou Funcional 

3 30-69 IR moderada ou Laboratorial 

4 15-29 IR severa ou Clínica 

5 <15 IR Terminal ou Dialítica 

Fonte: Adaptada por Romão, 2004. 

 

Além destes marcadores fisiológicos para detecção da DRC, existem diversos 

outros fatores que estão associados com a progressão da doença. Como um exemplo 

disto pode-se citar a maior incidência de casos da doença em grupos preditos como de 

risco. Indivíduos que sofrem de diabetes (quer seja do tipo 1ou do tipo 2), na presença 

de sintomas clássicos como poliúria, polidipsia ou polifagia, apresentam maior risco de 

desenvolver este tipo de agravo. Também compõe este grupo as pessoas hipertensas 

com valores de pressão arterial acima de 140/90 mmHg; idosos; portadores de 

obesidade (IMC > 30 Kg/m²); pessoas com histórico de doença do aparelho circulatório 

(doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, 

insuficiência cardíaca); pessoas com histórico de DRC na família etambém aquelas 

adeptas ao tabagismo. (DIRETRIZ DA DOENÇA RENAL CRÔNICA, 2012). 

Além destes fatores, ainda é esperado que nesses pacientes ocorra o 

desenvolvimento de anemia, acidose metabólica e alterações do metabolismo mineral e 

ósseo, efeitos progressivos, induzidos, por conseguinte, pela diminuição da taxa de 

filtração glomerular (TFG) que, como já descrito anteriormente, corresponde a um 

importante avaliador da função renal (KDIGO ,2012).  

Outro desfecho negativo que pode ocorrer em pacientes com DRC é a doença 

renal crônica terminal ou insuficiência renal crônica (IRC). Na fase mais severa da 

doença, os rins não são mais capazes de realizar suas funções de excreção de 

substâncias tóxicas (ROMÃO JR., 2004) e os pacientes são acometidos de diversas 

mudanças congênitas, caracterizadas pelo surgimento da Síndrome Urêmica ou Uremia 

(PAINTER, 2000). A indicação terapêutica para esta síndrome adquirida é a terapêutica 
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substitutiva das funções renais, denominadas diálise peritoneal, hemodiálise (HD) ou 

transplante renal (CUPPARI, 2005).  

A HD, método mais utilizado na fase terminal da DRC, é o procedimento de 

filtragem e depuração do sangue para a eliminação de substâncias não desejáveisno 

organismo, como a creatinina e a uréia, compondo um tratamento de sobrevivência até o 

transplante renal. Na HD, a transferência de solutos ocorre entre o sangue e a solução de 

diálise, através de uma membrana semi-permeável artificial denominada filtro de 

hemodiálise ou capilar. Existem pelo menos três mecanismos para o processo de 

hemodiálise: o de difusão, que é o fluxo de soluto de acordo com o gradiente de 

concentração; aultrafiltração, caracterizada pela remoção de líquidos através de um 

gradiente de pressão hidrostática; e a convecção, que é a perda de solutos durante a 

ultrafiltração (RIELLA, 2003). 

Existe, ainda, a diálise peritoneal, um método dialítico que usa a membrana 

peritoneal como um filtro semipermeável e, no decorrer do tratamento, pode até ser 

administrado na residência dos pacientes (CUPARI, 2005). 

 

2.1.1 Epidemiologia 

 

As doenças do rim e do trato urinário são responsáveis pelo aumento da 

incidência da DRC para um patamar em torno de 8% ao ano. Por conseguinte, 

aproximadamente 850 milhões pessoas morrem por este agravo, podendo considerar 

esta doença como um importante problema de saúde pública em todo o mundo 

(SIVIERO; MACHADO; CHERCHIGLIA, 2014). Segundo uma análise realizada pelo 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), se evidenciou que 

cerca de 13% da população adulta nos EUA apresenta algum nível de perda de função 

renal (DOSARK P. et al., 2011). 

No Brasil, estes números também alcançam altos índices de morbidade.  

Segundo o Ministério da Saúde, através do levantamento no Sistema de Informações 

pospitalares do SUS (SIH/SUS), entre janeiro de 2014 até abril de 2015, foram 

diagnosticados 1,708 milhão de pacientes com hipertensão arterial, diabetes tipo I e II 

(DATASUS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). A estas comorbidades podemos 

destacar algumas estimativas para o aparecimento da DRC. Estimava-se que até o ano 

de 2012, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), 35% da população 

adulta brasileira viesse a ter hipertensão arterial, o que corresponderia a 36 milhões de 
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indivíduos. Já a prevalência de diabetes era de 7,5% da população adulta. Deste modo, 

cerca de 7,7 milhões de indivíduos teriam diabetes, que são as doenças crônicas de 

maior associação com a DRC, e entre esses indivíduos com DCNT, mais que 30% 

teriam potencial para desenvolver DRC, caracterizando o alto potencial de prevalência 

desta doença no Brasil (LUGON, 2008). 

Outro importante estudo teve como objetivo detectar as possíveis alterações na 

creatinina sérica como um marcador de DRC em indivíduos adultos e idosos. O estudo 

foi realizado na cidade de Bambuí, no estado de Minas Gerais. Essa abordagem avaliou 

mais de dois mil indivíduos e obteve resultados a partir deste marcador bioquímico, os 

quais mostraram uma variação entre 0,48% a 8,19%, alterações significativas que 

demonstram o desenvolvimento da doença, sendo mais frequentes em indivíduos idosos 

(PASSOS et al., 2003). 

Ainda corroborando estes dados foi constatado que a prevalência da DRC no 

Brasil aumentou de 25,5% dos pacientes em 2002, para 40% de pacientes no ano de 

2013 (SBN, 2013). Outros dados também se configuram importantes, tais como o 

número de pacientes mantidos em programa de diálise, que aumentou quatro vezes mais 

nos últimos dez anos. De 24.000 pacientes mantidos em programa dialítico em 2004, 

alcançamos 100.397 pacientes em 2013, um aumento que corresponde a 150% (SESSO, 

2007; SBN, 2013). A incidência de novos pacientes cresce cerca de 8% ao ano, tendo 

passado de 18.000 pacientes em 2010, para 34.161 em 2013 (SESSO, 2012; SBN 2013). 

Cabe destacar, também, que o gasto com o programa de diálise e transplante 

renal no Brasil situa-se em torno de 1,4 bilhões de reais ao ano (SBN, 2013). O 

Relatório Brasileiro de Diálise de 2010 informou que a forma mais utilizada de terapia 

renal substitutiva é a hemodiálise (HD), representando um total de 90,8% dos pacientes 

que utilizam este tipo de terapêutica, enquanto que apenas 9,2% utilizam a diálise 

peritoneal. 

 

2.2. Fatores relacionados a doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e 

diabetes Mellitus 

 

A sobrecarga de volume líquido extracelular é um fenômeno presente na prática 

clínica dos pacientes com disfunção renal. Este fenômeno colabora, expressivamente, 

com a origem do processo da hipertensão arterial, da insuficiência cardíaca congestiva, 
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bem como da hipertrofia ventricular esquerda, desencadeando, assim,os altos índices de 

mortalidade cardiovascular observados neste tipo de população (WHITE, 2012). 

Dentre os riscos cardiovasculares, a hipertensão arterial, as dislepidemias e o 

diabetes mellitus são considerados fatores de risco tradicionais à DRC. A doença 

cardiovascular é a causa mais prevalente em relação à morbidade e mortalidade 

antecipada neste público, além de representar um risco elevadíssimopara pacientes com 

DRC, em todos os seus estágios (SARNAK, 2003). Pode-se considerar que o risco de 

doença cardiovascular em um paciente com DRC com 30 anos de idade é similar ao de 

um paciente com 80 anos, sem doença renal estabelecida (VANDANA et al., 2005). 

Corroborando com os autores citados acima, dados de estratificação de risco do 

American Hearth Association, no ano de 2003, em publicação de relatório, destacou, no 

item Diretrizes, a constatação de que pacientes com DRC devem estar classificados 

entreaqueles com mais alto nível de predisposição a ter como causa de morte a doença 

cardiovascular. Deve-se salientar, ainda, que este grupo precisa receber ações 

preventivas no sentido de reduzir a prevalência e a severidade das manifestações desta 

doença (SARNAK, 2003). 

A hipertensão arterial é caracterizada como uma síndrome cardiovascular 

progressiva e contínua, decorrente de vários fatores etiológicos complexos e 

correlacionados (TEDLA et al., 2011). Pacientes em tratamento dialítico são 

especificamente mais predispostos a ter uma maior variação da pressão arterial devido à 

rigidez vascular e a mudanças de volume sanguíneo (ZAGER; ROHRSCHEIB, 2009). 

A presença de hipervolemia (aumento do volume sanguíneo) nos pacientes em diálise 

está diretamente associada à gênese da hipertensão arterial em até 80% dos casos, 

sendo,portanto, seu principal mecanismo de diagnóstico atualmente (AGARWAL; 

LEWIS, 2003). 

Recentemente, um estudo de coorte identificou que pacientes em hemodiálise 

que apresentaram maior variabilidade da pressão arterial sistólica tiveram um risco mais 

elevado, cerca de 18%, quando comparados a todas as outras causas de mortalidade por 

doenças cardiovasculares (SHAFI et al., 2014). Contudo, ainda apoiando estas 

assertivas, as doenças cardiovasculares também instituem a principal causa de morte 

(52%), em pacientes diabéticos. Muitas causas estão associadas ao maior risco 

cardiovascular percebido nesses pacientes. Dentre eles estão a presença da hipertensão 

arterial e da nefropatia diabética (MAHAN; ESCOTT-TUMP, 2010) .   
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A nefropatia diabética é responsável por cerca de 40% dos novos casos de 

nefropatia em estágio mais avançado. Vinte e trinta por cento, respectivamente, dos 

pacientes com diabetes mellitus tipos I e II, estão aptos a desenvolver proeminências de 

nefropatia para fase terminal. Já para a diabetes tipo II esta progressão se dará em menor 

magnitude (MAHAN; ESCOTT-TUMP, 2010). 

 

1.3 Fatores relacionados à estrutura muscular esquelética 

A síndomeurêmica é caracterizada por uma série de sinais e sintomas resultantes 

da progressão da DRC e dos efeitos do acúmulo de toxinas urêmicas (uréia, creatinina) 

no sangue, comprometendo todo o organismo em decorrência da perda de função renal. 

Essas toxinas ocasionam um conjunto de manifestações clínicas, dentre elas, as 

cardiovasculares e musculares (HEIWE et al., 2005). 

As mudanças na estrutura e função muscular estão associadas a um conjunto de 

achados, dentre eles, atrofia, fraqueza muscular, intolerância ao exercício, fadiga, 

mialgias, câimbras e contraturas que acometem os pacientes e se tornam mais 

complexas, de acordo com o aumento do estágio da doença. 

A atrofia muscular é muito comum em pacientes com DRC terminal. Dentre os 

fatores catabólicos que podem contribuir para este agravo pode-se citar a inflamação 

sistêmica, acidose, desnutrição, comorbidades, utilização de corticosteroides, longo 

prazo de inatividade física induzida pelo próprio tratamento e pela doença, alguns 

fatores metabólicos como a resistência à insulina, disfunção do sistema imunológico, 

diminuição da extração periférica de O2, anemia. (CHEEMA et al., 2007). 

É importante mencionar, ainda, que uma grandeincidência de acidose de origem 

metabólica crônica sobre pacientes com DRC pode colaborar para o avanço da 

degradação proteica. Este fatointerfere, provavelmente, no transporte e na utilização dos 

aminoácidos responsáveis pela síntese de proteínas na musculatura esquelética. Deste 

modo, a atrofia muscular se estabelece, contribuindo para a redução da força e da 

capacidade de gerar força, além de comprometer a ativação dos neurônios motores do 

sistema nervoso central, levando à perda de massa e força musculares (KOSMADAKIS 

et al., 2010). 

Outro fenômeno muito frequente nesses pacientes é a fadiga muscular que pode 

ser explicada,em parte,por distúrbios metabólicos da uremia, os quais provocam uma 

deficiência de carnitina, a qual é essencial para a produção de energia pelos músculos 

esqueléticos.  Nos pacientes de diálise é observado, com mais veemência, uma sensação 
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de fraqueza, exaustão, falta de energia e cansaço, o que interfere diretamente na sua 

qualidade de vida e saúde (JHAMB et al., 2009). 

Dentre todasas situações que interferem na vida dos portadores de DRC, a 

inatividade vivenciada pelos pacientes é um fator cuja discussão é primordial, pois está 

relacionada à redução da condição física, da capacidade de exercício e da perda de 

massa muscular. A prática regular de exercício físico como forma paliativa para 

diminuir os impactos causados pela doença é algo altamente recomendável 

(KOSMADAKIS et al., 2010; CUPISTI; ALESSANDRO; CAPITANINI, 2013).  

 

2.4. Exercício físico e Doença Renal Crônica 

Estudos têm constatado que a combinação de IRC com inatividade física em 

pacientes em tratamento hemodialítico aumenta consideravelmente o risco de 

morbimortalidade por esta doença. (MANSUR et al., 2005). A ação da atividade física 

na prevenção e tratamento de doenças tem sido bastante discutida em todo o mundo.  

O American College of Sports Medicine (ACSM), em conjunto com a 

Associação Médica Americana tem reconhecido que as intervenções de inserção da 

atividade física na rotina de pacientes impacta o estilo de vida e deve ser um 

componente vinculado ao tratamento (KDIGO, 2012). Uma discussão na literatura, 

desde 1960, corrobora com a ideia de que a atividade física interfere no quadro clínico, 

principalmente quando se trata da prevenção ou do controle de doenças crônicas 

(HEIWE, 2014). Estudos apontam a associação entre a prática de exercícios físicos com 

a diminuição dos fatores de risco cardiovascular, resistência insulínica, obesidade, e 

pressão arterial elevada, fatores estes reconhecidos como precursores da DRC. 

(REBOREDO; PINHEIRO; PAULA, 2013). Todavia, apenas a partir de 1980 as 

aplicações clínicas do exercício se desenvolveram em populações com vários tipos de 

doenças crônicas, tendo como objetivo a obtenção de uma melhor qualidade de vida 

(ACSM, 1997). Pode-se destacar, ainda, que essas intervenções não farmacológicas, 

sejam elas originadas em treinamento de força (resistido), aeróbio, isométrico ou 

alongamento, vêm sendoindicadas por várias instituições de saúde como sendo bastante 

favoráveis na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis (TIBANA; 

PRESTES, 2013; REBOREDO; MICHELA; HENRIQUE, 2007). 

Dentre os vários benefícios que a atividade física pode trazer para o paciente 

podemos citar a possibilidade de preservar a capacidade funcional, melhorar a 

independência na realização das atividades rotineiras (ACSM, 1997), bem como 



 

10 
 

contribuir para a força muscular e a capacidade cardiorrespiratória (KIM et al., 2014). 

Sendo assim, o exercício físico tem uma importante ação na vida do paciente renal.  

O Exercício Resistido (ER), ou exercício de força tem como objetivo provocar 

adaptações na musculatura esquelética através de sobrecargas, sendo exemplo a 

musculação. As circunstâncias da DRC avançada podem ter benefícios atrelados à 

treinamento de força, ER com a hipertrofia muscular. Um estudo realizado por 

Kosmadakis e colaboradores (2010) revelou diminuição do número de fibras atróficas e 

aumento significativo de fibras Tipo I e Tipo II, após a realização de um programa de 

exercícios, mostrando que a força muscular, a energia e a diminuição da fadiga 

melhoraram nitidamentenosindivíduos pesquisados. Ainda segundo os autores, os 

exercícios aeróbios intradialíticos fornecem dados que demonstram um aumento 

significativo na melhoraria da tolerância ao exercício. Já no treino de resistência, a força 

de sujeitos com DRC é aumentada, como também a capacidade funcional, ocorrendo 

um acréscimo da distância percorrida durante o teste de caminhada 6 minutos (TC6’), 

um aumento da velocidade máxima de caminhada e um melhor desempenho no teste de 

sentar e levantar, preditos como testes que mensuram a capacidade funcional dos 

portadores de DRC (KOSMADAKIS et al., 2010).  Ainda tem se relacionadoo alcance 

damelhoria do pico de VO2, da função cardíaca e da qualidade de vida dos pacientes 

com DRC em tratamento hemodialítico, à prática dos exercícios físicos. (SMART; 

STEELE, 2011). 

Um método comumente utilizado nas intervenções com ER é a Escala de Borg, 

um instrumento de medida criado para monitorar a intensidade do esforço físico através 

da percepção subjetiva de esforço (PSE). Estudos de revisão como os realizados por 

Tiggemann e cols. (2010), destacaram as principais pesquisas que utilizaram a PSE no 

treino de força. Eles apresentaram os conteúdos do treinamento resistido, tais como: 

cargas utilizadas; tipo de contração; tipo e tempo de intervalo entre as séries; velocidade 

de execução; ordem dos exercícios; número de séries e exercícios; tipo de exercício; 

número de repetições; nível de treinamento; e sexo, associando-os à PSE. Os estudos 

concluíram que a PSE foi eficaz para determinar a intensidade de esforço em diferentes 

variáveis do treino de força (TIGGEMANN, PINTO e KRUEL, 2010). 

 

2.5. Capacidade Funcional 

A diminuição da capacidade funcional tem sido demonstrada por diversos 

estudos envolvendo pacientes portadores de DRC em tratamento de diálise (CUNHA et 
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al., 2009). Diferentes fatores estão associados a esta diminuição. Entre eles estão a 

anemia, a diminuição da atividade física, a fraqueza muscular, a disfunção ventricular, e 

a alteração dos índices metabólico e hormonal. Estas são características adquiridas 

durante esta enfermidade, revelando, concomitantemente, a diminuição da capacidade 

de exercício, cerca de 50% menos, quando esses pacientes são comparados com 

indivíduos saudáveis (COELHO et al., 2008; JATOBÁ et al., 2008).  

Ultimamente muitos parâmetros podem ser adotados nos processos de avaliação 

da capacidade funcional dos pacientes.  O teste de caminhada de seis minutos (TC6’) e 

outros testes como o de sentar-e-levantar são usualmente utilizados para este fim. De 

abordagem simples, estes testes mensuram a capacidade funcional e fornecem dados 

importantes para acompanhar a evolução do paciente no decorrer da doença, avaliando, 

assim os benefícios de programas de reabilitação e exercícios físicos (CANTARELLI 

etal., 2009; CURY et al., 2010). 

Um estudo controlado e randomizado realizado com catorze pacientes em HD 

demonstrou que, ao final de doze semanas de intervenção, a distância percorrida no 

TC6’ aumentou em 10%; e que houve um incremento de 35% no tempo de tolerância ao 

exercício aeróbico (REBOREDO et al., 2010). Alem disto, resultados de outro estudo 

controlado, em dezesseis semanas de exercício aeróbico individualizado, demonstraram 

que houve aumento no tempo da velocidade da marcha, bem como melhora no 

desempenho dos testes sentar-levantar e TC6’ (PAINTER et al., 2000). 

Com o objetivo de avaliar a eficiência dialítica, Lopes e cols. (2008) realizaram 

um estudo com quinze pacientes de DRC, durante um mês. O protocolo utilizado foi de 

duas séries de dez repetições de exercício físico ativo de componente isotônico de baixa 

intensidade como alongamentos, rotação de tronco (com bastão), agachamento em 

cadeia cinética fechada livre. Estes exercícios foram divididos para membros superiores 

e membros inferiores, previamente à HD. Os autores compararam o Kt/V do mês 

anterior com aqueles obtidos após a aplicação do programa proposto, e observaram que 

os valores encontrados não foram capazes de demonstrar a eficiência dos exercícios na 

melhora dialítica. No entanto, houve uma diminuição das câimbras, náuseas e vômitos 

desses pacientes durante toda a intervenção (LOPES, F. S. et al., 2008). Corroborando 

com este estudo, uma pesquisa com amostra de vinte e sete pacientes submetidos ao 

exercício resistido (ER) realizado duas vezes por semana, com duração de 

aproximadamente trinta minutos e com intervalos de igual período após o início da HD, 

também demonstroua melhora dos mesmos parâmetros acima citados. Foi constatado 
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que além de melhorar a capacidade funcional epromover a diminuição de câimbras e o 

nível da dor, favorece a vitalidade e a saúde mental, sendo estes últimos analisados 

através do questionário de qualidade de vida SF – 36, o qual obteve resultados 

positivosnos pacientes, quando comparados ao período que antecedeu o treinamento 

(SOARES et al., 2011).  

Em um estudo com metodologia mais robusta realizado na cidade de Taubaté-

SP, sessenta pacientes foram submetidos ao exercício resistido durante oito semanas. Os 

pacientes foram divididos em subgrupos de quinze, distribuídos em quatro grupos, 

sendo: a) pacientes diagnosticados comDiabetes Mellitus e com DRC, submetidos ao 

Exercício resistido; b) pacientes com Diabetes Mellitus e com DRC, sedentários; c) 

pacientes com DRC e exercício resistido; e d) pacientes com DRC sedentários. 

O objetivo era estudar o papel do exercício resistido no tratamento e na 

qualidade de vida de pacientes submetidos à HD. A avaliação dos pacientes se deu nos 

períodos pré e pós intervenção, através de exames laboratoriais, teste de força muscular 

e do questionário de qualidade de vida (SF-36) (RIBEIRO et al., 2013). Os resultados 

demonstraram que o exercício resistido foi capaz de induzir à melhoria da glicemia e da 

força muscular, com significantes alterações na ureia. Foi de importância estatística, 

também, a melhoria na avaliação dos parâmetros de qualidade de vida com o exercício 

resistido, como ainda, a capacidade funcional, o aspecto físico, a redução das dores, a 

saúde geral, a vitalidade, a função social, oestado emocional e a saúde mental, 

demonstrando que tanto os parâmetros clínicos, quanto os de força muscular e de 

capacidade funcional obtiveram avaliação positiva. A prática regular de exercícios 

resistidos no período intradialítico promoveu melhorias, ainda, nos aspectos 

relacionados à qualidade de vida desses pacientes (RIBEIRO et al., 2013). 

Com objetivo de considerar o efeito do treinamento na capacidade funcional por 

meio do VO2 máximo (VO2 máx.), um estudo realizado em doze pacientes renais 

crônicos durante a HD, os quais foram submetidos ao exercício aeróbico trêsvezes por 

semana, num período de dez semanas, obteve resultados satisfatórios em relação ao 

aumento de 22% no VO2 máx., quando comparados ao grupo de indivíduos saudáveis. 

(STORER et al., 2005). Ainda de acordo com estes autores, os programas de exercícios 

supervisionados trazem benefícios aos pacientes no que se refere à capacidade 

funcional. 
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2.6. Fatores relacionados à reatividade pressórica 

A regulação da pressão arterial (PA) é um papel complexo e fisiológico 

dependente de ações associadas dos sistemas cardiovascular, neural, endócrino e renal. 

A manutenção dentro dos níveis preditos como de normalidade depende de vários 

fatores relacionados tanto ao débito cardíaco quanto à resistência periférica (FORJAZ et 

al., 2004). Valores para pacientes renais crônicos se associam ao estágio da doença. No 

entanto, níveis aceitáveis para esta população devem alcançar os valores da pressão 

arterial 130/85 mmHg (140/90 mmHg em pacientes com idade acima de sessenta anos) 

para os pacientes com doenças renais (OMS, 2003).  

Recentemente, estudos que abordam os mecanismos de controle da PA têm 

apontado grande número de substâncias e sistemas fisiológicos que reagem de maneira 

peculiar para garantir níveis adequados de PA nas mais diferentes situações do dia a dia 

(IRIGOYEN et al., 2003).  Do ponto vista motor e autonômico, o estresse é considerado 

um elemento natural das atividades rotineiras diárias, e caracterizado como um 

importante mecanismo homeostático e de sobrevivência.   

Sabe-se que a maior ativação do sistema nervoso autônomo simpático ocorre em 

decorrência do estresse que induz a elevação dos valores de PA, do consumo de 

oxigênio miocárdico eda instabilidade elétrica cardíaca, precipitando os eventos de 

arritmias cardíacas e infarto agudo do miocárdio em indivíduos saudáveis (NÓBREGA 

et al.,2007). 

Nos últimos anos, estudos relacionados ao estresse e à hipertensão arterial 

surgiram, demonstrando uma significativa relação entre a doença hipertensiva e o 

estresse mental. Alguns testes de estresse laboratorial foram desenvolvidos com o 

objetivo de estudar a reatividade pressórica em situações experimentais, levando em 

consideração que os indivíduos propensos à hipertensão arterial seriam mais reativos 

aos estímulos mentais e físicos (LUIZ; VIEIRA, 2007). Os mais conhecidos utilizados e 

validados testes de estresse mental são o Stroop Color Word Test (teste de conflito entre 

cores e palavras), o ColdPressure Test (teste de resfriamento sobre a pressão), o teste de 

preensão palmar e o teste aritmético. OStroop Test tem sido descrito como um teste de 

solução cognitivo ativo, realizado através da medida da PA e FC pré e pós teste. Após 

esta medida os indivíduos são orientados a verbalizarem a cor com que as palavras estão 

escritas e não o conteúdo das palavras escritas, tendo pontuações distintas para cada 

desempenho (LUIZ; VIEIRA, 2007). 
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O teste de pressão palmar é iniciado com um intervalo de dois minutos após a 

medida de PA e FC, e consiste na aplicação de um esforço de pressão manual estático e 

contínuo durante três minutos, com a aplicação de 30% da carga máxima isométrica 

anteriormente registrada. O teste aritmético caracteriza-se pela aplicação de um 

formulário impresso contendo contas de adição e subtração, apresentando grau 

progressivo de dificuldade, em que se devem realizar cálculos matemáticos em tempo 

cronometrado (LUIZ;VIEIRA, 2007). No teste de resfriamento os indivíduos são 

orientados a submergir a mão espalmada em uma recipiente com água gelada e gelo 

(4ºC), até o nível do pulso,e somente retirá-la quando autorizados, no tempo máximo de 

três minutos (HINES; BROW, 1936). 

Investigações atuais e recomendações de diretrizes de exercícios indicam 

ainclusão de treinamento aeróbio e resistido para pessoas de todas as idades e para 

muitos pacientes com doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares e a própria 

DRC (POLLOCK et al., 2000; ACSM, 2003).  

Em relação aos exercícios aeróbios sabe-se que uma única sessão de exercício 

aeróbio induz a redução dos níveis pressóricos no período pós-exercício, tanto em 

humanos como em animais induzidos à hipertensão, podendo esta diminuição persistir 

por até 22 horas. Um dos mecanismos para explicar esta queda pressórica está associado 

à diminuição da atividade nervosa simpática, que apresenta relação direta com a 

redução da resistência vascular periférica, e com o aumento da capilarização da 

musculatura esquelética. Associa-se, também, ao maior calibre dos vasos de resistência 

decorrentes das adaptações sofridas ao exercício (NOGUEIRA; BARBOSA; 

MARTINS, 2010).  Contudo, a utilização ou não de exercícios resistidos em 

hipertensos ainda é muito discutida. Com relação aos benefícios, não existem evidências 

de que esse tipo de treinamento ajude no controle da hipertensão; em relação aos riscos, 

sabe-se que qualquer tipo de exercício ocasiona elevação exacerbada da PA em 

indivíduos hipertensos (FORJAZ et al., 2005). 

Ainda com relação aos exercícios resistidos, o tipo e a magnitude da resposta 

cardiovascular dependem das características do exercício executado, da intensidade, da 

duração e da massa muscular envolvida (FORJAZ et al., 2003). Nos exercícios 

isométricos (estáticos) observa-se aumento da frequência cardíaca, através de pequeno 

acréscimo do débito cardíaco, manutenção ou até redução do volume sistólico. Em 

contrapartida, o aumento da resistência vascular periférica resulta no aumento excessivo 

da pressão arterial. Todavia, nos exercícios isotônicos (com contrações musculares e 



 

15 
 

movimentos articulares), como as contrações são seguidas e não existe obstrução 

mecânica do fluxo sanguíneo, também se observa elevação da atividade nervosa 

simpática e, consequentemente, da PA (FORJAZ; TINUCCI, 2000; FORJAZ et al., 

2004).  

Tendo em vista que indivíduos hipertensos (incidência comum nos pacientes 

com DRC) são mais reativos ao estresse mental ou físico, e que o exercício físico 

regular é uma alternativa não farmacológica para a atenuação da disfunção pressórica 

(FORJAZ et al., 2005), é recomendado que um programa de exercícios regulares, bem 

como o monitoramento dos níveis desejáveis de PA sejam realizados de forma 

sistemática, a fim de promover a melhoria da qualidade de vida destes pacientes em 

tratamento de HD. 

 

2. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Analisar o efeito do treinamento resistido na melhoria da capacidade funcional e 

da reatividade pressórica em pacientes intradialíticos. 

 

 

3.2 Específicos 

 

3.2.1 Avaliar a frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica, ambas 

de repouso, nos períodos pré e  pós intervenção em todos os grupos;  

3.2.2 Averiguar a força muscular localizada de membros inferiores, assim como 

a agilidade e equilíbrio dinâmico desses pacientes, pré e após participarem ou não, do 

treinamento de força; 

3.2.3 Analisar a reatividade pressórica da pressão arterial sistólica e diastólica 

pré e após a intervenção em todos os grupos; 

3.2.4 Confrontar as alterações ocorridas nas variáveis bioquímicas no período 

pré e apos treinamento nos grupos controle e experimental. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de ensaio clínico controlado e randomizado com 

cegamento simples. Portanto,a alocação da intervenção foi aleatória.  

 

4.2 População e Amostra 

A população deste estudo foi formada por sujeitos da Clínica de Doenças Renais 

(Natal/RN), que atende duzentos e noventa e sete pacientes em estágio terminal da 

doença renal, com idade entre dezenove e oitenta e sete anos, de ambos os sexos, que 

estavam em tratamento hemodialíticono ano de 2014, residentes na grande Natal.  

  Foi utilizado o cálculo do tamanho da amostra para conhecer o número de 

participantes no grupo experimental e controle. Assim, com base no estudo piloto, 

obteve-se da variável força uma diferença de médias de 1,45 e um desvio-padrão de 

±3,4 que corresponde à variabilidade da resposta de interesse do estudo. Os valores 

obtidos foram utilizados para o cálculo, baseado em um poder do teste de 80% e um 

nível de significância de 5%, totalizando um quantitativo de trinta e dois participantes 

em cada grupo. 

  Foram incluídos neste estudo pacientes de ambos os sexos e faixa etária entre 

vinte e cinco a sessenta e cinco anos, sedentários, porém, aptos a realizar atividade 

física,condição esta atestada por médico nefrologista e/ou cardiologista. Não podendo 

participaram pacientes que estavam fazendo uso de fármacos que apresentaram na sua 

composição beta-bloqueadores ou que fossem portadores de doenças do sistema 

muscular, articular, ósseo e/ou do tecido conjuntivo, dentre elas as artropatias, doenças 

sistêmicas do tecido conjuntivo, condropatias, cardiopatias eosteopatia. 

  

  4.3 Processo de randomização 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os participantes passaram 

por um processo de alocação aleatória nos grupos experimental e controle. Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

contendo todos os esclarecimentos sobre os procedimentos realizados durante a 
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pesquisa. O sorteio foi realizado através da abertura de envelopes, nos quais estava 

contido o grupo em que o paciente estava inserido.  

Ao grupo experimental foi prescrito o programa de exercícios de força, 

questionário PAR-Q para a coleta de dados demográficos, socioeconômicos e para a 

obtenção das principais características clínicas e físicas, para posterior alocação nos 

grupos que foram estudados; testes de força de membros inferiores, bem como de 

agilidade e equilíbrio dinâmico (RICKLI; JONES, 2010); e teste de reatividade 

pressórica (HINES e BROW, 1936), no período pré e pós intervenção. Quanto ao grupo 

controle, todos os critérios foram averiguados, exceto a realização do programa de 

exercícios de força. 

4.4 Instrumentos de medida 

 O protocolo do estudo constou de questionário PAR-Q para a coleta de dados 

demográficos, socioeconômicos e obtenção das principais características clínicas e 

físicas, para a alocação nos grupos que foram estudados. 

Também foi utilizado o teste de 10RM para extensores de joelho através de 

caneleiras entre 1 a 10kg. Os pacientes eram estimulados a realizar o movimento de 

extensão de joelho, flexão de quadril, flexão de quadril e joelho, ambos de forma 

unilateral nos dois membros, buscando a carga ótima para que seja realizado 10 

repetições máximas, com a sensação de esforço aferida através da percepção subjetiva 

de esforço (PSE), medida através da escala de Borg, com mensuração entre 11 a 14 da 

escala (moderado a um pouco difícil). 

A frequência cardíaca foi medida através do relógio frequencímetro da marca 

Polar, modelo FT2; a pressão arterial sistólica e diastólica foi aferida através do método 

oscilométrico (Omron-HEM-431). Os exames laboratoriais de ureia, creatinina, cálcio, 

fósforo, TGP, potássio, hemácias, hematócrito e hemoglobina para as variáveis 

bioquímicas foram realizados através do método automatizado de Colorimetria, com 

equipamentos cedidos pela Laboclínica Birem, laboratório credenciado àClínica de 

Doenças Renais.  

 

 4.5 Descrição do Programa de Treinamento 

 O treinamento foi realizado durante as seções de hemodiálise, sempresob a 

supervisão direta dos autores da pesquisa, os quais são bachareis do curso de Educação 

Física, da equipe de enfermagem, e médicos nefropatas atuantes na clínica. 
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Os exercícios foram realizados nas duas primeiras horas da sessão de 

hemodiálise, período em que os distúrbios ocasionados pelo processo dialítico, 

principalmente os vinculados às alterações volêmicas, não ocorreriam e, assim, não 

interfeririam na prática dos exercícios. 

Todos os pacientes foram submetidos a um total de três testes de dez repetições 

máximas ao longo da pesquisa, para o grupo muscular extensores de joelho, flexores do 

quadril e flexores de joelho, reportados a mensurar a PSE ao final das repetições. A 

cada doze sessões foi repetido o teste para determinar o ganho de força muscular e 

assim ajustar as cargas de treinamento. A partir dos resultados dos testes de dez 

repetições máximas, foram utilizados 50% a 65% da carga para trabalho de força, e 

estabelecida a zona de treino de três séries de dez repetições com a percepção subjetiva 

de esforço mensurada pelos pacientes na escala de 11 a 14 pontos.  

Entre a transição de cada série e exercício, dava-se um minuto de descanso para 

o paciente. Foi realizado alongamento passivo no início e no término da sessão, com 

duração de duas séries de vinte segundos para os grupos musculares extensores, flexores 

de joelho e pantiflexores.  

 

4.6 Procedimentos de Coleta de Dados 

A coleta de dados se iniciou após a aplicação dos questionários sócio-

demográficos e do nível de atividade física, quando foram categorizados os critérios de 

inclusão e exclusão. Após esta etapa os pacientes assinaram o TCLE para participação 

na pesquisa. 

Os dados referentes aos aspectos fisiológicos, como pressão arterial, por 

exemplo, foram mensurados através do método oscilométrico automatizado, da marca 

OMRON, modelo HEM-431. Já a frequência cardíaca de repouso foi mensurada através 

do relógio frequencímetro, da marca Polar FT2. No que diz respeito aos aspectos 

bioquímicos, a ureia, creatinina, cálcio, fósforo, TGP, potássio, hemácias, hematócrito e 

hemoglobina foram coletados por meio de análises laboratoriais, os quais foram 

disponibilizados pela clínica de hemodiálise, através do laboratório LaboclínicaBirem, 

utilizando-se o método automatizado de colorimetria. 

O teste de dez repetições máximas foi realizado, no início, a cada quatro 

semanas, para extensores de joelho, antes e após protocolo de treinamento.  
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O teste de reatividade pressórica, se deuatravés do teste estressor a frio, sugerido 

por Hines e Brown (1936), com duração de um minuto, e medidas de reatividade 

aferidas no início e ao final do teste. 

Todos os procedimentos descritos foram realizados nos momentos pré e pós 

intervenção em três momentos, na semana pré 3 medidas, em dias diferentes, da 

frequência cardíaca, pressão arterial, de todas as variáveis bioquímicas, fim de se obter a 

média destas medidas, para assim, este resultado ser utilizado como valor real a ser 

utilizado por todos os pacientes.  

O procedimento de aplicação das atividades físicas foi realizado trinta minutos 

depois que o paciente iniciou a diálise, e sessenta minutos antes de finalizar a sessão de 

hemodiálise, sendo que cada sessão teve duração de trinta minutos, e aconteciam três 

vezes por semana, durante dezesseis semanas. 

 

Quadro 2. Classificação das variáveis dependentes dos aspectos fisiológicos. Natal, RN, 

2015.  

Variável Definição Categoria/Unidade 

de medida 

Classificação 

Frequência cardíaca 

de repouso 

Batimentos cardíacos 

em repouso 

BPM Quantitativa contínua 

Pressão arterial 

sistólica/ diastólica 

Pressão sanguínea sobre 

os vasos em mm3/Hg 

mm3/Hg Quantitativa contínua 

 

Quadro 3. Classificação das variáveis dependentes bioquímicas  

Variável Definição Categoria Classificação 

 

Ureia 

Medida de 

hepatoxidade 

sanguínea  

 

mg/Dl 

 

Quantitativa contínua 

 

 

Creatinina 

Composto orgânico 

nitrogenado e não-

proteico formado a 

partir da desidratação 

da creatina. 

 

 

mg/dL 

 

Quantitativa contínua 

 

Cálcio 

Mineral essencial 

para a construção e 

manutenção dos 

 

mg/dL 

 

Quantitativa contínua 
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ossos 

 

 

Fósforo 

Mineral que atua no 

controle do pH 

sanguíneo, na 

produção de 

hormônios 

 

 

mg/dL 

 

 

Quantitativa contínua 

TGP Indicadores sensíveis 

de dano hepático 

Uk Quantitativa contínua 

 

 

Potássio 

Papel no 

metabolismo celular , 

celular nervoso e 

muscular 

  

 

mEq/L 

 

 

Quantitativa contínua 

 

Quadro 4. Classificação das variáveis dependentes dos testes funcionais e de reatividade 

pressórica 

Variável Definição Categoria Classificação 

 

Reatividade 

Pressórica 

Reatividade da 

Pressão sanguínea 

sobre os vasos em 

mm3/Hg após teste 

estressor 

 

 

mm3/Hg 

 

 

Quantitativa contínua 

Teste de agilidade/ 

equilíbrio dinâmico 

Aspecto relacionado 

a velocidade 

Segundos Quantitativa contínua 

 

Teste de RML 

Aspecto relacionado 

a resistência muscular 

localizada 

 

Repetições máximas 

 

Quantitativa contínua 

 

Quadro 5. Classificação da variável independente  

Variável Definição Categoria Classificação 

Treino de força Treinamentos com 

pesos 

Grupo controle 

Grupo experimental  

Qualitativa  

 

Quadro 6. Classificação das variáveis independentessobre as características sócio-

demográficas e contextuais 

Variável Definição Categoria Classificação 

Sexo Determinação do Feminino  Qualitativa mútua 
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gênero humano Masculino  exclusiva  

Idade  Cronologia datada em 

anos 

--- Quantitativa discreta 

 

Renda  

 

Relacionada a salário 

recebido 

- Ate 2 salários 

mínimos 

- Acima de 2 salários 

mínimos 

Qualitativa 

Anos de diálise  Anos que o paciente 

faz tratamento de 

diálise  

- Até 5 anos 

- Entre 5 a 10 anos 

- Mais de 10 anos  

Qualitativa ordinal 

Doenças de base  Doenças anteriores à 

DRC 

- Hipertensão 

- Diabetes 

- Glomerolonefrites 

Qualitativa 

 

A variável independente de interesse foi o treinamento de força, que corresponde 

ao treinamento de membros inferiores com pesos aplicados no período de intervenção 

para o grupo experimental. Já as variáveis de sexo, idade, renda eescolaridade foram 

utilizadas para realizar a análise de distribuição sócio-demográfica dos pacientes dentro 

do grupo experimental e controle;quanto às variáveis anos de diálise e doenças de base, 

estasforam empregadas como descritores de igualdade entre os grupos.  

 

5.  IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

Esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo seu conteúdo 

sidoaprovadopelo parecer de número 37992214.2.0000.5292, a partir da geração de um 

processo administrado através do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa- SISNEP, no 

ambiente virtual da Plataforma Brasil. 

Os sujeitos da pesquisa foram totalmente esclarecidos com relação à natureza, 

aos possíveis riscos, bem como, com relação aos seus objetivos, através do TCLE.  A 

desistência da participação na pesquisa poderia ter se dado a qualquer momento, sem 

nenhum prejuízo ao participante. 

A pesquisa trouxe riscos mínimos,considerando que foram realizados exercícios 

debaixa intensidade. Ao surgirem sintomas como vômitos, desmaios, tonturas, mal-

estar, o exercício foi interrompido. 
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6.  ANÁLISE ESTÁTISTICA 

Os dados foram analisados a partir da estatística descritiva e inferencial. 

Inicialmente, os dados descritivos foram calculados através de medida de tendência 

central do tipo média aritmética; como medida de dispersão utilizou-se o desvio-padrão 

para todas as variáveis quantitativas. Todas as variáveis numéricas atenderam aos 

pressupostos de normalidade dos dados, através do teste de Kolmogorov-smirnov.   

Na comparação dos grupos experimental e controle, para as variáveis 

qualitativas (sexo, escolaridade e renda), foi usado o teste Quiquadrado de Pearson.  

A comparação das médias obtidas foi utilizada para verificar se houve diferença 

significativa entre os grupos controle e experimental (inter-grupos), utilizando o Teste t 

para amostras repetidas, bem como para comparar a diferença das médias nos grupos 

pré e pós-intervenção (intra-grupos), a partir do Teste t, para amostras independentes. 

Para se rejeitar a hipótese nula foi utilizado um ponto de corte de significância 

estatística de 5%. Todos os testes foram executados no software SPSS® versão 20.0 de 

avaliação. 
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7. RESULTADOS  

Participaram deste estudo 64 sujeitos, distribuídos de maneira equitativa nos 

grupos controle e experimental. Os sujeitos da pesquisa possuem uma média de idade 

de 42,28 (±11,48) anos, e com maior proporção de participantes para o sexo masculino 

36 (56,3%). Conforme observado na Tabela 1, houve uma distribuição homogênea dos 

pacientes no que diz respeito ao sexo, idade, renda e escolaridade em ambos os grupos, 

não apresentando perda de segmento durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 
 
Tabela 1 – Comparação dos grupos experimental e controle acerca das variáveis 
socioeconômicas e contextuais, n=64. Natal/RN, 2015. 
 

Variáveis Experimental Controle Valor de p 

Idade – média (±DP) 40,19 (12,48) 44,38 (10,16) 0,146 

Sexo 
   

Masculino 19 (52,8%) 17 (47,20%) 0,614 

Feminino 
 

13 (46,40%) 15 (53,60%) 
 

Escolaridade 
   

Ensino Fundamental 15 (46,90%) 17 (53,10%) 0,617 

Ensino médio 
 

17 (53,10%) 15 (46,90%) 
 

Renda 
   

Até 2 salários mín. 13 (44,80%) 16 (55,20%) 0,451 

Acima 2 salários mín. 
 

19 (54,30%) 16 (45,70%) 
 

Doença 
   

Hipertensão 13(44,8%) 16(52,2%) 0,513 

Diabetes 14(60,9%) 9(39,10%)  

Glomerolonefrite crônica 5(50,0%) 5(50,0%)  
 

Anos de Diálise    

Até 5 anos 11(44,0%) 14(56,0%) 0,591 

>5 a 10 anos 13(50,0%) 13(50,0%)  

>10 anos 8(61,5%) 5(38,5%)  
DP: Desvio Padrão 
  Fonte: Dados do estudo. 
 

A partir da figura 1, observam-se as variações relativas à reatividade pressórica 

referentes ao período antes e após o treinamento dos grupos experimental e controle. 
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A RPAS e a RPAD correspondem à reatividade da pressão arterial sistólica e 

diastólica, respectivamente.   

 

 

Figura 1. Variação da Reatividade nos grupos experimental e controle no período pré e 
após intervenção, Natal/RN, 2015. 
 

 
 *correspondem aos valores de outliers 

 

Os dados da Tabela 2, 3 e 4 apresentam a comparação da capacidade funcional 

(agilidade e força), dos aspectos fisiológicos (PAS, PAD, frequência cardíaca) ambas de 

repouso, RPAS, RPAD, RPAS e RPAD após dois minutos, assim como das variáveis 

bioquímicas, nos períodos pré e pós-intervenção, nos grupos experimental e controle, 

respectivamente.  
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Tabela 2. Comparação das médias da capacidade funcional nos períodos pré e pós 

intervenção dos grupos experimental e controle, Natal/RN, 2015. 

      Pré   Pós     

Variáveis Grupo n Média DP± p* Média DP± p* p** 

Agilidade 
Experimental 32 11,00 3,40 <0,001 9,45 3,66 <0,001 <0,001 

Controle 32 14,25 2,83 
 

14,66 3,18 
 

0,140 

Força 

Experimental 32 13,59 2,99 0,840 17,00 3,65 <0,001 <0,001 

Controle 32 13,75 3,16 
 

13,41 2,72 
 

0,337 

 
        

*P<0,05 para comparação inter-grupos; ** P<0,05 para comparação intra-grupos 

 

Ao comparar as médias das variáveis referentes à capacidade funcional 

observou-se um aumento significativo da força (p<0,001), caracterizado pelo aumento 

do incremento da resistência muscular localizada, de membros inferiores, assim como a 

agilidade (p<0,001) quando comparados os grupos experimental e controle, no período 

pós intervenção.  

 

Tabela 3. Comparação das médias dos aspectos fisiológicos nos períodos pré e pós 

intervenção dos grupos experimental e controle, Natal/RN, 2015. 

      Pré  Pós  
  

Variáveis Grupo N Média DP± p* Média DP± p* p** 

PAS Experimental 32 143,97 18,34 0,961 132,91 15,76 0,044 <0,001 

Controle 32 144,22 22,21 
 

144,16 26,56 
 

0,980 

PAD Experimental 32 93,16 13,58 0,535 82,03 9,02 0,004 <0,001 

Controle 32 90,78 16,68 
 

92,38 17,34 
 

0,366 

FC_REP Experimental 32 77,13 6,93 0,557 76,53 7,45 0,034 0,466 

Controle 32 78,31 9,00 
 

81,28 9,88 
 

0,011 

RPAS_med Experimental 32 164,25 16,93 0,170 148,53 20,65 <0,001 <0,001 

Controle 32 157,59 21,19 
 

165,91 18,58 
 

0,003 

RPAD_med Experimental 32 99,34 13,28 0,804 94,88 11,26 0,012 0,038 

Controle 32 98,47 14,76 
 

103,34 14,62 
 

0,036 
RPAS_2MIN Experimental 32 151,66 17,64 0,881 137,19 21,02 <0,001 <0,001 

Controle 32 150,91 21,91 
 

157,19 22,71 
 

0,044 
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RPAD_2MIN Experimental 32 92,81 11,99 0,074 85,19 6,54 <0,001 <0,001 

Controle 32 101,94 25,71 
 

98,75 12,68 
 

0,492 

*P<0,05 para comparação inter-grupos; ** P<0,05 para comparação intra-grupos 
PAS (pressão arterial sistólica); PAD (pressão arterial diastólica); RPAS e RPAD (reatividade da pressão arterial 

sistólica e diastólica); RPAS 2’ e RPAD 2’ (reatividade da pressão arterial sistólica e diastólica após 2 minutos) 

 

Resultados também foram observados nas variáveis referentes à pressão arterial 

(PAS e PAD) que obtiveram redução dos níveis pressóricos de repouso apenas no grupo 

experimental, tendo relevância estatística para este estudo de (p<0,001) tanto na 

comparação intragrupo quanto comparados os grupos controle e experimental, após as 

sessões de treinamento de força. 

A partir dos resultados obtidos nesta intervenção, em relação às medidas de 

RPAS e RPAD após o protocolo de treinamento, houve uma atenuação predita como 

significativa de (p<0,001 e p=0,012), respectivamente. 

O mesmo comportamento ocorreu com a comparação da RPAS e RPAD após 

dois minutos, onde o grupo experimental apresentou o valor de (p<0,001), tanto nas 

comparações entre os mesmos sujeitos, como entre os sujeitos do grupo experimental e 

controle,mostrando ter sido positivoeste tipo de intervenção no parâmetro da reatividade 

pressórica. 
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Tabela 4. Comparação das médias das medidas bioquímicas nos períodos pré e pós 

intervenção dos grupos experimental e controle, Natal/RN, 2015. 
 

      Pré   Pós 
  

Variáveis Grupo N Média DP± p* Média DP± p* p** 

UREIA Experimental 32 182,88 39,47 0,570 179,69 28,78 0,173 0,682 

Controle 32 177,59 34,43 
 

191,72 40,08 
 

0,150 

CREAT Experimental 32 10,23 3,95 0,107 11,58 3,91 <0,001 0,122 

Controle 32 13,95 12,25 
 

29,12 26,39 
 

0,002 

CA Experimental 32 8,68 0,65 0,072 9,25 1,16 0,028 0,031 

Controle 32 9,31 1,83 
 

10,75 3,53 
 

0,008 

FÓSFORO Experimental 32 4,99 0,92 0,463 5,22 1,37 0,013 0,303 

Controle 32 5,26 1,84 
 

6,38 2,16 
 

0,003 

TGP Experimental 32 24,28 10,01 0,451 20,41 6,15 0,036 0,020 

Controle 32 22,38 10,10 
 

16,51 8,26 
 

0,020 

POTÁSSIO Experimental 32 5,53 0,73 0,174 5,28 1,06 0,148 0,196 

Controle 32 5,79 0,78 
 

5,75 1,46 
 

0,865 
HEMÁCIAS Experimental 32 3,71 0,73 0,344 3,67 0,64 0,191 0,754 

Controle 32 3,89 0,75 
 

3,88 0,65 
 

0,956 
HEMOG Experimental 32 10,97 2,34 0,848 10,89 1,91 0,513 0,881 

Controle 32 11,08 2,28 
 

10,49 2,89 
 

0,400 

HEMAT Experimental 32 33,31 7,06 0,774 32,83 5,85 0,602 0,734 

Controle 32 33,77 5,50 
 

33,59 5,66 
 

0,905 

*P<0,05 para comparação inter-grupos; ** P<0,05 para comparação intra-grupos, **Análise intra-grupos 

com teste t para amostras repetidas , *Análise inter-grupos com teste t para amostras independentes 

 

Já as concentrações séricas de ureia, TGP, potássio, hemácias, hematócrito e 

hemoglobina, apresentaram redução em seus valores com o exercício no grupo 

experimental, porém sem significância estatística. No entanto o cálcio e o fósforo, 

aumentaram seus valores séricos em relação ao período pré intervenção no grupo 

controle que não realizou exercício, dando indícios que este resultado foi ao acaso e não 

pela prática do exercício físico durante as sessões de hemodiálise.   
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8. DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram uma melhoria da capacidade 

funcional e uma atenuação dos níveis de pressão arterial dos pacientes renais crônicos a 

partir do treinamento resistido durante a hemodiálise, o que se considera relevante para 

a terapêutica dialítica na DRC. 

Poucos estudos avaliam,na literatura,as respostas de pressão arterial e da 

reatividade pressórica, antes e depois de dezesseis sessões de treinamento exclusivo 

resistido intradialítico. Esta dificuldade reside no fato que muitos estudos utilizam 

treinamento aeróbico ou uma combinação de intervenções, usando o exercício de força 

associado ao treinamento aeróbico. (HEIWE et al., 2014, DANTAS; FIGUEIRÔA, 

2014; REBOREDO et al., 2007). Neste aspecto, os resultados apresentados demonstram 

a importância de trazer o treinamento resistido como um importante componente no 

tratamento de pacientes renais crônicos sob hemodiálise.   

Embora com o passar do tempo a terapêutica dialítica melhore a sobrevida dos 

pacientes renais crônicos, o caráter progressivo da doença, em longo prazo, desencadeia 

no organismo uma disfunção ou falta de equilíbrio. De acordo com Johansen e cols. 

(2006) pacientes com DRC são inativos e tem seu desempenho físico reduzido.Além da 

dependência da máquina de hemodiálise e a utilização de medicamentos indispensáveis 

ao tratamento, outros fatores contribuem para a menor capacidade funcional, como as 

alterações cardiopulmonares, músculoesqueléticas, neurológicas, hidroeletrolíticas e 

endocrinometabólicas, que induzem à dispneia, síndrome urêmica, fadiga, dor em 

membros inferiores e fraqueza muscular generalizada (COELHO et al., 2008; LIMA et 

al., 2013). Adicionalmente, Medeiros e cols. (2002) e Martins e Cesarino(2005) 

relataram que pacientes submetidos a tratamento hemodialítico sofrem atrofia muscular, 

disfunção causada pelo processo de miopatiaurêmica, conhecido por causar a 

degeneração das fibras tipo II, prejudicando a força e a resistência muscular e, 

consequentemente, as atividades cotidianas, além de dificultar a marcha e a locomoção 

(KONO et al., 2014). Ainda neste contexto, quando comparada a indivíduos saudáveis 

de mesma faixa etária, aqueles sob tratamento hemodialítico apresentam redução de 

cerca de 50% da funcionalidade e força muscular (CUNHA et al., 2009; JATOBÁ et al., 

2008). 

Uma estratégia para melhora esses parâmetros, segundo Johansen e cols. (2006), 

seria o treinamento resistido, objeto de interesse deste estudo que, embora menos 
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estudado, viabiliza o aumentoda flexibilidade, da força e da função muscular, neste 

público específico.  

A avaliação da capacidade funcional na DRC é proposta através de testes 

funcionais, tais como o de força muscular localizada (sentar e levantar), testes de 

agilidade (sentar, levantar e caminhar), o de caminhada de seis minutos e o de 

flexibilidade de membros inferiores e superiores, comumente utilizados como 

parâmetros comparativos de melhoria, quando os pacientes são inseridos em programas 

de treinamento físico (DIPP et al., 2010). Conforme foi demonstrado nos resultados do 

presente estudo, em dezesseis semanas de treino resistido com caneleiras houve um 

aumentoda agilidade do GE, diminuindo o tempo de execução no teste de levantar e 

caminhar. Da mesma forma, a resistência muscular localizada também obteve melhoria 

através do aumento do número de repetições executas no teste de sentar e levantar.  

O estudo de Matsufuji e Cols. (2015) analisou o efeito do exercício de sentar e 

levantar com cadência regular interdialítico, na melhoria da atrofia muscular e da 

capacidade de realização de atividades diárias em pacientes submetidos à hemodiálise. 

Com amostra de dezessete pacientes, durante doze semanas, divididos em grupos 

controle e experimental, o exercício foi realizado com cadência de movimento três 

segundos para sentar e três segundos para levantar (3:3), em cinco séries e quantidade 

de repetições estimadas em 50% da capacidade de força aos quais cada paciente poderia 

realizar, através de teste realizado pré intervenção. Os resultados demonstraram que a 

intervenção no grupo exercício aumentou o volume do músculo quadríceps, a força de 

membros inferiores aferida através do teste sentar e levantar e a velocidade de marcha, 

produzindo uma melhora das atividades de vida diária. Isto corrobora com os achados 

do estudo onde os valores dos testes de locomoção, assim como força muscular do GE, 

foram significativos quando comparados ao grupo controle.  No entanto, além dos 

exercícios propostos terem sido realizados no período interdialítico, o pequeno tamanho 

amostral e exercícios recomendados sem sobrecarga, preferencialmente, não deveriam 

ser considerados como avaliadores da força muscular.  

Já no estudo de Headleyet al., (2002) apesar de seu protocolo ser bem 

estruturado em fases, o pequeno tamanho amostral inviabiliza a extrapolação dos dados 

para a população em geral, em comparação com o estudo apresentado. Trata-se da 

amostra de dez pacientes estáveis que foram submetidos a doze semanas de treinamento 

aeróbio e de resistência sobre a força e habilidade funcional. No treino de resistência 

foram utilizados pesos em circuito com dez repetições e a escala de Borg, precedido de 
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aquecimentos em cicloergômetro. Como resultados, houve aumento do VO2 de pico e 

limiar ventilatório, diminuição no tempo do teste sentar e levantar, aumento no torque 

de pico e da distância percorrida em teste, mostrando que o treinamento de resistência 

pode ser usado com segurança para aumentar a força e a capacidade funcional em 

pacientes estáveis em hemodiálise. Esta constatação vem corroborar com os resultados 

apresentados em nossa pesquisa.  

Com relação ao treinamento sistemático de força, Fleck e Kraemer (2009) 

defendem que a perda de massa muscular é desacelerada, fazendo com que se 

mantenham seus níveis com a prática desse tipo de treinamento. Os autores observaram 

que a atividade física moderada, para indivíduos saudáveis de trinta a setenta anos, faixa 

etária estudada nesta pesquisa, pode resultar em um ganho de força entre 10% a 20%. 

Neste contexto, diferentes autores têm corroborado com os achados deste estudo em 

relação ganho de força muscular após treinamento resistido em indivíduos com DRC 

(KOH et al., 2009; COELHO et al., 2008; CHEN et al., 2010; CORRÊA et al., 2009, 

KOUIDI et al., 1998; JOHANSEN K. L., 2008). 

CHEEMA e cols. (2007),utilizaram o exercício de força durante doze semanas, 

duas vezes por semana em dez exercícios resistidos durante a hemodiálise. Com 

amostra de quarenta e nove pacientes, divididos em grupo experimental e controle, 

obtiveram aumento da secção transversa do quadríceps, da força total, da massa magra, 

melhoria da qualidade de vida, função física e vitalidade, medidas através do SF36 e 

maior distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. Ainda assim, utilizando 

protocolos de doze semanas, Coelho e cols. (2008), randomizaram tinta e oito pacientes 

para realizar exercícios do tipo resistido dinâmico de intensidade leve à moderada e 

sobrecarga determinada de acordo com a tolerância do paciente, ou por meio de teste de 

1RM. Já Chen e cols. (2010) em protocolo de seis meses de treino resistido, dividiram 

quarenta e quatro pacientes com DRC em grupo experimental e controle, submetendo-

os a treinos com caneleira e escala de Borg moderada. Em ambos os estudos os 

resultados foram significativos com relação às adaptações funcionais relacionadas ao 

ganho de força muscular, o que corrobora com os resultados descritos na tabela 2, tendo 

em vista o maior número de repetições realizadas para o teste de resistência muscular 

localizada no grupo experimental. No entanto, o número amostral dos estudos acima 

citados apresenta determinadas limitações, impossibilitando sua comparação com o 

presenteestudo. 
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Resultado semelhante foi alcançado pelo estudo de Johansen e cols. (2006), com 

amostra de cinquenta e nove pacientes divididos em três grupos: a) exercício e 

nandrolona; b) apenas nandrolona e c) placebo. A intensidade de treino foi de 10RM a 

60% de 1RM, obtendo-se aumento da força, dos níveis de atividade física espontânea, 

melhora nos testes funcionais de sentar e levantar, e levantar e caminhar, além do 

domínio da função física no SF36 após as doze semanas de intervenção. Porém, o pouco 

volume de treinamento do estudo de Cheema e cols. (2007) e a intervenção utilizada por 

Johansen e cols. (2006) que utilizou substâncias esteróides androgênicas, não podem ser 

comparados com o presente estudo.   

Ainda utilizando exercícios de contra resistência, De lima e cols. (2013) 

randomizaramtrinta e dois pacientes, em oito semanas, utilizando treino resistido e a 

realização de aeróbios, durante a hemodiálise. Os pacientes foram divididos em três 

grupos: treino aeróbio; resistido com carga de treinamento de 40% de 1RM; e controle. 

O objetivo era avaliar a força muscular respiratória, a função pulmonar, a capacidade 

funcional, bioquímica do sangue e a qualidade de vida. Já o grupo do Oh-Park e cols. 

(2005) avaliaram vinte e dois pacientes durante trinta e uma semanas. O exercício 

resistido foi realizado com carga de 50% da 1RM em três séries de quinze repetições de 

extensão de joelho; o treino aeróbioem bicicleta adaptada durante trinta minutos não 

consecutivose a intensidade foi graduada pela percepção de esforço de Borg. Os 

resultados demonstraram melhoria em todos os parâmetros analisados quando 

comparados os grupos de exercício com o controle. A força dos extensores do joelho, 

do condicionamento físico e a função mental inferida por questionário foram 

observadas. Dessa forma, observou-se que o exercício resistido realizado durante a 

sessão de hemodiálise pode aumentar a agilidade e o equilíbrio. Diante desta 

constatação, pode-se sugerir que tais modificações de rotina em atividade física levem a 

uma redução do medo de se movimentar e a um aumento do controle motor, 

ocasionando, portanto, uma melhora da locomoção dos pacientes submetidos à 

hemodiálise. Além disto, é consenso na literatura que o exercício pode atuar como 

coadjuvante ao tratamento hemodilalítico, pois atenua os efeitos deletérios da perda de 

massa e resistência muscular, da capacidade funcional e qualidade de vida nesta 

população (RIBEIRO et al., 2013; REBOREDO et al.,2007, COELHO et al., 2009; 

JOHANSEN et al, 2008; SOARES et al., 2011 GIANOLAet al., 2013). 

No tocante aos aspectos fisiológicos, observou-se, neste estudo, que os pacientes 

do grupo experimental apresentaram uma significativa redução da pressão arterial. 
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Segundo Deligiannis e cols. (1999), a melhora nos valores de pressão arterial nos 

pacientes submetidos a hemodiálise pode ser explicada pelo aumento, em repouso, do 

tônus vagal cardíaco proporcionado pela prática regular do exercício, como também em 

função da diminuição do estímulo simpático no vaso (UCHIDA et al., 2003).  Além do 

treinamento aeróbio, outros protocolos de treino têm sido aplicados em pacientes renais 

crônicos e todos eles têm demonstrado os efeitos benéficos do exercício sobre o 

controle pressórico, o que reforça a aplicabilidade do exercício resistido para a melhoria 

desses parâmetros, demonstrado nos resultados aqui apresentados. Neste aspecto, o tipo 

de treino aplicado neste estudo, pode ser um importante subsídio para a redução da 

pressão arterial e, consequentemente, para a melhoria dos aspectos hemodinâmicos no 

tratamento dialítico.  

Em um deseus estudos, Deligiannis e cols. (1999) verificaram que seis meses de 

atividade aeróbia, associados com treinamento de força, geraram redução dos níveis de 

PAS e de PAD, quando comparados com os valores basais. Além disto, há uma 

correlação entre risco de doença arterial coronariana e inatividade física aumentando 

assim o risco mortalidade dos pacientes renais crônicos por doenças cardiovasculares 

(SATTELMAIR et al., 2011). 

Nesta perspectiva, a metanálise realizada por Whelton e colaboradores (2002) 

com cinquenta e quatro ensaios clínicos controlados e randomizados, teve como 

objetivo avaliar o efeito do exercício físico sobre a pressão arterial.Ficou comprovado 

que pequenas mudanças na pressão arterial durante um longo prazo pode ter um 

impacto relevante sobre a morbidade por doenças cardiovasculares. Mais 

especificamente, os autores demonstraram que reduções de 3 e 5 mmHg pode reduzir o 

risco de infarto agudo do miocárdio entre 8% e 14%; de doença arterial coronariana 

entre 5 e 9%; e de mortalidade global entre 4 e 7%. Além disto, os autores mostraram 

que uma redução de apenas 2 mmHg nas pressões arterial sistólica e arterial diastólica 

está associada com uma diminuição de 6% a 14% e 4 a 6% em infarto agudo do 

miocárdio e da doença arterial coronariana, respectivamente. Uma pequena redução de 

2 mmHg na pressão arterial diastólica também foi associada com uma redução de 17% 

na prevalência de hipertensão na população em geral, e a este fator é dado muita 

relevância, pois 35% dos pacientes renais tiveram como doença de base a hipertensão 

arterial (SBN, 2013;  MONTEIRO et al., 2004).  

Ainda neste contexto, um estudo de delineamento controlado e randomizado não 

encontrou reduções significativas da frequência cardíaca e pressão arterial de repouso 
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através de um protocolo de treinamento resistido e aeróbio durante de cinco meses, duas 

vezes por semana, com intensidade de 4 a 17 na escala de Borg. Os autores atribuíram 

este resultado ao curto período de realização do protocolo de treinamento, às poucas 

sessões de exercício por semana, ou ainda a um método impreciso para aferir a pressão 

arterial (Molstedet al, 2004).   

Para examinar benefícios relacionados a um efeito protetor que o exercício 

poderia trazer para pessoas saudáveis, um estudo pioneiro realizado no Brasil em 2013, 

avaliou o efeito agudo do treinamento aeróbio combinado com o resistido. Participaram 

vinte pacientes saudáveis e foram coletadas as medidas de pressão arterial pré e pós 

intervenção, assim como as medidas da reatividade pressórica frente a um teste estressor 

induzido pelo frio, o Cold pressor. Os referidos autores concluíram que os exercícios 

combinados atenuam a reatividade da pressão arterial em resposta à indução de estresse 

em adultos. Além disto, os resultados observados sugerem que a diminuição da pressão 

arterial, pós-exercício, está associada também com a reatividade da pressão arterial 

atenuada em resposta a um teste estressor. Estes resultados corroboram ao presente 

estudo que também observou que, após a intervenção, o grupo experimental se 

comportou de forma a reduzir significativamente a reatividade pressórica em 

comparação com o grupo controle, podendo assim ter como hipótese um efeito protetor 

a estes pacientes em nível cardiovascular (MOREIRA et al.,2014).  

Embora o estudo acima citado tenha utilizado exercício circuito e pessoas 

saudáveis em sua intervenção, e por se tratar de exercícios em circuito força e aeróbio, 

não é possível isolar o efeito do treino resistido para comparar com os dados do presente 

estudo. Entretanto, para pacientes renais crônicos este achado se mostra importante, pois 

esta população tem como fator de progressão da doença renal a hipertensão, que atinge 

cerca de 60% dos pacientes; e este fator se correlaciona com a maior mortalidade nesta 

população (BORTOLOTTO LA, 2008). Assim, com base nos dados disponíveis até o 

presente momento, parece que o exercício resistido tem um efeito benéfico no controle 

pressórico na DRC.  Esta assertiva é importante para demonstrar o uso de diferentes 

tipos de treinamento, como apresentado neste estudo, em pacientes com DRC, pois 

poderá oferecer subsídios de prescrição de exercícios capazes de produzir efeitos 

protetores sobre os riscos cardiovasculares na hemodiálise. 

Em relação às variáveis bioquímicas, pode-se observar uma diminuição na 

quantidade de ureia, sendo esta não significativa no pós-teste para este estudo. No que 

diz respeito à creatinina, seus níveis séricos para o grupo experimental demonstraram 
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ser significativos quando comparado ao grupo controle (p=0,002), podendo estar 

relacionados ao tipo de treinamento empregado, que induz o aumento de massa 

muscular (FLECK E KRAMER, 2009).  Este aumento sérico da creatinina também 

pode ser observado no protocolo de exercício resistido realizado por oito semanas 

durante a hemodiálise em quinze pacientes. Seus pesquisadores associaram a elevação 

significativa dos níveis da creatinina ao aumento da massa muscular magra desses 

pacientes (RIBEIRO et al. 2013). No entanto, para o presente estudo não se pode 

atribuir o ganho de massa muscular, pois este parâmetro não foi avaliado através de 

testes específicos como composição corporal medida pela densitometria (DEXA), 

ultrassonografia ou ressonância magnética.  

As variáveis de cálcio, fósforo, potássio, TGP, hemácias, hematrócrito e 

hemoglobina demonstraram uma tendência de decréscimo e elevação não linear entre os 

grupos, confirmando não terem relevância estatística para esta intervenção. Pode estar 

relacionadas a esta variabilidade as deficiências dietéticas e ou procedimentos inerentes 

à prática terapêutica e medicamentosa, que envolve todos os procedimentos da 

hemodiálise.  

Diante deste contexto, os resultados sugerem que o treinamento de resistência e 

aumento da atividade física é importante para melhorar a capacidade funcional e os 

níveis de reatividade pressórica em pacientes submetidos a tratamento hemodialítico, 

em treinamento físico regular. Embora o estudo possa ter enfrentado algumas 

limitações, como,por exemplo, a ausência da medição do ganho de força através de 

exames de imagens, bem como a especificidade da população estudada aspectos que 

poderiam apresentar variáveis não controladas que interfeririam nos seus resultados, 

estas limitações foram atenuadas através do rigor do método aplicado e do poder 

estatístico utilizado.  

Há, portanto,claras evidênciasdo alcance de melhoria da capacidade funcional 

através do treinamento resistido, o que resulta em melhoria da qualidade de vida de 

pacientes renais crônicos. Nesse aspecto, este estudo pode contribuir para o 

estabelecimento de protocolos e a inclusão de rotinas de exercícios resistidos no 

tratamento da DRC. Todavia, é necessário que treinamentos estruturados por 

profissionais capacitados, junto a uma equipe médica multidisciplinar, estejam inseridas 

como parte efetiva no tratamento de pacientes com DRC.  

Estudos futuros devem examinar os resultados e as estratégias de longo prazo 

para introduzir o exercício de uma forma mais ampla nesta população. 
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9. CONCLUSÕES 

 

A problemática abordada é de ampla abrangência e se pode estudar muito sobre 

esta temática, cujas consequências são de grande importância, quer para o indivíduo em 

tratamento hemodialítico e sua família, quer para a sociedade. Levando em 

consideração as condições debilitantes que a DRC traz para seus pacientes, assim como 

todas as implicações adjacentes associadas ao tratamento, um recurso para amenizar 

estes efeitos deve-se iniciar desde o princípio da inserção do paciente na terapêutica, 

através da educação de hábitos de vida saudáveis, estimulando a independência nas 

atividades rotineiras do dia a dia e, como desfecho, uma boa qualidade de vida.  

 Foi possível verificar através dos resultados obtidos nesta investigação que o 

treinamento resistido se mostrou eficaz para aumentar o ganho de força e agilidade dos 

pacientes submetidos à hemodiálise. Isto se atribui a um aumento do número de 

repetições noteste de sentar e levantar, além da diminuiçãodo tempo para a realização 

do teste de levantar e caminhar no grupo experimental,quando comparado ao grupo que 

não realizou o treinamento. Conclui-se, portanto que o programa de exercícios 

propostos trouxe melhorias na capacidade funcional desta população através da 

melhoria da força muscular localizada, condicionamento físico e agilidade.  

A pressão arterial de repouso e os níveis de reatividade pressórica obtiveram 

redução de seus valores,sugerindoque este tipo de treinamento também pode ser 

utilizado como uma estratégia protetoracontra os fatores de risco cardiovascular, em 

pacientes com DRC. Obviamente, outros estudos devem ser estruturados a fim de 

confirmar tais achados.  

Como sugestão, novos estudos com protocolos de treinamento diferentes e 

duração superior à estabelecida para a presente investigação podem ser estruturados,a 

fim de que se possa avaliar a diferença dos efeitos obtidos e consolidar os seus 

benefícios. Outra proposta possível seria a prática de programas de exercício nas 

clínicas de hemodiálise, que poderia proporcionar bem estar e melhora dos aspectos 

físicos, funcionais e psicológicos dos pacientes.  
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