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TREINAMENTO DE FORÇA, HEMODIÁLISE E DESTREINAMENTO: composição 

corporal, capacidade funcional, marcadores bioquímicos e qualidade de vida de pacientes 

com doença renal crônica 

 

 
RESUMO 

 

Objetivo: analisar a composição corporal, capacidade funcional, perfil lipídico e qualidade de 

vida de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. Métodos: Trata-se de um estudo 

quase experimental, desenvolvido com sete homens submetidos à hemodiálise durante um 

período de 12 semanas de treinamento de força seguido por 24 semanas de destreino em que 

foram avaliados a composição corporal por meio do exame de Absortometria radiológica de 

dupla energia (DEXA); a capacidade funcional por meio do teste de sentar e levantar; o perfil 

lipídico, através de exames de colesterol total, suas frações e triglicerídeos e a ureia pós 

hemodiálise e a qualidade de vida analisada por meio do questionaéio de qualidade de vida e 

doença renal crônica (KDQOL SF-36). Resultados: os pacientes submetidos à HD 

apresentaram idade média de 50±9,23 anos, com tempo médio de tratamento de 39,6±21,9 

meses, sendo a hipertensão arterial (60%) a causa principal da doença. Após 12 semanas de 

treinamento foi observado um aumento significativamente da massa magra da perna, da 

capaciadade funcional e das dimensões da qualidade de vida satisfação do paciente e 

vitalidade. Após um período de destreinamento foi observado uma redução significativa da 

capacidade funcional, como também um aumento significativo nos valores de ureia pós 

hemodiálise. Conclusão: o treinamento de força provocou uma série de benefícios de ordem 

fisiológica, funcional e clínica nesses pacientes. Enquanto que o período de destreinamento 

promoveu efeitos deletérios em algumas das variáveis analisadas, revelando a importância da 

prática da atividade física na promoção da saúde para esses indivíduos. 

Palavras-chave: doença renal crônica, composição corporal, hemodiálise, qualidade de vida 

perfil lipídico 
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STRENGTH TRAINING, HEMODIALYSIS AND TRAINING: body composition, 

functional capacity, biochemical markers and quality of life of patients with chronic 

kidney disease. 

ABSTRACT 

 
Objective: to analyze body composition, functional capacity, lipid profile and quality of life of 

patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis. Methods: This is a quasi- 

experimental study, carried out with seven men undergoing hemodialysis during a period of 

12 weeks of strength training followed by 24 weeks of detraining in which body composition 

was assessed based on the double radiological absorptometry test. energy (DEXA); functional 

capacity through the sit and stand test; the lipid profile, through tests of total cholesterol, its 

fractions and triglycerides, urea after hemodialysis and the quality of life analyzed through the 

questionnaire of quality of life and chronic kidney disease (KDQOL SF-36). Results: patients 

undergoing HD had an average age of 50 ± 9.23 years, with an average treatment time of 39.6 

± 21.9 months, with arterial hypertension (60%) being the main cause of the disease. After 12 

weeks of training, there was a significant increase in the lean mass of the legs, functional 

capacity and dimensions of quality of life, patient satisfaction and vitality. After a detraining 

period, a significant reduction in functional capacity was observed, as well as a significant 

increase in urea values after hemodialysis. Conclusion: strength training provoked a series of 

physiological, functional and clinical benefits in these patients. While the detraining period 

promoted deleterious effects in some of the variables analyzed, revealing the importance of 

physical activity in promoting health for these individuals 

Key words: chronic kidney disease, body composition, hemodialysis, quality of life lipid 

profile 
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1.INTRODUÇÃO 

 
A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como anormalidades da estrutura ou 

função renal, presentes por mais de três meses, com implicações para a saúde. A DRC é 

classificada com base na causa, categoria da taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) 

(G1-G5) e categoria de albuminúria (A1-A3)(Isakova et al., 2017a). 

A DRC tem se tornado um grave problema de saúde pública no Brasil à medida que 

o número de pacientes que são submetidos à hemodiálise (HD) vem crescendo a cada ano. 

Segundo o Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica, o número total estimado de pacientes no 

país em 1 de julho de 2017 foi de 126.583. Se compararmos três períodos de 5 anos, de 2002 

a 2017, o aumento médio anual do número de pacientes foi de 4.960 de 2002 a 2007 

(aproximadamente 51% em cinco anos), 4.796 de 2007 a 2012 (32,6%) e 5.799 de 2012 a 

2017 (29,7%) (Thome et al., 2019). 

A medida que a DRC progride, os rins não são mais capazes de manter a homeostase 

do organismo, isso ocorre quando a TFGe é menor que 15 mL / min por 1.73 m² levando o 

indivíduo a doença renal em estágio terminal ou insuficiência renal crônica (IRRC) situação 

cuja única opção é a terapia renal substitutiva (TRS) ou o transplante renal (Webster et al., 

2017b). 

As opções para pacientes com IRC são a terapia de reposição renal, na forma  de 

diálise ou transplante renal. A TRS mais prevalente na fase final da DRC é a HD que tem 

como objetivo substituir as funções renais, manter o equilíbrio hídrico e eliminar as toxinas  

do corpo. O tratamento acontece três vezes por semana com duração entre três e quatro horas 

a sessão (Rocha e Araujo,2010; Neto et al., 2014). 

Apesar da tentativa de prolongar a sobrevida dos pacientes, os indivíduos submetidos  

à HD apresentam uma série de comorbidades e fatores de risco associados, como hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, doenças coronarianas, alterações fisiológicas e bioquímicas, entre 

outras desordens que causam mudanças em quase todos os sistemas do corpo, o que leva a 

uma redução progressiva da funcionalidade, comprometendo cada vez mais a qualidade de 

vida (QV) e resultando em um importante fator de sobrevida para esses pacientes (Janssen e 

Ross,2005; Harada et al., 2017). 

Devido à complexidade da doença e seu caráter debilitante, indivíduos com DRC têm 

uma alta prevalência de fragilidade física caracterizada por inatividade física, sendo os 

pacientes submetidos à HD os que apresentam níveis mais baixos de atividade física quando 
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comparados com indivíduos sedentários saudáveis, isso é resultado das alterações físicas 

secundárias a uremia e o próprio período de inatividade durante o procedimento de HD, que 

chega a ser 24% menor nesse dia (Souza et al.,2015;Araújo Filho et al.,2016; Bennett et 

al.,2017; Matsuzawa et al., 2018) 

Os pacientes submetidos à HD apresentam uma síndrome complexa composta por 

anormalidades metabólicas, levando à mudanças na composição corporal e no gasto 

energético total, resultado das múltiplas comorbidades, inflamação, acidose metabólica 

crônica e o próprio procedimento da HD em si. A distribuição da composição corporal e os 

parâmetros clínicos dos pacientes condicionam sua sobrevivência (Song e Sohng, 2012). 

O sistema músculo esquelético é um dos principais sistemas que sofre alterações 

durante o progresso da DRC. Esses distúrbios metabólicos contribuem para perda de massa 

muscular que implica no declínio da capacidade funcional afetando a capacidade de realizar 

atividades básicas da vida diária, como, caminhar, subir degraus ou levantar e sentar de uma 

cadeira. Esses fatores têm implicações diretas sobre a QV, contribuindo para um aumento do 

risco de mortalidade (Workeneh e Mitch, 2010; Roshanravan et al., 2013; Zhou et al., 2017). 

Com a disfunção renal, também são identificadas uma série de alterações bioquímicas 

importantes nos pacientes com DRC, sendo observadas anormalidades no perfil lipídico que 

são causadas por alterações bioquímicas e fisiológicas. Os distúrbios relacionados ao 

metabolismo lipídico contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

consequentemente, um risco aumentando de morbidade e mortalidade (Peres e Bettin, 2015). 

A HD deve proporcionar ao paciente uma remoção adequada dos solutos urêmicos, 

entretanto, váras ocorrências podem vir à tona durante o tratamento que podem reduzir a dose 

de diálise prescrita, diminuindo a eficiência dialítica (Kt/V). Durante a HD a ureia é retirada 

de forma rápida do sangue, mas é mantida de forma desproporcional nos compatimentos 

pereféricos do corpo, limitando o Kt/V e criando um efeito rebote da ureia que é resultado da 

baixa difusão da ureia ao redor da membrana celular e do baixo fluxo sanguíneo (Lopes et 

al.,2008). 

Como uma terapia alternativa e não medicamentosa surgem várias evidências que 

―doses‖ suficientes  de  exercício  tem  a  capacidade  de  induzir  adaptações  benéficas  em  uma 

ampla variedade de domínios fisiológicos, funcionais e clínicos de pacientes submetidos à HD 

(Dong et al.,2011; Heiwe e Jacobson,2011; Xu et al., 2018). 
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A esse respeito, a literatura aponta que exercícios aeróbicos e resistidos que acontecem 

durante as sessões de HD ou antes da sessão (intradialíticos) e entre uma sessão e outra de HD 

(interdialítico) tanto isolados quanto em combinação, mostraram resultados benéficos na 

saúde e na função de indivíduos com DRC. Nesse contexto o treinamento resistido vem sendo 

recomendado com sucesso, como um método de ganho de massa magra, força, capacidade 

funcional, melhora da aptidão física e de alguns parâmetros bioquímicos (Gollie et al., 2018). 

Um estudo desenvolvido com um grupo de pacientes em tratamento de HD evidenciou 

um melhora nos parâmetros de força muscular, aumentando a força isométrica do joelho 

direito e esquerdo em 4,1% e 4,3%, respectivamente, em relação a avaliação inicial, a 

capacidade funcional melhorou 5,7% e o componente físico da qualidade de vida relacionada 

à saúde (QVRS) melhorou 18,4% após um programa de treinamento resistido, realizado duas 

vezes por semana, durante oito semanas , consistindo de três séries de 10 repetições utilizando 

quatro exercícios para membros inferiores uma hora antes da HD (Cigarroa et al., 2016). 

Ainda são escassos os estudos utilizando o treinamento de força realizado previamente 

à HD (Lopes et al.,2008; Song e Sohng,2012; Cigarroa et al.,2016). Embora a ―dose‖ ideal de 

exercício que irá promover melhorias clínicas nesta população não seja clara, as evidências 

disponíveis até o presente indicam que a prática de exercícios promove benefícios importantes 

para essa população, contribuindo para uma melhoria da QV e uma possível redução da 

morbimortalidade (ACSM,2014; Chan e Cheema, 2016). 

Embora alguns estudos tenham investigado os efeitos do treinamento em diversos 

parâmetros de saúde de algumas populações, ainda são escassos o tempo de permanência dos 

efeitos promovidos pelo treino, após um período de destreino em indivíduos submetidos à HD 

(Barcellos et al.,2012). Portanto, se faz necessário esclarecer novas informações à respeito 

dessa questão, principalmente para essa população em HD, em relação não só a adesão, mas a 

importância da continuidade da prática de exercícios para que os efeitos alcançados com o 

exercício físico não possam retomar aos valores iniciais. 

Levando em consideração o exposto, o objetivo desse trabalho foi analisar a 

composição corporal, capacidade funcional, marcadores bioquímicos e qualidade de vida de 

pacientes com doença renal crônica em HD submetidos à um programa de treinamento de 

força seguido por um período de destreinamento. 
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1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
1.1.1 Doença Renal Crônica 

 
Os rins desempenham um papel primordial em diversas funções homeostáticas, tais 

como: a regulação do equilíbrio hidroeletrolítico; excreção de restos metabólicos, eliminação 

das toxinas do organismo; excreção de substâncias bioativas que afetam a função do corpo; 

produção de hormônios, da eritropoetina, que participa na formação dos glóbulos vermelhos 

do sangue, da vitamina D que ajuda na absorção do cálcio para fortalecimento dos ossos e da 

renina qu e participa da regulação da pressão arterial (Eaton e Pooler,2015). 

 

A DRC é definida como anormalidades da estrutura ou função renal, presentes por 

mais de 3 meses, com implicações para a saúde. Os dois principais biomarcadores da função 

renal são a TFGe, dividida em cinco categorias (G1 -G5) e a taxa de excreção de albumina 

(CGA) na urina, dividida em três categorias: A1, microalbuminúria A2, macro A3 - 

albuminúria). A combinação de ambas as categorias é usada para classificar o prognóstico da 

DRC como baixo risco, risco moderadamente aumentado ou alto risco (Figura 1) (Isakova et 

al.,2017b). 

 

 

 

 
 

Prognóstico de DRC por TFGe e 

categorias de Albuminúria: 

A1 A2 A3 

Aumento 

leve 

Aumento 

moderado 

Aumento 

severo 

<30 mg/g 
< 3mg/mmol 

30-300 mg/g 

3-30 mg/mmol 
>300 mg/g 

>30 mg/mmol 

G1 Normal ou alto 
≥90    

 

G2 
 

Leve declínio 
60-89 

   

 

G3a 
Leve a moderado 
declínio 

45-59 
   

 

G3b 
Moderado a severo 
declínio 

30-44 
   

 

G4 
 

Declínio severo 
15-29 

   

G5 Falência renal 
<15 

   

 

Figura 1. Classificação da DRC, de acordo com as diretrizes internacionais. 

Fonte: KDIGO,2012 
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O caráter progressivo e permanente da DRC pode derivar de causas etiologicamente 

distintas afetando os quatro componentes morfológicos básicos: glomérulos, túbulos, 

interstício e vasos sanguíneos, sendo alguns componentes mais vulneráveis a injúria renal. 

Além disso, a interdependência anatômica e funcional dos componentes do rim implica que 

um dano a um desses componentes, venha quase sempre a afetar secundariamente os outros, 

levando a destruição de todos os componentes do rim, culminando com a IRC (Kumar et 

al.,20 

 

As causas da DRC variam globalmente, sendo a hipertensão arterial e diabetes  

mellitus descritas como as principais. Além destas, outras condições podem estar relacionadas 

com a perda da função dos rins como: glomerulonefrite). também conhecida como 

glomerulopatias que são doenças que acometem o glomérulo e provocam inflamação, 

prejudicando a filtração; causas genéticas como a doença renal policística, que leva à 

formação de grandes cistos nos rins; doenças que afetam o sistema imunológico do 

organismo, como o lúpus; obstruções provocadas por problemas como pedra nos rins e 

tumores; infecções urinárias recorrentes, nefrotoxidade por uso de drogas imussupressoras, 

dentre outras (Riella,2003). 

 

A hipertensão arterial apresenta-se como um dos principais fatores de progressão e 

agravamento da DRC, e pode ser considerada tanto como causa como consequência da 

doença. Os rins desempenham um papel fundamental na manutenção e regulação da pressão 

sanguínea. Quando a função renal está preservada, uma elevação da pressão arterial, 

desencadeia uma cascata de reações para manter a pressão dentro dos valores normais 

(Bortolotto,2008; López et al.,2010). 

Uma queda da pressão provoca a liberação da enzima renina que ativa o hormônio 

angiotensina II por meio da enzima conversorade angiotensina (ECA) que provoca uma 

vasoconstrição das arteríolas aumentando a pressão arterial. A angiotensina também participa 

da liberação do hormônio aldosterona por meio do córtex da suprarrenal que controla o débito 

de água e de sal, aumentando o volume sanguíneo e normalizando a pressão. De forma 

inversa, a pressão arterial alta inverte esse mecanismo, de forma que os volumes líquidos e, 

consequentemente a pressão, reduza (Bortolotto,2008; López et al.,2010). 

 

Os pacientes com insuficiência renal apresentam uma menor capacidade de regulação 

da pressão arterial. Os principais mecanismos da hipertensão arterial na IRC são sobrecarga 
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salina e de volume, além de aumento de atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

e disfunção endotelial. A pressão sanguínea alta danifica os vasos sanguíneos em todo o 

organismo, prejudicando as unidades filtrantes dos rins, uma vez que a pressão mais alta 

danifica as arteríolas e acaba reduzindo a capacidade de filtragem. Como consequência, os 

rins deixam de realizar suas funções, parando de remover resíduos e o excesso de líquido do 

sangue. Esse excesso de líquido leva a um aumento da pressão (Bortolotto,2008; López et 

al.,2010). 

 

O diabetes mellitus também é uma das principais causas da DRC, sendo a 

manifestação renal do paciente com diabetes chamada de nefropatia diabética, que surge das 

alterações metabólicas e hemodinâmicas da doença. Como consequência da diabetes, os vasos 

sanguíneos acabam sendo lesados e o rim assim como outros órgãos também são afetados. A 

hiperglicemia atua nas células endoteliais e mesangiais renais, nos podócitos e também nas 

células tubulares, aumenta a expressão do óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) nas artérias 

aferentes e capilares glomerulares, provocando vasodilatação e aumento da taxa de filtração 

glomerular (hiperfiltração) (López et al.,2010). 

 

À medida que a DRC progride, a função renal se torna menos eficaz, e os rins não 

conseguem mais manter a normalidade do meio interno, levando ao acúmulo de várias 

substâncias conhecidas como solutos de retenção urêmica (toxinas urêmicas) no organismo. A 

uremia ou síndrome urêmica é um termo utilizado para caracterizar um conjunto de 

manifestações clínicas e bioquímicas dependentes produzidas pelo acúmulo no corpo das 

substâncias nocivas, que na saúde são eliminadas pela urina. A toxidade desses compostos 

urêmicos afeta quase todos os órgãos e sistemas do corpo (Lisowska,2014). 

 

Dessa forma, a medida que os rins perdem a capacidade de desempenhar todas as suas 

funções e a medida que a TFGe fica menor que 15 mL / min por 1.73 m², o indivíduo entra  

no estágio de falência renal ou IRC, em que os pacientes já apresentam sinais e sintomas da 

uremia, sendo necessário iniciar um tratamento que substitua as funções dos rins, como a TRS 

utilizando a HD ou diálise peritoneal ou o transplante renal (Mira et al.,2013). 

 

1.1.2 Manifestações sistêmicas 

 
Pacientes com DRC são acometidos por uma série de complicações sistêmicas, devido 

ao mal funcionamento das funções renais e consequentemente o acúmulo de toxinas urêmicas 
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que irão gerar consequências em quase todos os sistemas orgânicos, como alterações 

metabólicas, distúrbios hemodinâmicos, disfunção musculoesquelética, distúrbios eletrolíticos, 

comprometimento imunológico e psíquico, dentre outros. Todo esse processo leva a um 

comprometimento físico, redução progressiva da capacidade funcional, limitação das atividades 

da vida diária e comprometimento da qualidade de vida (Sigwalt et al.,2018). 

 

A presença da acidose metabólica é um achado frequente e altamente prevalente em 

pacientes submetidos a HD e tem sido associada com a progressão da DRC, uma vez que 

acredita-se que os mecanismos envolvidos estejam relacionados com uma produção aumentada 

de amônia, em que ocorre a ativação da via de complemento, aumento da produção local de 

endotelina e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), que favorecem a 

fibrose intersticial e acelera a perda de néfrons (Phisitkul et al.,2010; Kraut e Madias,2011; 

Kovesdy,2012). 

 

Os rins mantém a constância do meio interno por meio do seu controle eletrolítico e 

ácido-básico, logo, quando acontece uma alteração no funcionamento deste órgão, pela queda 

da TFGe, ocorre uma elevação da concentração dos íons de hidrogênio, acompanhada de uma 

redução do bicarbonato de sódio, responsável por regular o pH sanguíneo, tornando o ambiente 

altamente reativo, impactando negativamente nas funções celulares (Leal et al.,2008). 

 

Quando a TFGe reduz para 40-50ml/min, a capacidade dos rins de excretar ácidos e 

reabsorver bicarbonato fica comprometida, é nesse momento que se instala a acidose 

metabólica. Os principais mecanismos responsáveis por provocar esse processo de acidose 

metabólica são a elevação na geração de ácidos, perda de bicarbonato e redução da excreção 

renal de ácidos, sendo na DRC o principal mecanismo envolvido na excreção renal de íons de 

hidrogênio (Riella et al.,2010). 

 

Nos pacientes em programa de HD, o ganho reduzido de bicarbonato, que pode 

ocorrer devido ao nível inadequado de bicarbonato no dialisato, pode contribuir para um 

agravamento do quadro de acidose metabólica. Durante o intervalo interdialítico, os níveis de 

bicarbonato sérico decrescem continuamente. Para que ocorra a estabilidade do meio interno é 

necessário que seja mantido o equilíbrio entre a produção e a remoção de íons de hidrogênio no 

organismo (Soudan et al.,2006; Saikumar e Kovesdy,2015). 
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São vários os efeitos adversos resultantes do processo de acidose metabólica, como 

alterações no metabolismo das proteínas e da glicose e aumento do catabolismo proteico que 

leva a perda de massa muscular, distúrbios ósseas, doenças cardiovasculares e inflamação com 

níveis aumentados de citocinas pró inflamatórias (Rezende et al.,2017). 

 

A acidose metabólica tem sido apontada como um fator que contribui para o 

catabolismo proteico, resultando na degradação de proteínas musculares e perda de massa 

muscular. A causa da perda de massa muscular na DRC é complexa e multifatorial e envolve 

uma série de fatores contribuintes como alterações imunológicas e miocelulares, a própria 

acidose metabólica, anormalidades na sinalização da insulina/IGF-1 e na expressão da 

miostatina e redução das células satélites (Workeneh e Mitch,2010). 

 

A maioria desses mecanismos estimula o sistema ubiquitina-proteassoma (SUP) 

dependente de adenonisa trifosfasto (ATP), que é reconhecida como a principal via de 

degradação de proteínas esqueléticas na DRC (Thomas et al.,2013). 

 

A atividade do SUP é regulada através de uma cascata de reações enzimáticas que 

envolve a clivagem da estrutura complexa da proteína muscular pela caspase-3, que produz 

substratos proteicos para degradação que irão se ligar a ubiquitina (Ub) por um processo 

dependente de ATP que é realizado pela enzima ativadora de Ub, a enzima 1 (E1). A 

molécula de Ub quando ativada pode interagir com a molécula portadora de Ub, enzima 2 

(E2), a qual subsequentemente interage com a enzima 3 (E3) que se liga à proteína alvo 

(Figura 2) (Wang e Mitch,2014). 
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Figura 2. Degradação proteica induzida pela doença renal crônica pelo sistema ubiquitina 

proteassoma. 

Fonte: Wang e Mitch ,2014. 

 

Este processo se repete até que seja formado uma cadeia de cinco moléculas de Ub  

que será reconhecida e degradada pelo proteassoma 26S ( consiste em um núcleo catalítico 

20S e duas subunidades 19S) que libera Ub, desdobra o substrato proteico e o injeta no CP 

(partícula central) 20S, no qual as proteínas serão degradadas em peptídeos. Nesta fase, a 

caspase-3 também cliva a subunidade reguladora da protease 26S, subunidade reguladora da 

protease 4 e 26S que são proteínas subunitárias específicas do proteassoma RP (partícula 

reguladora) 19S. Esta reação estimula a degradação de proteínas no CP proteassoma 20S. Os 

Peptídeos liberados no citoplasma são degradados em aminoácidos (Wang e Mitch,2014). 

 

A acidose metabólica estimula a ativação e transcrição de genes que são responsáveis 

por codificar enzimas que fazem parte da via UPS, ocorrendo um aumento da ubiquitina no 

RNA mensageiro (RNAm), elevação de subunidades de proteassoma e o ajustamento do 

sistema que irá levar a degradação proteica (Leal et al.,2008). 

 

Um outro agente que contribui para perda de massa muscular em pacientes com 

acidose metabólica é a produção endógena de glicocorticóides elevada que se ligam a 

fosfatidilinositol 3-quinase também chamada de fosfoinositide 3 quinase (P13K) e acaba 

suprimindo a fosforilação da proteína quinase (AKT) que é essencial para síntese de proteínas 

de sinalização intracelular. A diminuição das proteínas AKT fosforiladas conduz a uma 

redução da síntese proteica, levando à perda de massa muscular (Hu et al.,2009). 

Um fator determinante para regulação de proteínas musculares é uma via de 

sinalização intracelular de insulina/IGF-1 intacta. A ligação da insulina ou do IGF1 aos seus 

receptores (IRS-1 e IRS-2) resulta em uma cascata de rações que resulta em uma sequência de 

fosforilações de mediadores intermediários de sinalização de insulina/ IGF-1, como substrato 

receptor de insulina 1 (IRS-1), P13K e Akt que desempenham um papel importante no 
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controle da massa muscular esquelética, uma vez que estimula respostas metabólicas, 

aumentam a síntese protéica e suprimem a degradação de proteínas (Wang e Mitch,2014). 

A resistência à insulina é frequentemente relatada em pacientes com DRC com e sem 

diabetes. A própria DRC por si própria induz a expressão da proteína alfa reguladora do sinal 

(SIRP-α), o que desencadeia uma redução da sinalização da insulina / IGF-1, o que acaba 

contribuindo para um metabolismo proteico alterado e desequilibrando a cascata IGF-1 / 

insulina, PI3K e Akt (Bailey,2013). 

A presença da inflamação sistêmica é outra importante característica da DRC, 

apresentando altos níveis circulantes de marcadores inflamatórios como proteína C reativa 

(PCR), fator de necrose tumoral (TNF- α), interleucina 6 ( IL-6) e amilóide A sérica que são 

decorrentes do processo de acidose metabólica e que atuam diretamente no processo de perda 

de massa muscular (Zhang et al.,2009; Cheung et al.,2010; Zhang et al.,2011). 

Os níveis elevados de citocinas pró inflamatórias como IL-6 se relacionam com outras 

citocinas que estimulam o ativador da transcrição 3 (Stat3) que por sua vez aumentam a 

expressão do supressor da sinalização de citocinas (SOCS3), que reduz os níveis do IRS-1  

que resulta na supressão da sinalização de insulina/IGF 1 , PI3K e Akt, levando a atrofia 

muscular através da ativação da caspase 3 e da UPS (Zhang et al.,2011; Zhang et al.,2013). 

A ativação do Stat3 também induz a perda muscular na DRC através da estimulação 

da miostatina. Sabe-se que níveis elevados de miostatina conduz a perda de massa muscular 

em várias condições catabólicas, incluindo a DRC. Os níveis séricos de miostatina 

apresentam-se elevados no período inicial da DRC e se elevam com a sua progressão. Sua 

regulação ocorre em resposta a inflamação que ativa a via UPS, além de inibir a regeneração 

muscular, resultando em atrofia muscular (Yano et al.,2015). 

A redução na função das células satélites é mais um mecanismo de perda de proteínas 

musculares na DRC. As células satélites são responsáveis pela reparação e regeneração 

muscular após lesão, além de contribuir para o crescimento muscular com novos mionúcleos 

as fibras musculares. Após o dano muscular as células satélites são ativadas e uma cascata de 

reações inicia, ativando fatores reguladores miogênicos (Myf-5) e mioblastos proteína 1 

(MyoD), resultando em proliferação e diferenciação celular, formando novas fibras 

musculares (Grefte et al.,2007; Zhang et al.,2010). 
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Na DRC, a função das células satélites encontra-se comprometida, uma vez que os 

níveis de MyoD e miogenina apresentam-se reduzidos o que leva a um prejuízo na 

regeneração muscular (Wang et al.,2009). 

Outra complicação frequente em pacientes com DRC que são submetidos à HD são as 

alterações na composição corporal que são decorrentes das várias condições associadas como 

a presença de múltiplas comorbidades, inflamação crônica, acidose metabólica e o próprio 

procedimento da HD que é considerado um processo catabólico com aumento de proteólise 

muscular e perdas de nutrientes. O estado nutricional desses pacientes é um dos fatores que 

influencia a qualidade de vida, uma vez que os desequilíbrios proteicos energéticos levam a 

um risco maior de morbidade e mortalidade (García et al.,2018). 

Pacientes com DRC apresentam anormalidades no perfil lipídico que são causadas por 

alterações bioquímicas e fisiológicas. A dislipidemia urêmica como é conhecida se caracteriza 

por apresentar níveis altos de triglicerídeos que se relacionam com uma redução da atividade 

da lipase hepática e da lipoprotéica lipase, nos tecidos periféricos, músculo e tecido adiposo, 

além de e níveis aumentados da proteína convertase subtilisina / kexina tipo 9 (PCSK9), 

acompanhados de baixas concentrações de lipoproteínas de baixa densidade (HDL) (Marques 

et al.,2014; Agrawal et al.,2018). 

Além desses mecanismos envolvidos no processo da dislipidemia, outros fatores 

também podem contribuir nesse processo, como o aumento do estresse oxidativo e a 

resistência à insulina que são encontrados com frequência em pacientes com DRC. Os 

distúrbios relacionados ao metabolismo lipídico contribuem para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e consequentemente um risco aumentando de morbidade e 

mortalidade (Peres e Bettin,2015). 

 

1.1.3 Hemodiálise 

 
A TRS compreende o tratamento utilizado para substituir as funções renais, 

recuperando e mantendo o equilíbrio hidroeletrolítico. É um processo fundamental para 

prolongar a vida do paciente, quando o mesmo atinge IRC. A TRS pode ser realizada através 

da HD ou da diálise peritoneal (Himmelfarb e Ikizler,2010a). 

 

A HD é um processo que consiste na remoção do líquido em excesso e das substâncias 

tóxicas do sangue que são nocivas à saúde, como por exemplo a ureia e a creatinina, como 
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também a reposição de algumas substâncias que o rim não produz mais. É realizada três vezes 

por semana, sendo cada sessão com duração de três a quatro horas, podendo existir variações 

quanto ao tempo e quantidade das sessões caso o paciente necessite aumentar ou reduzir o 

tempo ou o número de sessões (Bastos,2011). 

 

O procedimento da HD ocorre através de um acesso vascular, que pode ser um cateter 

ou uma fístula arteriovenosa, mecanismo pelo qual o paciente se conecta a máquina que 

realiza a função do rim. O cateter é um tubo que é inserido em uma veia do pescoço, tórax ou 

virilha e geralmente é uma opção temporária. A fístula consiste em uma ligação entre uma 

veia e um artéria que tem como objetivo tornar a veia mais grossa e resistente a aumentar o 

fluxo sanguíneo para permitir a circulação de grande volume de sangue durante o processo de 

HD (Himmelfarb e Ikizler,2010b). 

 

A máquina de HD recebe o sangue do paciente através do acesso vascular e o 

encaminha para o dialisador (filtro de diálise). No dialisador o sangue é misturado com uma 

solução de diálise (dialisato) e através da membrana semipermeável ocorre a retirada da água 

e das toxinas em excesso através do processo de difusão entre o dialisato e o sangue, 

retornando com o sangue limpo para o paciente (Canziani et al.,2005). 

 

Apesar da tentativa de prolongar a sobrevida dos pacientes, a taxa global de 

mortalidade anual permanece alta nessa população dependente de HD, além de gerar várias 

complicações sistêmicas, como perdas de moléculas biologicamente importantes, pois ocorre 

a remoção inadequada de proteínas, o que torna um procedimento catabólico que contribuem 

para alta morbidade e mortalidade, além das desordens hidroeletrolíticas e depuração dos 

metabólicos de retenção urêmica (Rocco et al.,2015; Zhang et al.,2017). 

 

1.1.4 Qualidade de vida 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS,2000) define a qualidade de vida (QV) como 

a percepção do ser humano sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e valores aos 

quais ele vive, e no tocante a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(Group,1995) 

A QV é um fator importante para indivíduos que são acometidos pela DRC. As 

mudanças na QV iniciam antes mesmo do processo de tratamento, tendo sua origem na fase 

inicial da doença, provocando mudanças no cotidiano e nas atividades da vida diária. Os 
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pacientes que são submetidos à HD apresentam uma carga significativa de sintomas que são 

decorrentes do processo de uremia levando a um comprometimento da QV (Dąbrowska- 

Bender et al.,2018). 

Um marcador importante de carga de doença que pode ser utilizado para avaliar a 

eficácia do tratamento e predizer o risco de resultados adversos é a qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS), que vendo bastante utilizado em doenças crônicas. A QVRS 

reflete a percepção que o indivíduo tem da sua condição de vida perante a sua doença e o 

tratamento e como essa doença interfere sua condição de vida útil (Bayoumi et al.,2013). 

Embora a sobrevida dos pacientes com IRC tenha aumentado consideravelmente com 

o processo de diálise, nota-se a QVRS continua reduzida, uma vez que esses pacientes são 

acometidos por uma série de agentes estressores, como as altas cargas clínicas, sociais, físicas 

e psicossociais como por exemplo a dependência dos médicos, das máquinas de HD e as 

restrições que afetam o estilo de vida e que acaba resultando em privação social. Todo esse 

conjunto de acontecimentos acaba contribuindo para uma redução das dimensões que compõe 

a QVRS (Afsar et al.,2009; Braga et al.,2011). 

Um estudo desenvolvido em uma clínica de TRS situada no sul de Minas Gerais tinha 

como objetivo avaliar a QV dos pacientes submetidos à HD, por meioda análise das 

dimensões do questionário KDQOL SF-36 e observou que a partir das dimensões analisadas a 

de papel profissional (22,8%) e função física (34,4%) foram as que apresentaram os menores 

escores, evidenciando os problemas que esses pacientes enfrentam em relação ao emprego ou 

as atividades da vida diária devido sua saúde física (Grasselli et al.,2012a). 

As limitações e restrições que são decorrentes da doença acabam refletindo de forma 

prejudicial na QV dos pacientes que são submetidos à HD, e vem sendo objeto de 

investigação de vários estudos que buscam descrever a QV dessa população que vive 

diariamente exposta a modificações em várias esferas da vida (Ribeiro et al., 2014). 

Um outro estudo realizado em Hong Kong tendo como objetivo explorar a carga de 

sintomas e QV de pacientes que realizavam diálise peritoneal e HD por pelo menos três 

meses, observaram que a QV foi significativamente prejudicada nos dois grupos, 

apresentando uma carga de nove sintomas, sendo fadiga (75,4%), aversão ao frio (68,7%), 

prurido (65,7%), fraqueza no tronco (59,7%) e dificuldade em dormir (61,9%) como os 

sintomas mais prevalentes (Yong et al.,2009). 
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Os pacientes em tratamento hemodialítico podem experenciar instabilidade em quase 

todos os aspectos da vida, que podem reduzir a QV. O impacto da HD na QV e bem-estar de 

pacientes de 13 centros de HD da Escócia encontrou uma pontuação inferior em todos os 

domínios da QVRS quando comparados com a população geral do Reino Unido, além de 

quase metade dos participantes apresentarem no questionário geral de bem-estar, uma 

pontuação indicativa de estresse e ansiedade (Alshraifeen et al.,2014). 

O agravamento da QVRS na DRC começa precocemente e avança com o estágio da 

doença, o que foi identificado em um estudo realizado na Índia que avaliou a QVRS de 200 

pacientes em diferentes estágios (1 a 5) da DRC por meio de um questionário de saúde (SF- 

36), e foi observado que todos os escores das dimensões da QVRS reduziram 

progressivamente nos níveis da função renal e com os estágios da DRC, revelando que o 

processo de deterioração da QVRS inicia bem cedo e avança com o estágio da doença 

(Aggarwal et al.,2016). 

 

 
1.1.5 O exercício nos pacientes em hemodiálise 

 
Os pacientes com DRC apresentam com frequência nível reduzido de atividade física, 

principalmente os que estão realizando HD. O sedentarismo aliado às comorbidades como 

hipertensão arterial e diabetes comumente associadas a DRC acabam influenciando 

negativamente no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, na capacidade funcional e 

consequentemente na QV, que por sua vez contribui para índices de mortalidade aumentados 

nessa população ( Araújo Filho et al.,2016). 

Como uma alternativa não medicamentosa surgem várias evidências dos benefícios 

que a prática de exercícios promove para pacientes com DRC submetidos a HD, apresentando 

melhorias em vários esferas da vida (Song e Sohng,2012). 

Embora a ―dose‖ ideal de exercício não esteja clara, o treinamento aeróbio e o de força 

tem apresentado respostas importantes para essa população, sendo o treinamento de força 

apontado como um componente central nos programas de treinamento devido seus efeitos 

anabólicos (Smart et al.,2013; Kirkman et al.,2014). 

O treinamento de força tem sido associado com importantes resultados clínicos nessa 

população, incluindo aumento da força muscular, melhora da saúde e função física, 

contribuindo para uma melhor QV (Molsted et al.,2019). 
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De acordo com Fleck e Kraemer (2017), o treinamento de força é descrito como um 

tipo de exercício no qual uma contração muscular é realizada para vencer uma força oposta, 

que geralmente é exercida por equipamentos de musculação, pesos livres, elásticos ou o 

próprio peso do corpo. 

Este tipo de treinamento é capaz de provocar diversas adaptações, como aumento de 

força e massa magra, redução da gordura corporal, melhoria do desempenho físico, além de 

outros benefícios à saúde como melhora da pressão arterial, perfil lipídico e sensibilidade à 

insulina (ACSM,2014). A eficiência do treinamento depende da sua utilização adequada e dos 

princípios básicos de treinamento, como individualidade, sobrecarga progressiva, 

variabilidade e especificidade 

Os estudos com treinamento de força com pacientes submetidos à HD sempre buscam 

promover benefícios para essa população, melhorando indicadores importantes. Um estudo 

piloto foi desenvolvido no Reino Unido para determinar se o treinamento intradialítico de alta 

intensidade seria capaz de reverter a atrofia, melhorar a força e função física de pacientes em 

HD. Os participantes foram alocados em dois grupos: treinamento, que realizou o programa 

de treinamento três vezes na semana ( 3 séries entre 8-10 repetições a 80% previsto de 1 RM) 

durante 12 semanas, e o grupo controle, que realizava apenas alongamentos. Ao final do 

estudo observou-se que o treinamento provocou uma resposta anabólica significativa nos 

pacientes em HD, com aumento do volume muscular e força muscular (Kirkman et al.,2014). 

Um outro estudo realizado no Chile tinha como objetivo determinar os possíveis 

efeitos de um programa de força e resistência muscular em 13 pacientes submetidos à HD na 

capacidade funcional, força muscular e QV. O programa de exercício aconteceu 1h antes da 

HD, 2 vezes por semana, durante 8 semanas. Foram realizados os exercícios de agachamento, 

afundo e flexão plantar (3 séries de 10 repetições) todos utilizando o peso do corpo. Após o 

treinamento foram observadas melhorias significativas na força muscular, capacidade 

funcional e na pontuação do componente físico da QV (Cigarroa et al.,2016). 

Como os mecanismos envolvidos no ganho de massa muscular por meio do exercício 

em pacientes em HD não são tão claros, foi realizado um estudo em modelos animais 

(roedores) em que a sobrecarga muscular, como modelo de exercício resistido, aumentou a 

expressão gênica do IGF-1 juntamente com a fosforilação de mediadores a jusante da via de 

sinalização do IGF-1(Chen et al.,2008) 
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Da mesma maneira, foi investigado em outro estudo também em modelos animais 

(roedores) o efeito de diferentes modelos de exercício no metabolismo das proteínas e foi 

observado que além de reduzir a proteólise, a sobrecarga provocou aumentos nos níveis de 

síntese proteica e na sinalização intracelular via do IGF-1 / Akt, resultando em aumento do 

peso do músculo plantar, indicando aumento da massa muscular. Concomitante a isso, a 

sobrecarga também provocou aumentos significativos nos reguladores miogênicos, MyoD e 

miogenina, superando as deficiências na função das células satélites (Wang et al.,2009). 

Para avaliar o efeito do treinamento de força em pacientes com DRC, foi realizada 

uma revisão sistemática e meta análise para avaliar a hipertrofia, força muscular e QV de 

pacientes com DRC em diferentes estágios (G3 e G5). As evidências indicaram que o 

treinamento melhorou significativamente a força muscular além de induzir hipertrofia 

muscular significativa das extremidades inferiores (Cheema et al.,2014). 

Uma recente revisão sistemática foi realizada com o objetivo de explorar os efeitos do 

treinamento de força sobre a força muscular, função física e QV em pacientes submetidos à 

HD. Os resultados apontaram que os dados agrupados de saúde física e função física auto 

avaliados do Short Form 36 foram aprimorados com o treinamento de força (Molsted et al., 

2019). 

Um estudo foi realizado na Indonésia para avaliar o papel do exercício intradialítico 

realizado duas vezes por semana, durante 12 semanas na capacidade física, inflamação e 

estado nutricional em pacientes em HD, analisando quais exercícios, aeróbico ( 40% a 60% da 

frequência cardíaca máxima no primeiro mês aumentando para 60% a 80% durante os 2 

meses seguintes) e resistido (3x10 utilizando caneleiras no tornozelo com 1 minuto de 

descanso, sendo a intensidade determinada pela escala de Borg) são mais adequados para essa 

população. Os resultados demonstraram que ambos os tipos de programas aumentaram 

significativamente a força muscular dos membros inferiores e melhoraram a  capacidade 

física, entretanto não foram encontrados efeitos no estado inflamatório devido às grandes 

variações nos valores da PCR (Umami et al.,2019). 

Além disso, o exercício regular foi associado positivamente com uma melhora da 

capacidade funcional, redução da dor física, melhora da qualidade de sono e aumento do 

apetite (Tentori et al.,2010). Diante dos inúmeros benefícios do exercício para essa 

população, as recomendações internacionais preconizam que os indivíduos com DRC sejam 
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encorajados a realizar atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância, por 

pelo menos 30 minutos, cinco vezes na semana (Eknoyan et al.,2013). 

Entretanto, quando ocorre a diminuição ou interrupção do treinamento por completo 

isso pode desencadear um processo de descondicionamento, podendo influenciar no 

desempenho e reduzir a capacidade fisiológica. Quando ocorrem reduções na potência, força e 

uma diminuição da massa muscular, isso pode ser consequência de algum tipo de 

destreinamento, que pode acontecer após várias semanas ou anos (Fleck e Kraemer,2017). 

Fleck e Kraemer (2017) citam que o destreinamento pode ocorrer como resultado do 

cessamento por completo de todos os tipos de treinamento, uma redução do volume e da 

intensidade, como também uma redução planejada do volume e intensidade planejada por 

atletas em temporada. Os benefícios que são gerados pelo treinamento, como as adaptações 

funcionais e metabólicas estabelecem uma função basilar no organismo dos indivíduos que 

participam de um programa de atividade física regular. 

Pesquisas recentes analisaram os efeitos deletérios do treinamento resistido e aeróbio 

após um período de quatro semanas de destreinamento. Os resultados dessas pesquisas 

sugerem que os programas de treinamento não devem ser interrompidos, para evitar 

complicações e agravamento das condições inflamatórias (Nikseresht et al.,2016). 

Um estudo piloto foi realizado com pacientes submetidos à HD com o objetivo de 

investigar os efeitos de três meses de treinamento seguido de 10 meses de destreinamento 

aeróbio na capacidade funcional e na QV. Os resultados revelaram que após o período de 

treinamento os pacientes apresentaram um aumento significativo na capacidade funcional, 

sendo nenhuma diferença encontrada na QV. Por outro lado, o período de destreinamento 

revelou uma perda significativa da capacidade funcional nesses pacientes (Gravina et 

al.,2019). 

A constância no treinamento é fundamental para adquirir e manter as adaptações 

benéficas alcançadas com o treinamento, caso isso não aconteça os benefícios atingidos 

podem retroceder aos valores iniciais. A interrupção do treinamento pode conduzir a perdas 

parciais ou totais em marcadores de saúde importantes, que pode levar a riscos para saúde 

(Santiago et al.,2018). 
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1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
Analisar a composição corporal, capacidade funcional, marcadores bioquímicos e 

qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica em HD submetidos à um programa 

de treinamento de força e após um período de destreinamento. 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 
-Avaliar a composição corporal, capacidade funcional, perfil lipídico, ureia e qualidade de 

vida pré e pós treinamento dos pacientes em HD; 

- Verificar a composição corporal, capacidade funcional, perfil lipídico, ureia e qualidade de 

vida após destreinamento dos pacientes em HD; 

- Comparar a composição corporal, capacidade funcional, perfil lipídico, ureia e qualidade de 

vida pré e pós treinamento e após destreinamento dos pacientes em HD. 

 

 
2.0 HIPÓTESES 

 
H1 - O treinamento de força oportunizará aos pacientes em HD, melhoria na composição 

corporal, marcadores bioquímicos, capacidade funcional e qualidade de vida. 

 

H01 - O treinamento de força não oportunizará aos pacientes em HD, melhoria na composição 

corporal, marcadores bioquímicos, capacidade funcional e qualidade de vida. 

 

H2 -O período de destreinamento de força oportunizará aos pacientes em HD, perdas na 

composição corporal, marcadores bioquímicos, capacidade funcional e qualidade de vida. 

 

H02 = O período de destreinamento de força não oportunizará aos pacientes em HD, perdas na 

composição corporal, marcadores bioquímicos, capacidade funcional e qualidade de vida. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

 

3.1 Característica da pesquisa 

 
 

O presente estudo se caracteriza como sendo do tipo quase-experimental. Nesse tipo 

de delineamento não tem distribuição aleatória dos sujeitos pelos tratamentos, nem grupo 

controle, todos os pacientes são submetidos a um programa de treinamento servindo como seu 

próprio controle (Gil, 2008). 

 
3.2. População e amostra 

 
 

A população foi constituída de indivíduos com doença renal crônica em tratamento de 

HD. Os participantes foram recrutados dos turnos matutino e vespertino do Hospital do Rim, 

localizado na Rua Duodécimo Rosado, 818 – Doze Anos, Mossoró – RN, no período de 

setembro de 2018 à junho de 2019. 

Para a determinação do tamanho da amostra foi considerada a média da variável 

principal capacidade funcional, onde aplicado a esse valor, uma amplitude do intervalo de 

confiança da média (IC) de 0,20 (20%), e posteriormente adotada a equação proposta por 

Sampaio (2007):   n = (2. s/Δ)
2
, onde ―n” é o número amostral, ―s‖ é o desvio padrão médio e 

―Δ” é o intervalo de confiança da média: 

 

Média da capacidade funcional :13 

Desvio padrão:2,94 

Variação da média: 20% equivalente a 2,6 

Logo: 

n=[(2,0. 2,94) /2,6] 
2
 = 5,1 indivíduos por grupo 

 

 

 
O recrutamento foi de forma não probabilística intencional. Os pacientes foram 

convidados a participar da pesquisa no momento em que estavam realizando o procedimento 

de HD, e a partir de anúncios impressos em murais de recado do Hospital do Rim. 
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Com isso, foram incluídos no grupo amostral pacientes do sexo masculino na faixa 

etária entre 18 e 65 anos, em tratamento de HD com um tempo mínimo de três meses, com 

acesso vascular por fístula arteriovenosa, com deambulação independente. Todos os 

participantes responderam a uma anamnese antes do início do estudo. (APENDICE 1). 

Foram excluídos os pacientes que estavam engajados em programa de exercício, com 

incapacidade física e limitações musculoesqueléticas que impossibilitasse as avaliações e a 

realização do protocolo de exercícios, com histórico de infarto nos últimos seis meses, com 

histórico de hospitalização recente (<3 meses) diabetes e pressão arterial descompensados 

usuários de marcapasso e com participação inferior a 70% das sessões de treinamento. 

 
3.3 Aspectos éticos 

 
A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 2.567.299 (ANEXO 1). Todos os 

participantes foram inicialmente esclarecidos sobre os procedimentos da pesquisa e assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme as Normas de Realização de 

Pesquisas com Seres Humanos (Resolução nº 466/12 do CNS) 

 
3.4 Instrumentos e procedimentos 

3.4.1 Antropometria e composição corporal 

 
 

Para avaliação da composição corporal e medidas antropométricas (massa corporal, 

estatura e circunferência abdominal), os sujeitos foram encaminhados ao Laboratório do 

Movimento Humano (LABMOV) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

na cidade de Natal 

A massa corporal (kg) foi determinada em balança digital eletrônica Balmak® modelo 

Classe III, precisão de 0,01kg. Os participantes foram pesados, em jejum de 2 horas, no 

período da manhã, com vestimentas leves e sem calçados. Foi considerado o peso que os 

pacientes apresentavam um dia após realizarem a HD, momento em que o pacientes se 

encontram mais próximos do seu peso seco ( peso ideal após uma sessão de HD). 

 
Para a estatura foi utilizado um estadiômetro SANNY® (Personal Caprice Portátil, 

Brasil) com precisão de 0,1 cm. A estatura foi obtida a partir da média de duas mensurações, 
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com um estadiômetro portátil Caumaq®, com precisão de 1 mm e base antiderrapante, com 

capacidade de medição de 115 cm a 210 cm. 

O indivíduo foi posicionado no centro e abaixo do equipamento com a cabeça livre de 

adereços e foi realizada a leitura da estatura com o indivíduo ainda posicionado, sem soltar a 

parte móvel do equipamento e descalço. Quando houve diferença superior a 0,5 cm entre as 

aferições, foi realizada uma terceira medida e calculada a média das duas mais próximas. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi dado pela relação da massa corporal pelo 

quadrado da estatura (kg/m
2
), utilizando a classificação utilizada pela OMS (OMS,2000). 

A circunferência abdominal (CA) foi medida por uma trena antropométrica SANNY® 

com precisão de 0.1cm. O indivíduo foi solicitado a ficar em posição ortoestática e a medida 

foi realizada em cima da cicatriz umbilical ao final da expiração normal e na ausência de 

roupas na região de interesse. 

As medidas de composição corporal (gordura corporal total, tronco, perna, braço, 

massa magra massa gorda, andróide e ginóide) foram avaliadas por meio da técnica de 

Absortometria Radiológica de Dupla Energia – Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA), 

utilizando equipamento Lunar Prodigy Advance da General Electric Company©, com 

emissão de radiação efetiva de 1 a 5 μGy (Micro Grays) por exame, equivalente a radiação 

natural de = 5 a 8 μGy. 

A avaliação ocorreu com o sujeito deitado em decúbito dorsal, trajando roupas leves 

sem peças de metal, bem como adereços (relógio, brincos, anéis, etc) e descalço, centralizada 

na plataforma do equipamento, dentro da área de varredura delimitada, com braços estendidos 

ao longo do corpo, mãos abertas, com as palmas voltadas para o corpo, dedo polegar para 

cima e as pernas foram imobilizadas com faixa de velcro (Figura 3). 
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Figura 3. Posicionamento no equipamento para realização do exame DEXA 

Fonte: A autora, 2019 

 

 

Para realização do exame, os indivíduos seguiram as recomendações: jejum de alimentos e 

água nas duas horas antecedentes, e não realizar atividade físicas nas 24 horas prévias. Em 

relação ao equipamento, foi previamente calibrado antes de qualquer análise e posteriormente 

foram inseridas no software as informações referentes a peso, estatura e idade. 

Em relação ao percentual de gordura corporal, foi adotada a classificação segundo 

Pedersen, et al., (2011) (Quadro 1). 

 

 

 

Quadro 1: Classificação de sobrepeso e obesidade pelo percentual de gordura corporal total. 

 

Classificação % (homens) 

Adequado <25,0 

Excesso >25,0 

Fonte: Pedersen, et al., (2011). 
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3.4.2 Capacidade funcional 

 
 

A avaliação da capacidade funcional foi realizada por meio do teste de sentar e 

levantar (TSL) de 30 segundos (Jones et al.,1999; Rikli e Jones,2013). Em virtude da baixa 

capacidade funcional de indivíduos com DRC, podem ser utilizados teste de desempenho 

utilizados com outras populaçõess. (ACSM, 2014). 

Para sua realização utilizou-se uma cadeira sem apoio para membros superiores, com 

uma altura de assento de 43,2 cm. A cadeira foi colocada contra parede para impedir que se 

movesse durante o teste, evitando dessa forma algum imprevisto. O teste iniciou com os 

participantes sentados, costas retas, pés aproximadamente na largura dos ombros e braços 

junto ao tórax. 

Ao ser dado o sinal inicial de ―ir‖, o participante ficou em pé e em seguida voltou à sua 

posição inicial sentada. Os participantes foram incentivados a concluir o maior número 

possível de repetições por um período de 30s. Antes de iniciar o teste foi realizado uma 

familiarização prática seguido pelo teste. A pontuação foi o número total de repetições 

executadas corretamente em 30s, sendo as repetições realizadas incorretamente não contadas. 

 

 
3.4.3 Variáveis bioquímicas 

 

 
 

A partir das amostras de sangue dos pacientes, coletadas mensalmente o colesterol 

total (CT) triglicerídeos (TG), lipoproteínas de alta e baixa densidade (HDL-C e LDL-C) 

foram analisados utilizando o método colorimétrico enzimático de acordo com as 

especificações do fabricante em equipamentos automatizados Roche (Hitachi 917 

automatizado, Suíça). A ureia pós HD foi analisada pelo método enzimático automatizado 

ultravioleta. 

Estas variáveis representam informações clínicas sobre o estado da saúde de cada 

paciente e o controle das mesmas faz parte da rotina dos serviços hospitalares destinados aos 

procedimentos de diálise. Cada parâmetro bioquímico tem sua significância e expressam o 

quadro clínico de cada paciente e foram obtidas do prontuário no setor de hemodiálise do 

hospital. A periodicidade dos exames segue recomendação da Portaria nº 389 do Ministério  

da Saúde e recomendação das Diretrizes Brasileiras de Doença Renal Crônica. 
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A classificação dos valores de referência para a determinação do CT, LDL-c, HDL-c e 

TG seguiu a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (SBC, 2017) 

(Quadro 2 e 3). Os valores de referência da ureia pós HD para adultos utilizados foram: 10,0 a 

50,0 mg/dL 

 

 

 

Quadro 2. Valores referenciais do perfil lipídico para adultos maiores de 20 anos de idade. 
 

Lipídeos Com jejum 

 

(mg/dL) 

Sem jejum 

 

(mg/dL) 

Classificação 

Colesterol total <190 <190 Desejável 

HDL-c > 40 > 40 Desejável 

Triglicerídeods < 150 < 175 Desejável 

Fonte: V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (SBC,2017) 
 

Quadro 3. Valores referenciais do perfil lipídico LDL –c para adultos maiores de 20 anos 
 

 

 

 
LDL-c 

Com jejum 

 
(mg/dL) 

Sem jejum 

 
(mg/dL) 

Classificação de risco 

< 130 < 130 Baixo 

< 100 < 100 Intermediário 

< 70 < 70 Alto 

 < 50 < 50 Muito A 

Fonte: V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (SBC,2017) 

 

 
3.4.4 Qualidade de vida 

 
 

A avaliação da qualidade de vida foi realizada utilizando o instrumento Kidney 

Disease and Quality of Life – Short Form (KDQOL SF-36) (ANEXO 2), que avalia, de forma 

quantitativa, o nível de qualidade de vida dos pacientes, previamente traduzido, validado e 

adaptado (Duarte et al.,2003). 
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Este instrumento inclui o SF-36 (Short Form - 36 Item Health Survey), que é um 

instrumento de avaliação geral da QV, mais 43 itens DRC. O SF-36 é composto de 36 itens, 

divididos em oito dimensões: funcionamento físico (10 itens); limitações causadas por 

problemas da saúde física (quatro itens); limitações causadas por problemas da saúde 

emocional (três itens); funcionamento social (dois itens); saúde mental (cinco itens); dor (dois 

itens);  vitalidade  ―energia/fadiga‖  (quatro  itens)  e  percepções  da  saúde  geral  (cinco  itens); 

além destes, o instrumento apresenta um item que avalia o estado de saúde atual referente ao 

último ano. 

A parte específica sobre a DRC inclui itens divididos em 11 dimensões: 

sintomas/problemas (doze itens); efeitos da doença renal sobre a vida diária (oito itens); 

sobrecarga imposta pela doença renal (quatro itens); condição de trabalho (dois itens); função 

cognitiva (três itens); qualidade das interações sociais (três itens); função sexual (dois itens) e 

sono (quatro itens); inclui também três escalas adicionais: suporte social (dois itens), estímulo 

da equipe de diálise (dois itens) e satisfação do paciente (um item). 

 
 

3.4.5 Intervenção 

 
 

O programa de treinamento foi realizado na Academia Atividade Fitness, localizada na 

rua Amaro Duarte, 404, Nova Betânia, Mossoró/RN. Os participantes foram submetidos ao 

treinamento de força, na sala de musculação, que aconteceu duas vezes por semana, em dias 

não consecutivos durante 12 semanas, nos dias em que era realizado a HD, sendo o 

treinamento realizado previamente ao tratamento, seguido de 24 semanas de destreinamento. 

O programa de treinamento seguiu recomendações pré-estabelecidas (Smart et al.,2013; 

ACSM,2014). 

Antes do início do período de treinamento, os voluntários participaram de um período 

de familiarização com os exercícios que aconteceu uma semana antes (2 sessões) de iniciar o 

programa de treinamento, em que foram dadas todas as orientações acerca da realização dos 

exercícios. Nesse momento os participantes realizaram 2 séries de 15 repetições submáximas 

com o objetivo de conhecer os exercícios e suas respectivas execuções. 

Nesse período os participantes também foram orientados sobre a utilização da 

percepção subjetiva de esforço (PSE) por meio da Escala de OMNI para esforço resistido. (0- 
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10) (Figura 5). A classificação 0 (―nenhum esforço‖) foi atribuída a situação de repouso e a 

classificação 10 (―esforço máximo‖) foi atribuída à maior intensidade do exercício. 

Foi realizada um procedimento de ancoragem com todos os participantes em que 

foram repassadas informações a respeito da utilização da escala. Individualmente foram 

repassadas as seguintes informações: o esforço percebido é definido como a intensidade do 

esforço, desconforto ou fadiga sentida durante a realização do exercício. Foi solicitado ao 

individuo que realizasse o exercício e em seguida utilizasse o número da escala que melhor 

reportasse o esforço percebido durante a realização do exercício. 

Durante toda intervenção, ao final da execução de cada série de exercício, a escala 

visual era apresentada ao participante, sendo o mesmo questionado sobre a intensidade que  

ele percebia do exercício e onde ele se encontrava na escala. 

 
 

Figura 4: Escala de OMNI-RES 

Fonte: Robertson et al., 2003. 

 
 

Cada sessão de exercício era iniciada com uma atividade preliminar, composta pela 

execução do exercício de sentar e levantar sem nenhuma carga, apenas peso corporal, 

realizando entre 12 e 15 repetições. A parte principal do treinamento foi constituído pelos 

exercícios de leg press, cadeira flexora, cadeira extensora, adução, abdução e flexão plantar 

(Figura 5). 
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Figura 5. Exercícios realizados na intervenção. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2019 

Nas primeiras quatro semanas, os pacientes realizaram uma fase de adaptação com o 

objetivo de aumentar a resistência muscular realizando duas séries entre 12-15 repetições, 

como também evitar o surgimento excessivo de dor muscular de início tardio. A partir da 

quinta semana os exercícios foram realizados com intensidade progressivamente aumentada 

pelos ajustes de cargas, séries e repetições, conforme mostrado no quadro 4: 
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Quadro 4: Programa de Treinamento 
 

Progressão do treinamento Treinamento de força 

Semana 1-4 

 
Semana 5-8 

 

Semana 9-12 

2x 12-15 

 
3x 10-12 

 
3x 8-10 

Frequência 2x semana 

Intervalo entre as séries 60s-90s 

Fonte: A autora (2019) 

 

 
 

Foi estabelecido o intervalo entre as séries que variava entre 60s e 90s e a duração de 

cada sessão diária foi em média de 50 minutos. Em relação a velocidade da execução dos 

exercícios, foi respeitada a velocidade de duração de dois segundos para cada movimento, 

sendo dois para fase excêntrica e dois para fase concêntrica, controlado por comandos visuais 

e verbais para padronização dos movimentos. 

Após a execução de cada exercício eram registradas as cargas (pesos), o número de 

repetições executadas e PSE. Todos os participantes realizaram o programa de treinamento 

dentro da zona de repetição máxima da semana correspondente. As cargas eram testadas 

semanalmente, no último treino da semana, por repetições máximas (RM). O participante era 

solicitado a realizar o máximo de repetições possíveis, e a partir do número de repetições 

realizadas a carga era ajustada, caso ele conseguisse realizar mais repetições do que o 

proposto para a semana, a carga era aumentada para que se mantivesse dentro da zona 

estabelecida, garantindo a intensidade adequada do treinamento (monitorado na PSE 6-7 

OMNI-RES) 

A pressão arterial e glicose capilar foram registradas antes e após cada sessão de 

exercício. Qualquer sinal ou sintoma de anormalidade foi avaliado e registrado e o exercício, 

interrompido 
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Vela ressaltar que todos os participantes treinaram em horários e dias fixos, sem 

alterações durante o período de intervenção, utilizando sempre os mesmos equipamentos e 

espaço físico durante toda a intervenção. 

 
 

3.4.5.1 Protocolo de destreinamento 

 
 

Ao fim das 12 semanas de treinamento descritas acima, os participantes foram 

orientados a retomar aos seus estilos de vida diários pelas 24 semanas seguintes. Ao final das 

24 semanas de destreinamento foi realizada uma anamnese com os particpantes e apenas os 

que ficaram sem intervenção de treinamento realizaram as avaliações no período de destreino 

 
3.4.6 Procedimentos 

No primeiro momento, houve um treinamento prévio com a equipe responsável pela 

obtenção dos dados no intuito de esclarecer possíveis dúvidas, dando suporte fidedigno aos 

resultados a serem obtidos. 

Por conseguinte, o contato com os participantes ocorreu no Hospital do Rim previamente, 

em uma sala reservada, para esclarecer os procedimentos da pesquisa, a fim de garantir o 

sigilo da identidade pessoal e minimizar os riscos mínimos que poderiam surgir. 

Os sujeitos da pesquisa responderam uma anamnese elaborada pela própria pesquisadora 

com base nos dados necessários para identificação e inclusão ou exclusão da amostra. 

Após isso, os voluntários do grupo passaram pelas primeiras avaliações, que foram 

realizadas em três momentos: o primeiro momento, denominado de pré-intervenção (T0), 

refere-se ao ponto de tempo antes da intervenção, o segundo momento, pós intervenção (T12) 

realizado imediatamente após as 12 semanas de treinamento, e após um período de 24 

semanas de destreinamento (T24) (Figura 6). 

No momento T0, foram realizados os exames bioquímicos, avaliação da composição 

corporal, capacidade funcional e aplicação do questionário de QV. Na semana seguinte após 

as primeiras avaliações, os participantes iniciaram o programa de treinamento de 12 semanas. 

No T12 e T24 foram reavaliadas os mesmos parâmetros do T0. 

As avaliações da capacidade funcional, marcadores bioquímicos e da QVRS foram feitas 

nos dias em que os pacientes realizavam HD com exceção da composição corporal que foi 

realizada nos dias em que eles não realizavam HD, pois eles tiveram que se deslocarem para 

Natal/RN para realização do exame. 
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3.4 Análise dos dados 

Figura 6. Desenho do estudo. 

Fonte: A Autora, 2019 

 

 

Após análise de normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, utilizamos como 

descrição os valores de mediana e intervalo. Para as variáveis categóricas foi utililizada a 

frequência absoluta. Na estatística inferencial para a comparação das diferenças entre os 

momentos foi utilizado o teste de Friedman com post-hoc de Wilcoxon com correção de 

Bonferroni. Sendo também utilizado o delta percentual (Δ%) para verificar a magnitude das 

diferenças entre os momentos. Para todas as análises foi adotado um nível de significância de 

p menor ou igual a 0,05 (p≤0,05). Utilizou-se o software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 25 premium para análise estatística do estudo 
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4. RESULTADOS 

 

 
A tabela 1 refere-se às características gerais da amostra. Dos 10 pacientes que 

realizaram as avaliações pré e pós intervenção, apenas 7 completaram o estudo realizando as 

avaliações no período de destreino. Das três perdas no grupo, uma foi por transplante renal, 

uma por impossibilidade de deslocamento para realizar as avaliações e uma ocorreu devido a 

continuidade em um programa de exercício. 

Foram poucas as complicações clínicas observadas durante o treinamento, sendo raras 

as situações de não realização do exercício por relato de cansaço físico, dor, pressão alta e 

hipoglicemia. 

. Observa-se que a amostra foi composta por homens, que apresentavam idade média 

de 50±9,23 anos, massa total 73,6±5,4 Kg e CA 102,8± 10,3 cm e com tempo médio de 

tratamento de HD de 39,6±21,9 meses. Em relação ao estado nutricional, os participantes 

apresentaram em sua maioria, sobrepeso (50,0%) e obesidade grau I (10,0%), seguido de 

eutrofia (40,0%), apresentando a hipertensão arterial (60,0%) como causa principal da DRC. 

 
Tabela 1. Características gerais da amostra 

 

Variável  n(10) 

Idade (anos)  50±9,23 

Tempo de HD(meses)  39,6±21,9 

Massa Total (kg)  73,6±5,4 

CA (cm)  102,8±10,3 

IMC Eutrófico (%) 4 (40) 

 Sobrepeso (%) 5 (50) 

 Obesidade grau I (%) 1 (10) 

Etiologia da DRC Hipertensão (%) 6 (60) 

 Diabetes Mellitus (%) 1 (10) 

 Desconhecido (%) 3 (30) 

 
Legenda: IMC: Índice de Massa Corporal; CA: Circunferência Abdominal 
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A tabela 2 demonstra as informações refuandorentes á composição corporal dos 

pacientes nos três momentos de avaliação (pré intervenção, pós intervenção e destreino) e a 

variação percentual alcançada (Δ%) entre os momentos. 

Os resultados da tabela 2 apontam um aumento significativo (p≤ 0,05) na massa magra 

da região das pernas, evidenciando que houve uma melhora nesse parâmetro após o período 

de treinamento. Nos outros segmentos de composição corporal o treinamento mostra que não 

houve diferença significativa, assim como no período de destreinamento, porém quando 

obervamos o delta de variação, houve uma diminuição do percentual de gordura da perna em 

- 2% e da gordura com distribuição ginóide de - 1% após o período de treinamento. 

Enquanto que no período de destreinamento ocorreu um aumento da gordura da perna 

de 1% e da gordura ginóide de 1%, e uma redução da massa magra da perna de -1% 
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Tabela 2: Composição corporal dos participantes do estudo nos três momentos de avaliação. 
 

Variável 
Pré 

Mediana (mín-máx) 

Pós 

Mediana (mín-máx) 

Destreino 

Mediana (mín-máx) 

∆% 

pré/pós 

∆% 

pós/destreino 
p 

Gordura corporal 

total (%) 
29,2 (25,8-41,0) 30,0 (26,1-41,7) 30,2 (28,8-40,1) 1 1 0,340 

Gordura do 

tronco (%) 
33,8 (28,7-47,2) 36,9 (29,4-48,3) 34,5 (31,8-46,2) 2 1 0,887 

Gordura do braço 

(%) 
24,7 (20,9-34,9) 25,9 (21,3-34,6) 26,0 (23,1-32,7) 0 -1 0,340 

Gordura da perna 

(%) 
27,6 (22,7-35,0) 27,0 (22,3-34,9) 27,8 (22,8-34,7) -2 1 0,094 

MM perna (kg) 15,0 (12,5-18,5) 15,3 (12,9-19,2)* 14,9 (12,8-18,8) 3 -1 0,012 

MM total (Kg) 48,4 (41,8-55,7) 47,5 (40,9-55,9) 47,0 (40,9-55,0) -1 -1 0,163 

Massa gorda 

(Kg) 
22,4 (17,5-31,9) 22,6 (17,5-32,4) 22,7 (20,0-31,0) 0 2 0,214 

Gordura andróide 

(%) 
37,2 (30,2-51,6) 41,1 (29,7-52,0) 38,8 (32,7-51,6) 1 2 0,961 

Gordura ginóide 

(%) 
32,8 (24,3-41,4) 32,4 (25,3-43,2) 32,8 (26,3-38,7) -1 1 0,756 

 
MM=massa magra; ∆%=delta percentual 

*Diferença estatisticamente significativa ( p≤0,05) comparado ao momento pré intervenção 
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A tabela 3 demonstra os resultados referentes a capacidade funcional nos três 

momentos de avaliação e a variação percentual. Observou-se um aumento significativo 

(p≤ 0,05) na capacidade funcional após o período de treinamento e uma redução significativa 

(p≤ 0,05) após o período destreinamento, revelando perda nos níveis de força após uma 

interupção do treinamento. Quando observamos o delta percentual os valores se confirmam. 

 
 

Tabela 3. Capacidade funcional dos participantes do estudo nos três momentos de avaliação. 
 

 
Variável 

Pré 

Mediana 

(mín-máx) 

Pós 

Mediana 

(mín-máx) 

Destreino 

Mediana 

(mín-máx) 

∆% 

pré/pós 

∆% 

pós/destreino 

 
p 

Capacidade 

funcional 

 
14,0 (9-16) 

 
19,0 (13-27)* 

 
10,0 (9-15) 

#
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-42 

 
0,002 

 
*Diferença estatisticamente significativa (p ≤0,05) comparada a pré intervenção 
#
Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) comparada ao destreino 

 

 

 

 

A tabela 4 apresenta as informações referentes ao perfil lipídico dos pacientes, sendo 

apresentados resultados dos níveis séricos de CT, HDL-c, LDL-c e TG nos três momentos de 

avaliação, seguido do delta percentual. 

Os resultados apontam que não houve diferença significativa após o período de treinamento 

e destreinamento nas dimensões do perfil lipídico, entretanto quando observamos os valores 

apresentados pelo delta percentual houve uma redução nos valores dos TG de -9% e um aumento 

nos valores do HDL de 8% após o período de treinamento. Após um período de destreinamento 

observou-se que ocorreu uma redução nos valores de HDL de -6%. 
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Tabela 4. Perfil lipídico dos participantes do estudo nos três momentos de avaliação. 
 

Variável Pré 

Mediana (mín-máx) 

Pós 

Mediana (mín-máx) 

Destreino 

Mediana (mín-máx) 

∆% 

Pré/pós 

∆% 

Pós/destreino 

p 

TG 295 (102-441) 225 (58-494) 225 (179-271) -9 -7 0,895 

HDL 29 (25-58) 30 (27-65) 37(21-51) 8 -6 0,223 

LDL 95 (25-153) 96 (39-146) 92(43-144) 8 -9 0,066 

CT 164 (102-231) 167 (117-237) 155(34-168) 6 -6 0,180 
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A tabela 5 demonstra as informações referentes a ureia pós HD nos três momentos de 

avaliação e o delta percentual. Observou-se um aumento significativo ( p≤ 0,05) da ureia pós HD 

após um período de destreinamento. Após o período de treinamento não houve diferença 

significativa, porém quando obervamos o delta percentual, houve uma redução nos valores de ureia 

pós HD de -24%. 

 

 

Tabela 5. Ureia pós HD dos participantes do estudo nos três momentos de avaliação. 
 

 
Variável 

Pré 

Mediana 

(mín-máx) 

Pós 

Mediana 

(mín-máx) 

Destreino 

Mediana 

(mín-máx) 

∆% 

pré/p 

ós 

∆% 

pós/destreino 

 
p 

Ureia pós 

HD 

 
45,0 (26-65) 

 
30,0 (25-47) 

 
41,0 (34-168)* 

 
-24 

 
-82 

 
0,050 

*Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) comparada ao momento pós intervenção 

 

 

 

A tabela 6 demonstra os resultados referentes da QV dos participantes do estudo nos 

três momentos de avaliação e o delta percentual. 

. Após o período de intervenção foram observadas diferenças significativas nas 

dimensões satisfação do paciente (p≤ 0,05) e vitalidade (p≤ 0,05) após o período de 

treinamento. As demais dimensões não apresentaram diferenças significativas após o período 

de treinamento e destreinamento, porém quando obervamos o delta percentual observamos 

resultados importantes em algumas dimensões. 

A dimensão lista de sintomas e problemas aumentou após o período de intervenção 

com um delta percentual 8% de Já no momento do destreino ocorreu um decréscimo nesse 

valores com um delta percentual de -9%. 

Em relação a dimensão sobrecarga da DRC, também foi observada um aumento nos 

valores dessa dimensão após o treinamento apresentando um delta percentual 10%. No 

momento do destreino também ocorreu um aumento dessa variável com um delta percentual 

de 16%. 
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A dimensão saúde global aumentou após o período de treinamento, apresentando um 

delta percentual de 8% No momento do destreino os resultados se mantiveram sem alterações 

As dimensões função física e função emocional apresentaram aumentos nos seus 

valores após o período de treinamento com um delta percentual de 25% e 13% 

respectivamente. No período de destreinamento foi observada uma redução nos valores dessas 

dimensões com um delta percentual de -10% e -11% respectivamente. 
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Tabela 6. Qualidade de vida dos participantes do estudo nos três momentos de avaliação. 
 

Variável 
Pré 

Mediana (mín-máx) 

Pós 

Mediana (mín-máx) 

Destreino 

Mediana (mín-máx) 

∆% 

Pré/pós 

∆% 

Pós/destreino 
p 

Lista de 

sintomas e 

problemas 

 
79,1 (37,5-91,6) 

 
87,5 (58,3-95,8) 

 
79,1 (47,9-91,6) 

 
8 

 
-9 

 
0,066 

Efeitos da 

doença renal 

 

75,0 (90,6-100,0) 
 

75,0 (25,0-87,5) 
 

75 (25,0-87,5) 
 

1 
 

0 
 

0,819 

Sobrecarga 

da doença 

renal 

 
37,5 (12,5-62,5) 

 
43,7 (25,0-56,2) 

 
43,7 (0,00-93,7) 

 
10 

 
16 

 
0,801 

Papel 

profissional 

 

50,0 (0,0-100,0) 

 

50,0 (0,00-100,0) 

 

50,0 (0,00-100,0) 

 

-29 

 

0 

 

0,368 

Função 

cognitiva 

 

93,3 (53,3-100,0) 

 

93,3 (66,6-100,0) 

 

93,3 (53,3-100,0) 

 

1 

 

1 

 

0,819 

Qualidade 

de interação 

social 

 
93,3 (40,0-100,0) 

 
86,6(60,0-100,0) 

 
80,0 (26,6-100,0) 

 
3 

 
-9 

 
0,259 

Função 

sexual 

 

75,0 (0,0-100,0) 

 

75,0 (0,00-100,0) 

 

75,0 (0,00-100,0) 

 

-12 

 

0 

 

0,717 
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Variável Pré 

Mediana (mín-máx) 

Pós 

Mediana (mín-máx) 

Destreino 

Mediana (mín-máx) 

∆% 

Pré/pós 

∆% 

Pós/destreino 

p 

Sono 55,0 (30,0-95,0) 70,0 (10,0-100,0) 70,0 (10,0-100,0) 5 0 0,165 

Suporte social 50,0 (49,9-100,0) 66,6 (0,0-10,0) 66,6 (0,0-10,0) -7 0 0,717 

Estímulo pela 

equipe de 

diálise 

 
100,0 (75,0-100,0) 

 
100,0 (62,5-100,0) 

 
100,0 (62,5-100,0) 

 
-2 

 
0 

 
1,000 

Saúde Global 50,0 (30,0-80,0) 50,0 (50,0-70,0) 50,0 (50,0-70,0) 8 0 0,513 

Satisfação do 

paciente 

 
50,0 (50,0-83,3) 

 
83,3 (50,0-100,0)* 

 
50,0 (50,0-70,0) 

 
24 

 
0 

 
0,050 

Funcionamento 

Físico 

 

60,0 (0,00-95,5) 

 

55,0 (10,0-95,0) 

 

55,0 (5,0-85,0) 

 

2 

 

-2 

 

0,540 

 

*Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 
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Variável 
Pré 

Mediana (mín-máx) 

Pós 

Mediana (mín-máx) 

Destreino 

Mediana (mín-máx) 

∆% 

Pré/pós 

∆% 

Pós/destreino 
p 

Função física 25,0 (0,00-75,0) 25,0 (0,00-75,0) 50,0 (0,0-50,0) 25 -10 0,589 

Dor 90,0 (37,5-10,0) 90,0 (57,5-100,0) 80,0 (20,0-100,0) 4 -11 0,241 

Saúde geral 45,5 (25,0-70,0) 40,0 (30,0-65,0) 60,0 (15,0-70,0) -10 23 0,241 

Bem-estar 

emocional 

 

80,0 (56,0-100,0) 
 

84,4 (56,0-100,0) 
 

75,0 (32,0-100,0) 
 

4 
 

-6 
 

0,687 

Função 

emocional 

 

33,3 (0,0-100,0) 

 

33,3 (0,0-100,0) 

 

33,3 (0,0-100,0) 

 

13 

 

-11 

 

0,819 

Função social 75,0 (50,0-75,0) 75,0 (50,0-100,0) 62,5 (50,0-100,0) 3 2 0,957 

Vitalidade 55,0 (25,0-60,0) 70,0 (50,0-85,0)* 70,0 (20,0-100,0) 42 -6 0,050 

*Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 
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5.DISCUSSÃO 

 
 

Ao analisarmos os resultados referentes as variáveis avaliadas, identificou-se que 12 

semanas de treinamento de força aumentou significativamente a massa magra da perna a 

capacidade funcional, os valores de ureia pós HD e na QV melhorou significativamente as 

dimensões satisfação do paciente e vitalidade. O período de destreinamento reduziu 

significativamente a capacidade funcional e aumentou os valores de ureia pós HD. Embora os 

demais resultados não tenham apresentado resultados significativos, quando observamos o 

delta percentual, observamos uma redução na gordura da perna e da gordura ginóide, uma 

redução dos TG e aumento do HDL e aumento em algumas dimensões da QV. 

A partir dos dados analisados, observou-se que os pacientes com DRC submetidos à 

HD apresentaram em sua maioria sobrepeso e obesidade. Embora o IMC seja frequentemente 

utilizado como uma ferramenta para diagnosticar obesidade em geral, entre os pacientes com 

DRC ele pode não refletir de forma precisa o excesso de gordura corporal, uma vez que a 

sobrecarga hídrica e edemas característicos da doença, comumente presente nesse grupo 

podem mascarar o resultado, podendo influenciar a estimativa do IMC nessa população, além 

de não distinguir massa magra e massa gorda (Araújo e Baratto,2018). 

Portanto, se faz necessário reconsiderar os valores encontrados por meio do IMC, não 

devendo ser o único meio de avaliação de classificação da obesidade, tendo em vista os falsos 

resultados que podem ser gerados. Nessa perspectiva, deve-se utilizar outros métodos mais 

eficazes para essa população como é o caso do uso de DEXA que é padrão ouro para análise 

da composição corporal em pacientes em HD, assim como foi conduzido nesse estudo (García 

et al.,2018). 

Ao avaliarmos os resultados da composição corporal após a intervenção é importante 

relatar alguns desfechos importantes, como o aumento significativo da massa magra da perna 

e uma redução da gordura com distribuição ginóide, mesmo que o percentual de gordura em 

outras regiões tenha aumentado. 

Esses achados são de grande relevância clínica para esses indivíduos, pois o 

treinamento não só foi capaz de aumentar a massa magra das pernas como também manter 

uma massa magra total, evitando perdas substanciais durante esse período, já que pacientes 

com DRC submetidos à HD apresentam alterações na sua composição corporal que são 

decorrentes da própria doença (Kittiskulnam e Johansen,2019b). 
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Pode-se sugerir que um maior ganho de massa magra na parte dos membros  

inferiores resulta em uma maior capacidade de realizar as atividades da vida diária, como 

caminhar e utilizar escadas, por exemplo (Garcia et al.,2015). 

Essa redução da gordura com distribuição ginóide merecem atenção, uma vez que a 

gordura localizada na região central do corpo predispõe o indivíduo a um maior risco de 

eventos cardiovasculares, além de estabelecer uma relação direta com a mortalidade, não 

somente na população geral, mas também entre pacientes em tratamento de HD (Abeso,2016; 

Kittiskulnam e Johansen,2019a). 

A DRC modifica o metabolismo das proteínas, alterando a síntese e degradação 

através do SUP em resposta as várias condições associadas que incluem inflamação crônica, 

acidose metabólica, estresse oxidativo e resistência à insulina o que leva a um processo de 

perda de massa muscular (Price et al.,2010; Roshanravan et al.,2017). A função das células 

satélites também se apresenta prejudicada diante da DRC,ocorrendo níveis reduzidos de 

fatores reguladores miogênicos como MyoD e miogenina, levando a prejuizos na regeneração 

muscular (Wang et al.,2009). 

O exercício está associado a efeitos benéficos em vários desfechos relacionados à 

saúde na DRC, sendo um fator importante no tratamento da doença, como uma forma de 

atenuar a atrofia induzida pela DRC, o que foi observado neste estudo, promovendo 

benefícios importantes para essa população, uma vez que a perda de massa muscular gradual 

acaba afetando à saúde geral. 

O exercício é capaz de promover estímulos importantes para ativação das células 

satélites, promovendo um aumento dessas células no músculo esquelético de pacientes 

submetidos à HD. O exercício resistido (sobrecarga muscular) realizado com camundongos 

foi capaz de aumentar em 1,8 vezes o número de mionúcleos, além de aumentar a expressão 

de MyoD, miogenina e a cadeia pesada de miosina. A sobrecarga muscular também foi 

responsável por reduzir a proteólise muscular e corrigir os sinais musculares que regulam a 

função das proteínas (Wang et al.,2009). 

É importante deixar claro algumas complicações com a prescrição do exercício nessa 

população, que pode ser um dos encarregados pela ineficácia de resultados mais fortes do 

ponto de vista da composição corporal. Um desses problemas é a ausência, por exemplo, de 

um suporte nutricional adequado, o que pode atenuar o verdadeiro potencial anabólico do 

exercício, somado ao momento da HD, que é um período inflamatório e catabólico que pode 

acabar limitando a capacidade do músculo de adaptação ao exercício (Kopple et al.,2007; 

Smart e Steele,2011). 
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No presente estudo, a capacidade funcional melhorou significativamente após o 

programa de treinamento de força quando comparada com as avaliações iniciais Esse é um 

achado valioso, uma vez que resultados positivos em teste funcionais são de grande relevância 

clínica, pois a capacidade funcional é um forte preditor de mortalidade em pacientes 

subemtidos à HD (Roshanravan et al.,2013). 

Pacientes que são submetidos à HD apresentam redução da sua capacidade funcional, 

sendo sua capacidade de exercício reduzida. Essa diminuição está relacionada com o fato de 

que essa população sofre um conjuntos de alterações importantes no sistema muscular, que 

ocasiona uma atrofia muscular e como consequência, ocorre uma redução da força, levando o 

indivíduo a uma redução da tolerância ao exercício (Cunha et al.,2009). 

A diminuição da força muscular está associada com as alterações no fornecimento de 

energia das células musculares. As alterações nos sistemas metabólicos de produção de ATP 

diminuem a capacidade metabólica muscular basal em pacientes com DRC. A capacidade de 

captar, transportar e utilizar o O2 podem ser prejudicadas. Ocorrem déficits no fornecimento 

de oxigênio para os músculos, devido a redução da microcirculação periférica, da diminuição 

da síntese de ATP muscular por deficiências na utilização de carboidratos, indícios de 

resistência à insulina e alterações das enzimas glicolíticas e redução da oxidação dos ácidos 

graxos (Cury e Aydos,2010). 

O treinamento de força pode proporcionar melhora da força e da resistência muscular, 

que podem ser determinadas por alterações que são modificadas após a realização de 

exercícios. A força muscular pode aumentar significativamente já na primeira semana de 

treinamento, em decorrência das alterações neurais e o seu desenvolvimento, a longo prazo, se 

revela devido ao melhor recrutamento de unidades motoras, bem como as alterações na 

arquitetura e aumento da secção transversa do músculo (Prestes et al.,2016; Fleck e 

Kraemer,2017). 

No que se refere ao perfil lipídico, também foram encontrados resultados importantes 

após as 12 semanas de treinamento de força, apresentando uma redução dos níveis de TG e 

um aumentos nas concentrações de HDL. Apesar de não ter sido encontrada uma redução nos 

níveis de CT e LDL, é importante relatar que essas variáveis já apresentavam valores iniciais 

considerados normais e com uma classificação de risco intermediária, e após o treinamento 

esses níveis foram mantidos na mesma classificação (Faludi et al.,2017). 
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Já foi apontado em outros estudos que o exercício físico modifica a atividade da 

enzima triacilglicerol lipase hepática, promovendo uma menor transformação de HDL2 em 

HDL3 na circulação, ocasionando uma maior permanência de HDL2 que por sua vez capta 

mais TG e colesterol. O aumento da concentração do HDL é achado valioso e positivo para 

esses indivíduos, uma vez que esse aumento por meio da prática de exercício e hábitos de vida 

saudáveis, é considerado um dos mais importantes fatores de risco modificáveis para doenças 

cardiovasculares (Albarello et al.,2017). 

Esses achados são de suma importância para esses indivíduos, uma vez que com a 

disfunção renal, uma série de alterações bioquímicas e fisiológicas são observadas, 

provocando desequilíbrios no perfil lipídico (Peres e Bettin,2015). 

A dislipidemia urêmica, como é conhecida em indivíduos com DRC, difere da 

população geral, devido a sua complexidade. Ela é caracterizada por uma mudança na 

composição e distribuição das lipoproteínas, apresentando baixas concentrações de HDL, um 

aumento sérico dos TG, enquanto as concentrações de LDL e colesterol total são normais ou 

baixas (Wanner,2015). 

Os mecanismos envolvidos no processo de dislipidemia na DRC ainda não foram 

totalmente esclarecidos, mas acredita-se que as manifestações sistêmicas presentes nessa 

população, como o aumento do estresse oxidativo, resistência à insulina, e os desequilíbrios 

nas funções das apolipoproteínas sejam as razões mais consideráveis (Peres e Bettin,2015). 

O aumento sérico dos TG é a anormalidade principal na DRC, mesmo não sendo tão 

elucidado os mecanismos responsáveis, a redução da atividade das enzimas lipase hepática e 

lipoprotéica tem sido associada com esse aumento. Essas enzimas são responsáveis por 

hidrolisar os TG em ácidos graxos livres, sendo estes direcionados para produção ou 

armazenamento de energia (Nitta,2014). 

A atividade reduzida dessas enzimas promove uma diminuição no clearance 

(depuração/remoção) das lipoproteínas ricas em TG que se encontram presentes no 

compartimento plasmático de indivíduos com DRC. A depuração comprometida é 

consequência das modificações na composição dos TG circulantes que se enriquecem com a 

apolipoproteína C3, que por sua vez aumenta a proporção da apolipoproteína inibidora C3 e 

da apolipoproteína C2 de ativação que ocasiona a redução da atividade dessas enzimas, o que 

resulta em uma taxa reduzida de depuração das lipoproteínas que são ricas em TG e maior 

concentração de lipoproteínas no plasma (Tonelli e Wanner,2014). 

Em relação a ureia pós HD os resultados observados após a intervenção revelaram que 

o exercício realizado previamente à HD removeu significativamente mais ureia quando 
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comparadas com as avaliações iniciais, aumentando a eficácia da HD. Esses achados 

corroboram com outros estudos em que o exercício foi realizado durante a HD e aumentou a 

taxa de remoção das toxinas (Ferreira et al.,2019). 

Durante o procedimento de HD a remoção da ureia acontece de forma rápida no 

sangue, mas acaba sendo retida de forma desproporcional nos compartimentos periféricos 

corporais. Como a maior parte da ureia é intracelular, acredita-se que essa retenção aconteça 

devido a difusão lenta da ureia pelas membranas celulares ou a um fluxo sanguíneo baixo em 

alguns compartimentos ( Kong et al.,1999) 

Os mecanismos fisiológicos que explicam esse aumento da remoção das toxinas por 

meio do exercício ainda não são tão compreendidos, mas alguns autores trazem como 

explicação o aumento da vasodilatação e do fluxo sanguíneo para as extremidades que 

promove um aumento da área superficial e mais solutos são conduzidos para o compartimento 

vascular e em sequência para o dialisato (Parsons et al.,2006). 

O aumento da temperatura corporal também é outro efeito do exercício, esse aumento 

possivelmente irá dilatar mais a vasculatura. Esses dois efeitos podem modificar a resistência 

das membranas celulares e endoteliais à troca de toxinas (Kalousová et al.,2006). 

Esses efeitos, segundo Maheshwari et al. (2012), podem ser justificados porque no 

estado de repouso cerca de 80% do fluido corporal total se encontra em órgãos com baixa 

perfusão, como pele, ossos e músculos que recebem somente aproximadamente 15% do 

débito cardíaco, entretanto, representa um compartimento do corpo que acaba retendo uma 

maior concentração de toxinas urêmicas. Na presença do exercício esses órgãos são melhor 

perfundindo aumentando a troca de toxinas entre os compartimentos e reduzindo o efeito 

rebote das toxinas urêmicas. Os efeitos crônicos do exercício melhoram essa distribuição do 

fluxo vascular e angiogênese, potencializando a eficiência da HD e remoção dos solutos 

Em relação a QV dos pacientes os resultados é imprescindível destacar o aumento em 

algumas maioria das dimensões analisadas. A vida dos pacientes que são submetidos à HD 

acaba sendo reorganizada e ajustada de acordo com as transformações decorrentes do 

tratamento. Os pacientes passam a sofrer limitações de ordem física, social e emocional que 

acabam reduzindo a QV e interferindo nas atividades da vida diária (Marinho et al.,2017). 

Ao passo que a DRC progride, um conjunto de sinais e sintomas que fazem parte da 

síndrome urêmica começam a surgir, como fadiga, insônia, fraqueza muscular, câimbras. 

Todo esse contexto acaba influenciando e impactando a percepção individual de bem-estar 

desses pacientes, tendo em vista as repercussões no cotidiano causadas pele doença (Scatolin 

et al.,2010) 
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A dimensão sobrecarga da DRC está associada com a interferência da DRC na vida 

desses pacientes, perpassando desde os sintomas e danos causados pela doença até a decepção 

de ter que lidar com a doença e o sentimento de peso para família, fatores esses que  

interferem negativamente na QV dessa população. (Santos e de Lima Sardinha,2018). 

Enquanto que a dimensão satisfação do paciente compreende a satisfação do paciente 

em relação ao tratamento recebido na HD, o estímulo recebido por eles durante o tratamento, 

como também o apoio que eles recebem da família e amigos para lidar com essa doença  

(Silva et al.,2011). 

A dimensão função física refere-se com os problemas que o paciente apresenta em 

relação ao trabalho ou as atividades da vida diária, devido a sua saúde física. Está relacionada 

com as alterações causadas pela ―síndrome urêmica‖ em vários sistemas orgânicos, sendo o 

musculoesquelético afetado de forma considerável levando a redução do desempenho 

funcional e consequentemente prejuízo na prática de atividade física (de Lima Batista et 

al.,2016). 

A função emocional está atrelada aos mais diversos agentes estressores que são 

decorrentes das alterações ocasionadas pelo tratamento, que acabam contribuindo para o 

desenvolvimento de problemas emocionais que vão desde a ansiedade e nervosismo até a 

instalação da depressão que acaba intervindo nas atividades da vida diária, na socialização 

com amigos e família, gerando um processo de privação social (Afsar et al.,2009). 

No que diz respeito a vitalidade, essa dimensão reflete o sentimento de cansaço 

esgotamento, energia e fadiga em pacientes com DRC em HD. A fadiga está 

significativamente relacionada à presença dos diversos sintomas associados a doença, como 

limitações por aspecto físicos, depressão, sono, dentre outras (Martins e Cesarino,2005). 

A QV dos pacientes com DRC em HD é constantemente reduzida e prejudicada com a 

doença. O o tratamento envolve uma série de limitações e sintomas que afetam de forma 

prejudicial a vida desses indivíduos, limitando suas atividades e favorecendo o sedentarismo. 

Todas essas dimensões analisadas estão associadas com uma interferência significativa em 

todos os aspectos da vida. Dessa forma, a melhora dessas dimensões através do treinamento 

de força é uma estratégia importante para melhorar a QV desses pacientes (Pei et al.,2019). 

Pacientes em HD que participam de programas de exercícios são acometidos por uma 

gama de benefícios importantes que repercutem no seu estilo de vida, modificando o 

comportamento sedentário (Marchesan et al.,2017). O treinamento de força realizado com 

esses pacientes modificaram domínios importantes da QV, promovendo benefícios físicos e 
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psicológicos/emocionais, principalmente. Então, esses resultados sugerem que a inserção em 

um programa de exercícios contribui para melhoria de QV de indivíduos submetidos à HD. 

No período de destreinamento foi observada uma redução da massa magra das pernas, 

como também um aumento do percentual de gordura com distrubuição andróide e na região 

das pernas. Já no tocante a capacidade funcional, a mesma apresentou um declínio expressivo 

após a interrupção do treinamento. A ureia pós HD apresentou um aumento expressivo após a 

interrupção do treinamento. Em relação ao perfil lipídico, nesse período ocorreu uma queda 

nos valores no TG, mas em contrapartida os valores de HDL reduziram. Já na QV os 

resultados encontrados demonstraram em sua maioria uma redução das dimensões analisadas, 

ou se mantiveram nulas. 

Em um período de destreinamento ocorre um desuso da musculatura esquelética, 

devido a interrupção do treinamento, levando a um decréscimo na taxa de síntese protéica e 

um aumento na taxa de degradação protéica, promovendo uma redução da massa muscular. 

Esse processo de destreino acarreta um reversibilidade das adaptações neuromusculares e 

hormonais que aconteceram durante o período em que os pacientes realizavam exercício 

(Teixeira et al.,2012; Bocca et al.,2014). 

As inúmeras alterações provocadas pelo destreinamento são uma resposta do 

organismo a um nível menor de estímulos físicos. Muitas destas modificações se enquadram 

dentro do princípio da reversibilidade, que é a capacidade do organismo se reajustar a 

interrupção desses estimulo. Todas as transformações adquiridas com o treinamento são 

transitórias, ou seja, as mudanças, morfológicas, funcionais, de desempenho que foram 

adquiridas no treinamento acabam retornando aos níveis iniciais, quando ocorre uma 

interrupção do treinamento, ainda que ocorra variações na linha de tempo desse retorno 

(Hoffman et al.,2009). 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 
Os resultados do presente estudo demonstraram que o treinamento de força promoveu: 

 

 
 

- melhorias na composição corporal aumentando significativamente a massa magra da região 

das pernas, reduzindo a gordura com distribuição andróide e na região das pernas; 

- melhorias significativas na capacidade funcional, promovendo uma maior independência 

para esses indivíduos realizarem suas atividades diárias; 

- melhorias na ureia pós HD e algumas dmensões do perfil lipídico, reduzindo TG e 

aumentando os valores de HDL; 

- resultados positivos na QV, aumentando algumas das dimensões analisadas, promovendo 

benefícios físicos e emocionais. 

- O período de destreino, influenciou negativamente algumas das variáveis avaliadas, sendo 

observado uma inversão desses valores de composição corporal; declínio expressivo da 

capacidade funcional, aumento da Ureia pós HD, redução do HDL e redução em algumas 

dimensões da QV, principalmente as de ordem física e emocial/psicológica. 

Diante desse cenário, constatou-se que apesar dos ganhos obtidos na maioria das 

variáveis analisadas, os efeitos deletérios identificados durante a interrupção do treinamento 

de força revelam a importância da prática da atividade física na promoção de saúde, de ordem 

fisiológica, funcional e clínica, desses indivíduos. 

Desta forma, se faz necessário que sejam criadas estratégias e intervenções que visem 

melhorar a atual conjuntura dessa população. A inclusão do profissional de Educação Física 

nestas equipes pode aumentar a conscientização dos benefícios da prática de exercício bem 

como orientar e implementar o exercício como parte do tratamento. 



62 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
Albarello R, Farinha JB, Azambuja CR, dos Santos DL. Efeitos do treinamento resistido sobre o 

perfil lipídico indivíduos com síndrome metabólica. Ver. Andal Med Deporte. 2017; 10(3): 142- 

46. 

 
Afsar B, Elsurer R, Sezer S, Ozdemir NF. Does metabolic syndrome have an impact on the quality 

of life and mood of hemodialysis patients? J Ren Nutr. 2009(5); 19: 365-71. 

 

 
Aggarwal H, Jain D, Pawar S, Yadav R. Health-related quality of life in different stages of chronic 

kidney disease. QJM: An International Journal of Medicine. 2016; 109(11): 711-16. 

 

 
Agrawal S, Zaritsky JJ, Fornoni A, Smoyer WE. Dyslipidemia in nephrotic syndrome: 

mechanisms and treatment. Nat. Rev Nephrol. 2018; 14(1): 57. 

 

 
Alshraifeen A, McCreaddie M, Evans JM. Quality of life and well‐being of people receiving 

haemodialysis treatment in S cotland: A cross‐sectional survey. Int J Nurs Pract. 2014; 20(5): 518- 

23. 

American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for 

healthy adults. Medicine and science in sports and exercise. 2009; 41 (3): 687 

 

 
Araújo Filho JC, de Amorim CT, de Lacerda Brito ACN, de Oliveira DS, Lemos A, de Melo 

Marinho PÉ. Nível de atividade física de pacientes em hemodiálise: um estudo de corte 

transversal. Fisiotera.Pesqui. 2016; 23(3): 234-40. 

 

 
Araújo GC, Baratto I. Estado nutricional de pacientes com insuficiência renal em hemodiálise na 

cidade de Pato Branco-PR. RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento. 

2018; 12(71): 356-67. 

 

 
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes 

Brasileiras de Obesidade 2016. ABESO: 4 ed. São Paulo. 2016. 

 
 

Bailey JL. Insulin resistance and muscle metabolism in chronic kidney disease. ISRN 

endocrinology. 2013:1-15.doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/329606. 

http://dx.doi.org/10.1155/2013/329606


63 
 

 

 

Barcellos FC, Santos IS, Mielke GI, del Vecchio FB, Hallal PC. Effects of exercise on kidney 

function among non-diabetic patients with hypertension and renal disease: randomized controlled 

trial. BMC nephrology. 2012; 13: 90. 

 
 

Bastos MG. Biomarcadores de função renal na DRC [internet]. São Paulo: Roche, 2011 [Acesso 

em 12 de setembro de 2018]. Disponível em: https://arquivos.sbn.org.br/pdf/biomarcadores.pdf. 

 

Bayoumi M, Al Harbi A, Al Suwaida A, Al Ghonaim M, Al Wakeel J, Mishkiry A. Predictors of 

quality of life in hemodialysis patients. Saudi J Kidney Dis and Transpl. 2013; 24(2): 254. 

 
 

Bennett PN, Capdarest‐Arest N, Parker K. The physical deterioration of dialysis patients— 

Ignored, ill‐reported, and ill‐treated. Semin Dial 2017; 30(5):409-412. 

 

Bocca G, Corpeleijn E, Stolk RP, Wolffenbuttel BH, Sauer PJ. Effect of obesity intervention 

programs on adipokines, insulin resistance, lipid profile, and low-grade inflammation in 3-to 5-y- 

old children. Pediatric resear. 2014; 75: (2) 352. 

 

Bortolotto LA. Hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. Rev Bras Hipertens. 2008; 15(3): 

152-5. 

 
 

Braga SFM, Peixoto SV, Gomes IC, Acúrcio FdA, Andrade EIG, Cherchiglia ML. Factors 

associated with health-related quality of life in elderly patients on hemodialysis. Rev Saude 

publica. 2011; 45(6): 1127-36. 

 
 

Canziani M, Draibe A, Nadaletto M. Técnicas dialíticas na insuficiência renal crônica. Ajzen H, 

Schor N. Guias de medicina ambulatorial e hospitalar-UNIFESP/Escola Paulista de Medicina: 

Nefrologia. Barueri: Manole. 2005(2): 223-37. 

 
 

Chan D, Cheema BS. Progressive resistance training in end-stage renal disease: systematic review. 

Am J Nephro. 2016; 44(1): 32-45. 

 
 

Cheema BS, Chan D, Fahey P, Atlantis E. Effect of progressive resistance training on measures of 

skeletal muscle hypertrophy, muscular strength and health-related quality of life in patients with 

chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2014; 44(8): 1125-38. 

 
 

Chen Y, Sood S, Biada J, Roth R, Rabkin R. Increased workload fully activates the blunted IRS- 

1/PI3-kinase/Akt signaling pathway in atrophied uremic muscle. Kidney int. 2008; 73(7): 848-55. 

 
 

Cheung WW, Paik KH, Mak RH. Inflammation and cachexia in chronic kidney disease. Pediatr 

Nephrol. 2010; 25(4): 711-24. 

https://arquivos.sbn.org.br/pdf/biomarcadores.pdf


64 
 

 

 

Cigarroa I, Barriga R, Michéas C, Zapata-Lamana R, Soto C, Manukian T. Efectos de un 

programa de ejercicio de fuerza-resistencia muscular en la capacidad funcional, fuerza y calidad 

de vida de adultos con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Revista médica de Chile. 2016; 

144(7): 844-52. 

 

Cunha MS, Andrade V, Guedes CAV, Meneghetti CHZ, Aguiar APd, Cardoso AL. Avaliação da 

capacidade funcional e da qualidade de vida em pacientes renais crônicos submetidos a tratamento 

hemodialítico. Fisioter. Pesqui. 2009; 16 (2):155-60. 

 
 

Cury JL, Aydos RD. Efeitos negativos da insuficiência renal crônica sobre a função pulmonar e a 

capacidade funcional. Rer Bras Fisioter. 2010; 14 (2):91-8. 

 

Dąbrowska-Bender M, Dykowska G, Żuk W, Milewska M, Staniszewska A. The impact on 

quality of life of dialysis patients with renal insufficiency. Patient prefer adherence. 2018(12); 12: 

577. 

 
 

Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição / American College of Sports 

Medicine; tradução Dilza Balteiro Pereira de Campos. – 9. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara, 2014. 

 

Dong J, Sundell MB, Pupim LB, Wu P, Shintani A, Ikizler TA. The effect of resistance exercise to 

augment long-term benefits of intradialytic oral nutritional supplementation in chronic 

hemodialysis patients. J Ren Nutr. 2011; 21(2): 149-59. 

 

Duarte PS, Miyazaki MCO, Ciconelli RM, Sesso R. Tradução e adaptação cultural do instrument 

instrumento de avaliação de qualidade de vida para pacientes renais crônicos (kdqol-sftm). Rev 

Assoc Med Bras. 2003; 49(4): 375-81. 

 
 

Eaton D, Pooler J. Fisiología renal de Vander. 8 ed. Ed. Artmed; 2015. 216. 

 
 

Eknoyan G, Lameire N, Eckardt K, Kasiske B, Wheeler D, Levin A et al. KDIGO 2012 clinical 

practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int. 2013; 

3(1): 5-14. 

 

Faludi AA, Izar MCO, Saraiva JFK, Chacra APM, Bianco HT, Afiune Neto A et al. Atualização 

da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017. Arq Bras Cardiol 

2017; 109(2Supl.1):1-76. 

 

Ferreira GD, Bohlke M, Correa CM, Dias EC, Orcy RB. Does intradialytic exercise improve 

removal of solutes by hemodialysis? A systematic review and meta-analysis. Arch Physl Med 

Rehabil. 2019; 100 (12):2371-2380 

 
 

Fleck SJ, Kraemer WJ. Fundamentos do treinamento de força muscular. 4.ed.Porto Alegre: 

Artemed; 2017. 



65 
 

 

 
 

García ALF, Ramírez CAS, Sánchez OAN, Larios FR. Correlation between skinfold thickness and 

bioelectrical impedance analysis for the evaluation of body composition in patients on dialysis. 

Nutr hosp. 2018; 35(1): 117-22. 

 
Garcia PA, Dias JMD, Rocha ASdS, Almeida NCD, Macedo OGd, Dias RC. Relação da 

capacidade funcional, força e massa muscular de idosas com osteopenia e osteoporose. Fisioter e 

Pesq. 2015; 22(2): 126-32. 

 
 

Gil, AC. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas; 2008. 

 

 

Gollie JM, Harris-Love MO, Patel SS, Argani S. Chronic kidney disease: considerations for 

monitoring skeletal muscle health and prescribing resistance exercise. Clinical kidney journal. 

2018; 11(6): 822-31. 

 

 

Grasselli CdS, Chaves EdC, Simão TP, Botelho P, Silva R. Avaliação da qualidade de vida dos 

pacientes submetidos à hemodiálise. Rev Bras Clin Med. 2012; 10(6): 503-7. 

 
 

Gravina EPL, Pinheiro BV, da Silva Jesus LA, da Silva LP, da Silva RN, Silva K et al. Effects of 

long-term aerobic training and detraining on functional capacity and quality of life  in 

hemodialysis patients: A pilot study. Int J Artif Organs. 2019; 27:1-5.doi: 

10.1177/0391398819890622 

 

Grefte S, Kuijpers-Jagtman AM, Torensma R, Von den Hoff JW. Skeletal muscle development 

and regeneration. Stem cells and Dev. 2007; 16(5): 857-68. 

 

Group W. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper 

from the World Health Organization. Soc Sci Med.. 1995; 41(10): 1403-09. 

 
 

Harada K, Suzuki S, Ishii H, Aoki T, Hirayama K, Shibata Y et al. Impact of skeletal muscle mass 

on long-term adverse cardiovascular outcomes in patients with chronic kidney disease. Am J 

cardiol. 2017; 119(8): 1275-80. 

 
 

Heiwe S, Jacobson SH. Exercise training for adults with chronic kidney disease. Cochrane 

Database of Syst Rev. 2011;5(10):1-395. 

 
 

Himmelfarb J, Ikizler TA. Hemodialysis. N Engl J Med. 2010; 363(19): 1833-45. 

 

Hoffman JR, Ratamess NA, Kang J, Rashti SL, Faigenbaum AD. Effect of betaine 

supplementation on power performance and fatigue. J Int Soci of Sports Nutr. 2009; 6(7):1-10. 



66 
 

 

 
 

Hu Z, Wang H, Lee IH, Du J, Mitch WE. Endogenous glucocorticoids and impaired insulin 

signaling are both required to stimulate muscle wasting under pathophysiological conditions in 

mice. Journal Clin Invest. 2009; 119(10): 3059-69. 

 
 

Isakova T, Nickolas TL, Denburg M, Yarlagadda S, Weiner DE, Gutiérrez OM et al. KDOQI US 

commentary on the 2017 KDIGO clinical practice guideline update for the diagnosis, evaluation, 

prevention, and treatment of chronic kidney disease–mineral and bone disorder (CKD-MBD). Am J 

Kidney Dis. 2017; 70(6): 737-51. 

 
 

Janssen I, Ross R. Linking age-related changes in skeletal muscle mass and composition with 

metabolism and disease. J Nutr Health Aging. 2005; 9(6): 408. 

 

Jones CJ, Rikli RE, Beam WC. A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in 

community-residing older adults. Rees Q Exerc Sport. 1999; 70(2): 113-19. 

 

Kalousová M, Kielstein JT, Hodková M, Zima T, Dusilová-Sulková S, Martens-Lobenhoffer J et al. 

No benefit of hemodiafiltration over hemodialysis in lowering elevated levels of asymmetric 

dimethylarginine in ESRD patients. Blood Purif. 2006; 24: 439-44. Doi: 10.1159/000095360. 

 

KDIGO- Kidney Disease Improving Global Outcomes. Clinical Practice Guideline for the 

Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.2012; 2(1) p.15 

 
 

Kirkman DL, Mullins P, Junglee NA, Kumwenda M, Jibani MM, Macdonald JH. Anabolic exercise 

in haemodialysis patients: a randomised controlled pilot study. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 

2014; 5(3): 199-207. 

 
 

Kittiskulnam P, Johansen KL. The obesity paradox: A further consideration in dialysis patients. In: 

Seminars in dialysis: Wiley Periodicals, Inc. 2019;00:1-5. 

 

Kong CH, Tattersall JE, Greenwood RN, Farrington K. The effect of exercise during haemodialysis 

on solute removal. Nephrol Dial Transplant. 1999; 14: 2927-31.doi: 

https://doi.org/10.1093/ndt/14.12.2927 

 

Kopple JD, Wang H, Casaburi R, Fournier M, Lewis MI, Taylor W et al. Exercise in maintenance 

hemodialysis patients induces transcriptional changes in genes favoring anabolic muscle. J Am Soc 

Nephrol. 2007; 18: 2975-86. doi: 10.1681/ASN.2006070794 

 

Kovesdy CP. Metabolic acidosis and kidney disease: does bicarbonate therapy slow the progression 

of CKD? Nephrol Dial Transplant. 2012; 27(8): 3056-62. 

 

Kraut JA, Madias NE. Consequences and therapy of the metabolic acidosis of chronic kidney 

disease. Pediatr Nephrol. 2011; 26(1): 19-28. 

https://doi.org/10.1093/ndt/14.12.2927


67 
 

 

 

Kumar V, Abbas A, Aster JC. Robbins & Cotran Patologia-bases patológicas das doenças. 8. ed. 

São Paulo: Elsevier Brasil; 2015. 

 
 

Leal VDO, Leite Júnior M, Mafra D. Acidose metabólica na doença renal crônica: abordagem 

nutricional. Rev. Nutr. 2008;21(1):93-103 

 
 

Lisowska M, Barbara. Uremic toxins and their effects on multiple organ systems. Nephron Clin 

Pract. 2014; 128(3-4): 303-11. 

 
 

Lopes FS, Pissulin FD, Najas CS, Leite MD, Camargo JG, Torres DB et al. Influência do 

exercício isotônico pré-dialítico. Arq. ciênc. saúde. 2008; 15(4): 170-75. 

 
 

Lopes JM, Fukushima RLM, Inouye K, Pavarini SCI, de Souza Orlandi F. Qualidade de vida 

relacionada à saúde de pacientes renais crônicos em diálise. Acta Paul Enferm. 2014; 27(3): 230- 

36. 

 
 

López N, José M, Martínez S, Carlos, Rodríguez P, Ana B, Hernández FJL. Common 

pathophysiological mechanisms of chronic kidney disease: therapeutic perspectives. Pharmacol 

Ther. 2010; 128 (1): 61-81. 

 

Maheshwari V, Samavedham L, Rangaiah GP. Erratum: A regional blood flow model for b2- 

microglobulin kinetics and for simulating intra-dialytic exercise effect. Ann Biomed Eng. 

201;39(12): 2879-90. 

 

Majchrzak KM, Pupim LB, Flakoll PJ, Ikizler TA. Resistance exercise augments the acute 

anabolic effects of intradialytic oral nutritional supplementation. Nephrol Dial Transplant. 2007; 

23(4): 1362-69. 

 
 

Marinho CLA, de Oliveira JF, da Silva Borges JE, da Silva RS, Fernandes FECV. Quality of life 

of chronic renal patients undergoing hemodialysis. Rev Rene. 2017;18(3): 396-403. 

 

 
Marchesan M, de Rosso Krug R, Barbosa AR, Rombaldi AJ. Percepção de pacientes em 

hemodiálise sobre os benefícios e as modificações no comportamento sedentário após a 

participação em um programa de exercícios físicos. Rev Bras Ciênc do Esporte. 2017; 39 (3): 314- 

21. 

 
 

Marques FS, da Silva ALM, Couto RD. Dislipidemia associada à doença renal crônica–Revisão de 

literatura. Ver Soc Bras Clin Med. 2014; 13 (2): 220-25. 



68 
 

 

 

Martins MRI, Cesarino CB. Qualidade de vida de pessoas com doença renal crônica em 

tratamento hemodialítico. Rev Latino-am Enfermagem. 2005; 13(5): 670-76. 

 

Matsuzawa R, Roshanravan B, Shimoda T, Mamorita N, Yoneki K, Harada M et al. Physical 

activity dose for hemodialysis patients: where to begin? Results from a prospective cohort study. J 

Ren Nutr. 2018; 28(1): 45-53. 

 
 

Mira AR, Garagarza C, Correia F, Fonseca I, Rodrigues R. Manual de Nutrição e Doença Renal. 

Dial Transplant. 2013; 28(6): 1390-6. 

 
 

Molsted S, Bjørkman ASD, Lundstrøm LH. Effects of strength training to patients undergoing 

dialysis: a systematic review. Dan Med J. 2019; 66(1). 

 
 

Neto JAM, de Souza AFP, de Queiroz Moura D, de Oliveira GM, Paschoalin SP, Paschoalim EL 

et al. Modalidade de terapia renal substitutiva como preditora de sintomas depressivos. J Bras 

Psiquiatr. 2014; 63(4): 354-9. 

 

Nikseresht M, Hafezi Ahmadi MR, Hedayati M. Detraining-induced alterations in adipokines and 

cardiometabolic risk factors after nonlinear periodized resistance and aerobic interval training in 

obese men. Appl Physiol, Nutri Metab. 2016; 41 (10): 1018-25. 

 

Nitta K. Dyslipidemia and Chronic Kidney Disease. In: Management of Chronic Kidney Disease: 

Springer, 2014. 19(10):71-82. 

 

Parsons TL, Toffelmire EB, King-VanVlack CE. Exercise training during hemodialysis improves 

dialysis efficacy and physical performance. Arch Phys Med Rehabil. 2006; 87(5): 680-87. 

 

Pedersen SD, Astrup AV, Skovgaard IM. Reduction of misclassification rates of obesity by body 

mass index using dual-energy X-ray absorptiometry scans to improve subsequent prediction of per 

cent fat mass in a Caucasian population. Clin Obes. 2011; 1(2-3): 69-76. 

 

Pei M, Aguiar R, Pagels AA, Heimbürger O, Stenvinkel P, Bárány P et al. Health-related quality 

of life as predictor of mortality in end-stage renal disease patients: an observational study. BMC 

Nephrology. 2019; 20: 144.doi: https://doi.org/10.1186/s12882-019-1318-x 

 

Peres LAB, Bettin TE. Dislipidemia em pacientes com doença renal crônica. Rev Soc Bras Clin 

Med. 2015; 13(1): 10-3. 

. 

 

Phisitkul S, Khanna A, Simoni J, Broglio K, Sheather S, Rajab MH et al. Amelioration of 

metabolic acidosis in patients with low GFR reduced kidney endothelin production and kidney 

injury, and better preserved GFR. Kidney Int.2010; 77(7): 617-23. 

 

Prestes J, Foschini D, Marchetti P, Charro M, Tibana R. Prescrição e periodização do treinamento 

de força em academias (2a edição revisada e atualizada): Editora Manole; 2016. Pages. 



69 
 

 

 
 

Price SR, Gooch JL, Donaldson SK, Roberts-Wilson TK. Muscle atrophy in chronic kidney 

disease results from abnormalities in insulin signaling. J Re Nutri. 2010; 20(5): S24-S28. 

 
 

Rezende LR, Souza PBd, Pereira GRM, Lugon JR. Metabolic acidosis in hemodialysis patients: a 

review. J Bras Nefrol. 2017; 39(3): 305-11. 

 

Ribeiro IP, Pinheiro ALS, Soares ALA, dos Santos NFM. Perfil Edpidemiológico dos portadores 

de insuficiência renal crônica submetidos à terapia hemodialítica. Enferm.Foco.2014;5(3/4):65-69. 

 

 
Riella MC, Riella C, Pachaly M, Riella L, org. Metabolismo da água. Riella MC, org. Princípios 

de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5ª ed. Rio de Janeiro, Brasil: Guanabara Koogan. 

2010: 105-38. 

 
 

Rikli RE, Jones CJ. Senior fitness test manual: Human Kinetics; 2013. 

 

 

Robertson Rj, Goss Fl, Rutkowski J, Lenz B, Dixon C, Timmer J et al. Concurrent validation of 

the OMNI perceived exertion scale for resistance exercise. Med Sci in Sports & Exerc. 2003; 

35(2): 333-41. 

 

 
Rocco MV, Daugirdas JT, Greene T, Lockridge RS, Chan C, Pierratos A et al. Long-term effects 

of frequent nocturnal hemodialysis on mortality: the Frequent Hemodialysis Network (FHN) 

Nocturnal Trial. Am J Kidney Dis. 2015; 66(3): 459-68. 

 

 

Rocha C, Araujo S. Evaluation of maximum respiratory pressures in chronic renal patients at the 

pre and post hemodialysis moment. Jornal brasileiro de nefrologia:'orgao oficial de Sociedades 

Brasileira e Latino-Americana de Nefrologia. 2010; 32(1): 105-11. 

 
 

Roshanravan B, Gamboa J, Wilund K. Exercise and CKD: skeletal muscle dysfunction and 

practical application of exercise to prevent and treat physical impairments in CKD. Am J of 

Kidney Dis. 2017; 69(6): 837-52. 

. 

 

Roshanravan B, Robinson-Cohen C, Patel KV, Ayers E, Littman AJ, de Boer IH et al. Association 

between physical performance and all-cause mortality in CKD. J Am Soc Nephro. 2013; 24(5): 

822-30. 



70 
 

 

 

Saikumar JH, Kovesdy CP. Bicarbonate Therapy in End‐Stage Renal Disease: Current Practice 

Trends and Implications. In: Semin Dia. 2015;28(4): 370-76. 

 

. 

Santiago LÂM, Neto LGL, Pereira GB, Mostarda CT, Júnior ALRC, Navarro F. Efeitos de oito 

semanas de destreinamento sobre parâmetros cardiovasculares em mulheres idosas. Ver Bras de 

Ciênc Esporte. 2018;41(3):298-307. 

 

Scatolin BE, Vechi APd, Ribeiro DF, Bertolin DC, Canova J, Cesarino CB et al. Atividade de  

vida diária dos pacientes em tratamento de diálise peritoneal intermitente com cicladora. Arq 

Ciênc Saúde. 2010; 17(1): 15-21. 

 
 

Santos RdSS, de Lima Sardinha AH. Qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica. 

Enferm. Foco. 2018; 2(9):61-66. 

 
 

Schiffrin EL, Lipman ML, Mann JF. Chronic kidney disease: effects on the cardiovascular system. 

Circulation. 2007; 116(1): 85-97. 

 
 

Sigwalt F, Bouteleux A, Dambricourt F, Asselborn T, Moriceau F, Rimmelé T. Clinical 

complications of continuous renal replacement therapy. Contrib Nephrol. 2018; 194:109-17. 

 

 

Silva KAL, dos Santos Cargnin MC, Ventura J, de Paula SF, Tasqueto JVG. Qualidade de vida de 

pacientes com insuficiência renal em tratamento hemodialítico. CEP. 2017; 96 (43): 211: 190. 

 

Smart N, Steele M. Exercise training in haemodialysis patients: a systematic review and 

meta‐analysis. Nephrology. 2011; 16(7): 626-32. 

 

Smart NA, Williams AD, Levinger I, Selig S, Howden E, Coombes JS et al. Exercise & Sports 

Science Australia (ESSA) position statement on exercise and chronic kidney disease. J Sci Med 

Sport. 2013; 16(5): 406-11. 

. 

 

Song W-J, Sohng K-Y. Effects of progressive resistance training on body composition, physical 

fitness and quality of life of patients on hemodialysis. J Korean Acad Nurs. 2012; 42(7): 947-56. 

 
 

Soudan k, ricanati es, leon jb, sehgal ar. Determinants of metabolic acidosis among hemodialysis 

patients. Hemodial Int. 2006; 10(2): 209-14. 

 
 

Souza VAd, Oliveira Dd, Mansur HN, Fernandes NMdS, Bastos MG. Sarcopenia in chronic 

kidney disease. J. Bras. Nefrol. 2015; 37(1): 98-105. 

 

Teixeira VdON, Filippin LI, Xavier RM. Mecanismos de perda muscular da sarcopenia. Ver Bras 

Reumatol. 2012; 52(2): 247-259. 2012. 



71 
 

 

 
 

Tentori F, Elder SJ, Thumma J, Pisoni RL, Bommer J, Fissell RB et al. Physical exercise among 

participants in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS): correlates and 

associated outcomes. Nephrol Dial Transplant. 2010; 25(9): 3050-62. 

 
 

Tervaert JWC. Cardiovascular disease due to accelerated atherosclerosis in systemic vasculitides. 

Best Pract Res Clin Rheumatolol. 2013; 27(1): 33-44. 

 
 

Thomas SS, Dong Y, Zhang L, Mitch WE. Signal regulatory protein-α interacts with the insulin 

receptor contributing to muscle wasting in chronic kidney disease. Kidney Int. 2013; 84(2): 308- 

16. 

 
 

Thome FS, Sesso RC, Lopes AA, Lugon JR, Martins CT. Brazilian chronic dialysis survey 2017. J 

Bras Nefrol. 2019; 41(2): 208-214. 

. 

Tonelli M, Wanner C. Lipid management in chronic kidney disease: synopsis of the Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes 2013 clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2014; 

160(3): 182-89. 

 
 

Umami V, Tedjasukmana D, Setiati S. The effect of intradialytic exercise twice a week on the 

physical capacity, inflammation, and nutritional status of dialysis patients: A randomized 

controlled trial. Hemodial Int. 2019;17:1-8. 

 
 

Wang XH, Du J, Klein JD, Bailey JL, Mitch WE. Exercise ameliorates chronic kidney disease– 

induced defects in muscle protein metabolism and progenitor cell function. Kidney Int. 2009; 

76(7): 751-59. 

 
 

Wang XH, Mitch WE. Mechanisms of muscle wasting in chronic kidney disease. Nature Reviews 

Nephrology. 2014; 10(9): 504-16. 

 
 

Wanner C. Dyslipidemia and Chronic Kidney Disease: Trials and Guidelines. In: Chronic Renal 

Disease: Elsevier, 2015;706-10. 

 
 

Webster AC, Nagler EV, Morton RL, Masson P. Chronic kidney disease. Lancet. 2017; 389: 165- 

80. 

 

 

Workeneh BT, Mitch WE. Review of muscle wasting associated with chronic kidney disease. The 

Am J Clin Nutr. 2010; 91(4): 1128S-32S. 



72 
 

 

 

World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a 

WHO Consultation on Obesity. Geneva: WHO, 2000. (Technical Report Series, 894). 

 

 
Xu X-M, Liu Y, Jia S-Y, Dong M-X, Cao D, Wei Y-D. Complementary and alternative therapies 

for restless legs syndrome: an evidence-based systematic review. Sleep Med Rev. 2018; 38: 158- 

67. 

 
 

Yano S, Nagai A, Isomura M, Yamasaki M, Kijima T, Takeda M et al. Relationship between 

blood myostatin levels and kidney function: Shimane CoHRE Study. PLoS One. 2015; 10(10): 

e0141035. 

 
 

Yong D, Kwok A, Wong D, Suen M, Chen W, Tse D. Symptom burden and quality of life in end- 

stage renal disease: a study of 179 patients on dialysis and palliative care. Palliat Med. 2009; 

23(2): 111-19. 

 

Zanesco C, Giachini E, Abrahão CAF, Silva D. Qualidade de vida em pacientes hemodialíticos: 

avaliação através do questionário KDQOL-SF™. Rev Saúde Com.2017; 13(1): 818-23. 

 
 

Zhang L, Du J, Hu Z, Han G, Delafontaine P, Garcia G et al. IL-6 and serum amyloid A synergy 

mediates angiotensin II–induced muscle wasting. J Am Soc Nephrol. 2009; 20(3): 604-12. 

 
 

Zhang L, Pan J, Dong Y, Tweardy DJ, Dong Y, Garibotto G et al. Stat3 activation links a C/EBPδ 

to myostatin pathway to stimulate loss of muscle mass. Cell metabolism. 2013; 18(3): 368-79. 

 
 

Zhang L, Rajan V, Lin E, Hu Z, Han H, Zhou X et al. Pharmacological inhibition of myostatin 

FASEB J. 2011; 25(5): 1653-63. 

 
 

Zhang L, Wang XH, Wang H, Du J, Mitch WE. Satellite cell dysfunction and impaired IGF-1 

signaling cause CKD-induced muscle atrophy. J Am Soc Nephrol. 2010; 21(3): 419-27. 

 
 

Zhang Z-H, Mao J-R, Chen H, Su W, Zhang Y, Zhang L et al. Removal of uremic retention 

products by hemodialysis is coupled with indiscriminate loss of vital metabolites. Clin Biochem. 

2017; 50(18): 1078-86. 

 

Zhou Y, Hellberg M, Svensson P, Höglund P, Clyne N. Sarcopenia and relationships between 

muscle mass, measured glomerular filtration rate and physical function in patients with chronic 

kidney disease stages 3–5. Nephrol Dial Transplant. 2017; 33(2): 342-48. 



73 
 

APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 -  ANAMNESE 
 

 
 



74 
 

 

 

 

 

 
 

 



75 
ANEXOS 

 

ANEXO 1– QUETIONÁRIO QUALIDADE DE VIDA 
 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



92 
 

 


