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INTRODUÇÃO 

Doença renal crônica terminal (DRCT) é progressiva e irreversível, 

caracterizada pela redução da taxa de filtração glomerular (TFG), proteinúria ou 

ambos.1 Os rins estão envolvidos na homeostase de diversos sistemas 

corporais. Dessa forma, a terapia renal substitutiva se faz necessário para 

esses pacientes com DRCT quando a taxa de TFG reduz baixo de 15 mL/min 

1,73m2. Sendo assim o tratamento pode ser realizado por meio da hemodiálise 

(HD), diálise peritoneal ou transplante renal. 1 

A HD induz algumas alterações no cotidiano desses pacientes, sendo 

eles o isolamento social, afastamento do ambiente de trabalho, dependência de 

auxílio por parte do governo, perda de autoridade familiar, parcial 

impossibilidade de locomoção em razão do estado clínico geral em razão 

também da periodicidade das sessões de HD, diminuição do nível de atividade 

física, disfunção sexual, entre outros. 2,3 

Há uma relação entre a DRCT com a ocorrência de diversos eventos 

fisiopatológicos, como alterações metabólicas e respiratórias, anemia, fraqueza 

muscular, depressão, cardiopatia, hipertensão arterial e diabetes. Todas essas 

injúrias induzem à redução progressiva na funcionalidade e no 

condicionamento, além de interferir de maneira negativa na qualidade de vida 

(QV) desses pacientes.  4, 6, 12, 13 

Nesse contexto existem alguns motivos, como por exemplo o tempo 

gasto para que seja feito o tratamento, levando em consideração o tempo de 

deslocamento e o tempo de tratamento e também o impacto da sessão de 

hemodiálise que justificam o baixo nível de atividade física entre os pacientes 

hemodialisados na qual a redução da capacidade aeróbia e a força muscular 

estão intimamente relacionados com a diminuição da massa muscular e 5–7 

risco cardiovascular aumentado.  

Todos esses fatores acima mencionados corroboram para uma 

diminuição da qualidade e expectativa de vida e diminuição da capacidade 

funcional. Principalmente a força dos membros inferiores repercutindo 

diretamente uma piora no quadro de saúde dessa população 9 10 



 O exercício físico contrapõe esses efeitos deletérios melhorando 

algumas alterações a nível musculoesquelético, hormonal, fadiga e capacidade 

funcional 13 . Evidências científicas consistentes indicam que a força muscular e 

a capacidade funcional da musculatura dos membros inferiores estão 

inversamente associadas com os sintomas da DRCT, como as alterações 

músculo-esqueléticas.14 

Nesse contexto, o teste de sentar e levantar (TSL) que avalia a força 

dos membros inferiores, apresenta-se como um teste de fácil aplicação e de 

baixo custo, permitindo, assim, a avaliação de pessoas em diferentes 

contextos. Esse teste possui uma boa representação, uma vez que possui 

elevada sensibilidade, alta especificidade para a avaliação da capacidade 

funcional em pessoas com DRCT.16 17 

Contudo, não é totalmente compreendido o impacto de uma sessão de 

hemodiálise sobre o desempenho do TSL, pois é observado que após a 

hemodiálise esses pacientes apresentam fadiga, diminuição da força e piora na 

deambulação. Dessa forma, a avaliação da capacidade funcional (i.e. TSL) 

após a diálise se faz necessário para compreender essas respostas agudas, 

estes aspectos podem ser quantificados por meio de testes de desempenho e 

relacionados à incapacidade funcional (Rikli & Jones, 2013). 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi analisar o impacto de uma sessão de 

hemodiálise sobre o desempenho no TLS em pacientes com DRCT. 15   

JUSTIFICATIVA 

Pacientes renais crônicos (PCR) submetidos à hemodiálise apresentam 

diversas intercorrências durante o tratamento, sendo a principal delas 

relacionada ao sistema cardiovascular e musculometabólico. Em pacientes 

hemodialíticos, as taxas de hospitalização por quedas é cada vez maior. Além 

disso, PRC manifestam redução da capacidade funcional e força muscular, 

sendo de extrema importância a adesão e aderência a programas de atividade 



física. Desta forma, identificar o comportamento da força muscular de membros 

inferiores em decorrência do tratamento hemodialítico é de extrema 

importância para esta população, podendo diminuir o risco de desfechos 

negativos, promover melhor qualidade de vida e diminuir os custos da saúde 

pública com hospitalização. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

DELINEAMENTO 

Será realizado um estudo transversal e serão selecionados pacientes 

com doença renal crônica em fase terminal que realizam hemodiálise em uma 

clínica privada na cidade de Brasília - DF. 

LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O presente estudo realizar-se-á na Clínica NefroIntensimed, durante o 

período de março de 2020. 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população do presente estudo será os pacientes renais crônicos 

submetidos à hemodiálise na clínica NefroIntensimed, Brasília – DF. 

Utilizaremos amostra por conveniência. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

1. Possuir dezoito anos ou mais. 

2. Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

3. Apresentar total capacidade osteomioarticular para a realização do 

protocolo do TLS; 

4. Pacientes que apresentem diagnóstico de insuficiência renal crônica em 

tratamento hemodialítica há, pelo menos, três meses. 

 

 



CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

1. Apresentar algum desconforto ou intolerância ao TSL;  

2. Apresentar alguma complicação no estado de saúde que o impeça de 

realizar o TSL. 

3. Cadeirantes e amputados. 

VARIÁVEIS 

A variável dependente que será avaliada no presente trabalho é a força 

de membros inferiores, tipo quantitativa contínua. As independentes serão 

tempo de HD, composição corporal e valores pressóricos. 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Frente ao desenho experimental do estudo, iremos avaliar a variável 

força de membros inferiores. Após, os participantes serão submetidos às 

seguintes etapas do estudo: 

I)  O primeiro contato será feito na segunda e terça feira da primeira semana 

para que se explique todas as etapas do projeto. A seguir faremos a 

aplicação do questionário sociodemográfico e assinatura do TCLE durante 

a sessão de HD. 

II) A seguir, após o fim da sessão de HD, faremos sessão de familiarização do 

TLS, sendo assim simulando o teste. 

II)  Na semana seguinte será aplicado o TLS. O primeiro momento será na 

primeira sessão da semana e o segundo momento será após a última sessão 

semanal. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A força de membros inferiores será avaliada pelo TLS 5 vezes de uma 

cadeira de 45 cm. O teste se inicia com o paciente sentado na cadeira, as 

costas ficam alinhadas, pés afastados à largura dos ombros e totalmente 

apoiados ao chão. Um dos pés deve estar ligeiramente avançado em relação 



ao outro para a ajudar a manter o equilíbrio. Os membros superiores deverão 

estar cruzados ao nível dos pulsos e contra o peito.  

Ao sinal de ―partida‖ o participante eleva-se até a posição ereta (posição 

vertical) e regressa à posição inicial sentado. O participante será encorajado a 

completar as 5 repetições no menor período. 

PRECEITOS ÉTICOS  

Esta pesquisa seguirá os princípios éticos presentes na Resolução 

nº196/96, do Conselho Nacional de Saúde. O estudo será submetido para 

avaliação ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário ICESP. 

Riscos  

I) Constrangimento durante as respostas do questionário;   

II) Perder o equilíbrio durante a execução do TSL; 

III) Elevação abrupta da frequência cardíaca, podendo gerar tontura e 

fadiga. 

Para minimizar os riscos serão adotados como cautela: presença de um 

profissional de educação física. Ao sinal de qualquer risco acima citado, o 

participante será encaminhado para a equipe médica da clínica. 

Adicionalmente, manteremos sigilo total referente aos dados do questionário, 

não os disponibilizando. 

Benefícios  

Em relação aos benefícios podemos listar: feedback acerca de sua 

funcionalidade; sugestão sobre medidas a serem tomadas para melhora da 

funcionalidade. 

Resultados esperados 

Nossa hipótese é que haverá diminuição do desempenho do TLS após 

a sessão de HD, tendo em vista que a sessão de HD gera impacto em 

aspectos fisiológicos e assim traçar um perfil de prevenção pela própria 

evolução que a hemodiálise impacta no organismo. 
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