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RESUMO 

Introdução: a doença renal crônica (DRC) se caracteriza por uma lesão nos rins 

que resulta na perda progressiva e irreversível de sua função. Entre as doenças que 

atingem essa população, a que tem causado maior índice de morbidade e mortes 

têm sido as doenças cardiovasculares, a qual se deve em parte pela presença de 

doenças coexistentes como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Os pacientes 

com DRC possuem um baixo nível de atividade física, o que resulta em um baixo 

nível de capacidade funcional, força muscular e condicionamento físico, trazendo 

alterações endócrino-metabólicas, osteomioarticulares e aumentando as chances do 

aparecimento de doenças. O exercício resistido traz melhoras na saúde geral e no 

nível de aptidão física do indivíduo, a sua prática regular traz reduções do risco de 

doenças cardiovasculares e degenerativas, além da melhora nos níveis de força e 

parâmetros bioquímicos. Objetivo: verificar o efeito dos diferentes níveis de 

intensidade de um protocolo de exercício resistido isotônico em pacientes com 

insuficiência renal crônica (IRC). Materiais e métodos: Estudo experimental, onde 

será efetuada uma intervenção aguda, em uma amostra de pacientes que realizam 

hemodiálise e possuem IRC, em uma clínica privada na cidade de Brasília – DF. 

Frente ao desenho experimental do estudo, será utilizado para caracterização da 

amostra a avaliação das variáveis antropométricas, funcionais e sociodemográficas. 

Após esta etapa os participantes serão submetidos aleatoriamente a três momentos 

para análise das variáveis cardiovasculares. O protocolo do treino resistido isotônico 

será realizado em dois momentos, seguindo a mesma proposta de exercícios, 

contudo, com intensidades diferentes. 

 

 

 

  



INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica (DRC) se caracteriza por uma lesão nos rins que 

resulta na perda contínua e irreversível de sua função (CRISTIELLE; 

NASCIMENTO, 2012). A DRC é causada por uma variedade de nefropatias que 

resultam na redução progressiva da filtração glomerular, podendo variar do primeiro 

ao quinto estágio. Com o passar do tempo a lesão progride com esclerose 

glomerular e fibrose intersticial, chegando em sua fase mais avançada onde o rim 

fica impossibilitado de manter a normalidade de seu meio interno, o que resulta na 

insuficiência renal crônica (CRISTIELLE; NASCIMENTO, 2012; BRASIL, 2007). Ao 

chegar em seu quinto e último estágio, onde o paciente já está em estado crítico, é 

iniciada a terapia de substituição renal por meio do tratamento dialítico para que se 

possa atenuar o desenvolvimento da doença renal e prolongar a vida do paciente.  

As doenças cardiovasculares tem causado um grande índice de morbidade e 

mortes nesta população se comparadas com as demais doenças, a qual se deve em 

parte pela presença de doenças coexistentes como hipertensão arterial e diabetes 

mellitus (AMMIRATI; CANZIANI, 2009). 

Dados de 2014 mostram que no Brasil mais de 100.000 pessoas são 

dependentes da hemodiálise. A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) estima 

que 90% dos pacientes estão em hemodiálise. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

apresentou um gasto anual estimado em R$ 2,2 bilhões com os tratamentos de 

pacientes que necessitam realizar hemodiálise (4). 

Os pacientes com DRC possuem valores mínimos de capacidade funcional, 

força muscular e condicionamento físico, resultantes do baixo nível de atividade 

física dessa população, trazendo alterações endócrino-metabólicas, 

osteomioarticulares e aumentando as chances do aparecimento de doenças como 

diabetes, cardiopatias e hipertensão arterial, o que aumenta a morbimortalidade e 

resulta em uma baixa qualidade de vida. Uma boa forma de trazer melhorias na 

capacidade funcional, força muscular e condicionamento físico é a prática regular de 

exercícios físicos, o que também diminui os risco da ocorrência de doenças e eleva 

a qualidade de vida dos indivíduos (JOURNAL; DISEASE, 2015; RIBEIRO; IURAS; 

BARBOSA, 2013). 

O momento para a prática de exercício físico com pacientes de hemodiálise 

que tem se mostrado mais eficaz são as duas primeiras horas do presente 



tratamento, onde se obteve ótimos valores para ganho na capacidade aeróbica, 

força muscular, aumento na eficiência da diálise, depuração de toxinas e qualidade 

de vida. Porém ainda é preciso ser mais estudado qual o melhor modelo de 

exercício físico para ser aplicado durante a hemodiálise (LIMA et al., 2013). 

A prática regular do exercício resistido traz reduções do risco de doenças 

cardiovasculares e degenerativas, além da melhoria nos níveis de força e 

parâmetros bioquímicos o que traz significativos benefícios na saúde geral e no 

nível de aptidão física do indivíduo. O programa de exercícios resistidos tem se 

mostrado uma boa alternativa para a melhora na síndrome das pernas inquietas e 

na qualidade do sono de pessoas com IRC. A prática do exercício físico intradialítico 

apresentou melhoras significativas na capacidade funcional, força, variáveis 

cardiovasculares, taxas de hospitalização e qualidade de vida dos 

pacientes(RIBEIRO; IURAS; BARBOSA, 2013; BENNETT et al., 2016). 

Sabe-se que o treinamento resistido isotônico traz diversos benefícios para o 

indivíduo, porém ainda se observa uma lacuna na literatura a respeito de qual a 

melhor intensidade desse treinamento para se aplicar de forma intradialítica em 

pacientes com insuficiência renal crônica. É importante que seja investigado as 

diferentes respostas dos indivíduos aos diferentes tipos de intensidade dos 

exercícios intra dialíticos. 

 

Objetivo Geral 

Verificar o papel de diferentes níveis de intensidade de um programa de 

exercício resistido isotônico em variáveis cardiovasculares em pacientes com 

insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise 

 

 

Objetivos específicos 

 Verificar a influência de um programa de exercício resistido isotônico de 

intensidade moderada nas variáveis cardiovasculares em pacientes com 

insuficiência renal crônica que realizam hemodiálise. 

 Verificar a influência de um programa de exercício resistido isotônico de alta 

intensidade nas variáveis cardiovasculares em pacientes com insuficiência renal 

crônica que realizam hemodiálise. 



 Identificar qual o protocolo mais seguro para se executar um programa de 

exercício resistido isotônico em pacientes com insuficiência renal crônica que 

realizam hemodiálise.  

 

JUSTIFICATIVA  

Justifica-se a importância desse estudo tendo-se em vista o aumento significativo do 

número de pessoas acometidas por Doenças Renais Crônicas. A DRC atualmente compõe 

o grupo das patologias de grande impacto para Saúde pública. Um levantamento feito em 

2016 pela Sociedade Brasileira de Nefrologia considerou que o número total pacientes no 

país em 1º de julho de 2016 era de 122.825. O mesmo estudo ainda estimou um aumento 

anual de 4,5% nas taxas de incidência e 6,5% na prevalência de pacientes com DRC, 

associado ao aumento contínuo no número de pacientes em tratamento de terapia renal 

substitutiva (SESSO et al., 2017). Com isso fomenta-se a importância de avaliar e promover 

uma melhora na capacidade funcional desses pacientes, além de associar as variáveis de 

doenças cardiovasculares presente.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

DELINEAMENTO 

Estudo experimental, onde será efetuada uma intervenção aguda, em uma 

amostra de pacientes que realizam hemodiálise e possuem insuficiência renal 

crônica, em uma clínica privada na cidade de Brasília – DF. 

LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O presente estudo será realizado durante o período de julho a outubro de 

2019 na Clínica Nefro Intensimed. 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população participante deste estudo será os pacientes com insuficiência  

renal crônica submetidos à hemodiálise na clínica Nefro Intensimed, Brasília – DF. 

Para a análise de estimativa amostral será utilizado o software G*Power™, a fim de 

obter 80% de potência e 5% de nível de significância. 



CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

1. Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE; 

2. Pacientes com diagnóstico de doença renal crônica em tratamento 

hemodialítico há, pelo menos, três meses; 

3. Estar liberado pela equipe médica para a prática de exercício físico durante 

as sessões de hemodiálise; 

4. Apresentar total capacidade osteomioarticular para a realização do protocolo 

de exercício físico; 

5. Dezoito anos de idade ou mais. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

1. Apresentar algum desconforto ou intolerância ao programa de exercício 

físico; 

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

os exercícios ou participar de todas as etapas da pesquisa; 

3. Apresentar comprometimento nas fístulas arteriovenosas; 

4. Receber transplante de rim; 

5. Apresentar valores pressóricos descontrolados. 

VARIÁVEIS 

O quadro 1 traz as características das variáveis que serão estudadas no 

presente trabalho. 

  

Tabela 1 – Variáveis 

VARIÁVEIS TIPOS DE VARIÁVEIS 

Sexo Qualitativa nominal dicotómica 

Idade Quantitativa contínua 

Massa corporal Quantitativa contínua 

Estatura Quantitativa contínua 

Índice de massa corporal Quantitativa contínua 

Tempo de diálise Quantitativa contínua 



Pressão arterial Quantitativa contínua 

Frequência cardíaca Quantitativa contínua 

Duplo produto Quantitativa contínua 

Variabilidade da frequência cardíaca Quantitativa contínua 

  

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Frente ao desenho experimental do estudo, será utilizado para caracterização 

da amostra a avaliação das variáveis antropométricas, funcionais e 

sociodemográficas. Após esta etapa os participantes serão submetidos 

aleatoriamente a três momentos para análise das variáveis cardiovasculares, sendo 

estes: 1) controle; 2) exercício resistido isotônico de intensidade moderada; 3) 

exercício resistido isotônico de intensidade alta; 

As etapas do estudo são explicitadas abaixo: 

i)    Avaliação das variáveis antropométricas, aplicação do questionário 

sociodemográfico, assinatura do TCLE. 

ii)  Na semana seguinte, os participantes serão submetidos a sessão de 

familiarização do protocolo de exercícios isotônicos e ao teste de repetições 

máximas. 

iii) Sete dias após a etapa II, os participantes iniciarão os protocolos 

experimentais em ordem aleatória. Haverá o intervalo de uma semana entre a 

aplicação dos protocolos, padronizando-se o turno, temperatura e luminosidade. 

Os protocolos serão aplicados na primeira hora de diálise; 

iv)   A coleta das variáveis cardiovasculares dar-se-á 10 minutos pré e até 

60 minutos pós intervenção, sendo reavaliados 24 horas após. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Dados sociodemográficos 

Será aplicado um questionário contendo variáveis sociodemográficas: idade 

(em anos), gênero (m/f), escolaridade, índice de massa corporal (IMC) (kg/m²), 



tempo de diálise (meses), uso de medicamento hipnótico (sim/não), uso de 

psicotrópico (sim/não), uso de anti-hipertensivo (não/sim), turno de diálise durante a 

avaliação (matutino/vespertino/noturno), tabagismo (sim/não) e etilismo (sim/não). 

Dados antropométricos 

Por meio de aparelho de bioimpedância marca Byodinamics, modelo ®310e 

(São Paulo, Brasil), será mensurada a composição corporal. Uma balança e 

estadiômetro marca Filizola TM Beyond Technology, modelo PL – 200 – (São Paulo, 

Brasil), com resolução de 0,1kg e 0,1 cm serão utilizados para se obter os valores 

de estatura e massa corporal. Serão realizadas todas as medidas conforme as 

recomendações presentes no manual dos aparelhos. 

Variabilidade da frequência cardíaca e pressão arterial 

Os participantes terão a frequência cardíaca avaliada por 10 minutos pré e 

10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos pós intervenção (LIMA et al., 2011), por meio do 

frequencímetro Polar, modelo RS 800 CX (Estados Unidos). Onde os participantes 

deverão estar deitados em decúbito dorsal, onde será controlada a temperatura e 

luminosidade do ambiente.  

Os valores pressóricos avaliados e expostos pela máquina de diálise serão 

utilizados para a análise da pressão arterial durante 5 e 10 minutos antes da sessão 

e imediatamente, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos e 24 horas após. 

 

Teste de 1 repetição máxima 

Para este teste será realizada uma sessão de familiarização com os 

exercícios propostos, constituída por 1 série de 15 repetições com intervalo de um 

minuto da transição de um exercício para o outro. O teste de 1 repetição máxima 

(RM) será realizado após um minuto da execução das séries de familiarização, será 

definido de forma aleatória o valor de peso inicial do teste. Será fixado um intervalo 

de 3 minutos entre as tentativas de 1RM. Foi validada como carga máxima aquela 

obtida durante uma única repetição máxima completa com a realização correta dos 

exercícios propostos. O andamento dessas avaliações se dará no braço não 

fistulado. 

Protocolos de exercício físico 



Isotônico 

O protocolo será composto por três exercícios iniciais de alongamentos 

dinâmicos, seguido de 6 exercícios resistidos isotônicos, com duração de 30 

minutos. Seguindo a mesma proposta de exercícios, porém com intensidades 

diferentes. Os exercícios resistidos serão divididos por alternação de segmento, 

onde vão contar com apenas um exercício sendo realizado por série. 

  
 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Prescrição dos exercícios 

Preparação do movimento 

(2’) 

Exercícios resistidos (30’) 

- Mobilidade glenoumeral; - Rosca bíceps com halteres; 

- Estabilidade lombar; - Adução de quadril com bola suíça; 

- Mobilidade de quadril. - Tríceps francês com halteres; 

  - Extensão de joelhos alternada com caneleira; 

  - Elevação frontal com halteres; 

  - Elevação pélvica. 

  

Será aplicada a escala de OMNI-RES (LAGALLY; ROBERTSON, 2006) para 

determinar a percepção subjetiva de esforço (PSE), onde os participantes vão 

indicar como se sentem ao final de cada série. A qual será utilizada para o controle 

da carga externa. 

O controle da carga interna será por meio do frequencímetro Polar S810i 

(Polar Electro), onde ao final de cada série será verificada a frequência cardíaca 

(FC). Na tabela 3 segue como será realizado o controle do volume de treinamento 

(número de séries e repetições) e intervalo de recuperação entre as séries. Durante 

a realização dos exercícios a cadência dos movimentos utilizada será de dois 



segundos para as contrações concêntricas e excêntricas e nenhum segundo para a 

transição entre as respectivas fases nas duas intensidades. 

   

Tabela 3 – Organização do protocolo em suas respectivas intensidades 

 
Intensidade   

(1 RM) 
PSE 

Séries e 

repetições 

Intervalo de 

recuperação 

Intensidade alta 80% 8-9 2 x 10 2’ 

Intensidade moderada 60% 5-6 2 x 15 1’ 

PSE = percepção subjetiva de esforço. RM = Repetição máxima.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A normalidade será verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. A descrição 

da amostra, frequências observadas, desvio padrão e média será por meio de 

estatística descritiva. O software G*Power™ versão 3.1.9.2 (Departamento de 

Psicologia, Universidade de Kiel, Kiel, Alemanha) será utilizado para se obter a 

estimativa da amostra.  

Para as variáveis quantitativas dos valores médios obtidos no momento pós-

intervenção que apresentaram distribuição gaussiana utilizou-se os modelos de 

análise de covariância (ANCOVA) para comparar os diferentes protocolos. Por outro 

lado o método ANCOVA não Paramétrico baseado em postos foi utilizado para as 

variáveis que não apresentavam distribuição gaussiana em pelo menos um dos 

protocolos. Para os modelos ANCOVA, medidas obtidas no pós-intervenção serão 

consideradas variáveis dependentes, os diferentes protocolos serão considerados 

variáveis independentes e as medidas pré-intervenção serão co-variáveis. Conforme 

as medidas apresentarem distribuição gaussiana ou não serão utilizadas teste t de 

Student para amostras emparelhadas ou pelo teste não paramétrico de Wilcoxon, 

respectivamente para comparações intra-grupo. De acordo com a apresentação de 

distribuição normal ou não serão realizadas as comparações entre grupos pelo teste 

t independente e o teste de Mann-Whitnney. Considerar-se significativo p < 0,05. O 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, EUA) será utilizado para a realização das análises estatísticas. 



ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo vai dispor de todo o atendimento à resolução 466/12, onde serão 

tomados os devidos cuidados éticos em relação ao respeito à pessoa humana e ao 

anonimato. O estudo será submetido para avaliação ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UCB. 

Riscos e benefícios 

Os pacientes poderão usufruir dos seguintes benefícios: i) lesão 

osteomioarticular decorrente aos exercícios resistidos; ii) quadro de hipoglicemia 

durante a realização dos exercícios; iii) aparição de dor muscular tardia após o 

programa de exercícios; iv) rompimento da fístula arteriovenosa; v) constrangimento 

durante a resposta dos questionários; e vi) exposição dos resultados.Algumas 

medidas serão tomadas para a diminuição dos riscos, como familiarização e 

alongamentos antes de todas as atividades físicas além do constante 

monitoramento realizado por um profissional de Educação Física e equipe 

interdisciplinar. Será realizado o procedimento de utilização de fita adesiva 

micropore para maior fixação da fístula junto ao corpo para que seja evitada 

possíveis complicações com a fístula, além também de que o membro onde a fístula 

está fixada não realizará exercícios físicos. Será mantido total sigilo a respeito dos 

dados, os quais não serão disponibilizados. Os pesquisadores serão responsáveis 

por realizar assistência integral caso ocorra danos que estejam diretamente ou 

indiretamente relacionados à pesquisa. O procedimento inicial será de acionar a 

equipe médica da clínica para os devidos atendimentos emergenciais e qualquer 

custo ocasionado será da responsabilidade dos pesquisadores. 

Por meio dessa pesquisa os participantes vão obter conhecimento acerca de 

sua composição corporal, força muscular e variáveis cardiovasculares. Os quais vão 

poder experimentar e aproveitar possíveis melhorias das variáveis cardiovasculares, 

melhora dos aspectos clínicos e um feedback integral a respeito dos resultados. 

Resultados esperados: 

Espera-se que com essa pesquisa se possa mostrar que os diferentes níveis 

de intensidade e o protocolo do exercício resistido isotônico desempenham um 

papel importantíssimo nas variáveis cardiovasculares dos pacientes com IRC. Além 



também da produção de trabalhos científicos a partir dos resultados obtidos com 

este presente estudo. 
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