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RESUMO 

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

que resulta em perda progressiva e irreversível de suas funções. O tratamento 

para esses pacientes é dividido em dois grupos: terapia renal substitutiva (TRS) 

e tratamento conservador. Pacientes com DCR, na sua maioria, apresentam 

uma composição corporal e funcional desfavorável, resultando em um baixo 

nível de aptidão física, aumentando, assim, as chances de quedas e fraturas. 

Objetivo: avaliar o impacto semanal do tratamento hemodialítico na força de 

membros superiores. Materiais e Métodos: estudo transversal, com amostra de 

pacientes com DRC que realizam hemodiálise em clínica particular na cidade de 

Brasília-DF. Será avaliada a força de pressão palmar manual, com dinamômetro 

hidráulico, no início e no final da semana com sessões de HD, bem como pré e 

pós final de semana sem sessões de HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

A Doença renal crônica (DRC) atualmente é considerada um grave 

problema de saúde pública, tendo em vista que em um curto período de oito anos 

o Brasil dobrou seu número de pacientes em programas crônicos de diálise. Em 

1994 eram 24.000 pacientes cadastrados em programas dialíticos, logo este 

dado saltou para 53.153 pacientes em 2004, considerando um crescente de 8% 

ao ano. (BRASIL, 2014) Sendo assim, considera-se portador de Insuficiência 

Renal Crônica (IRC) qualquer indivíduo que apresente Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG) <60 ml/min/1,73m² por pelo o menos três meses consecutivos. 

(SILVA et al., 2016) 

Dentre diversos tratamentos, a hemodiálise (HD) é o procedimento mais 

utilizado no tratamento do IRC, que consiste na retirada das substâncias tóxicas, 

água e sais minerais do organismo, por meio da filtragem do sangue.(BRASIL, 

2014) Embora a IRC seja controlável, ela é incurável e tem elevada taxa de 

morbidade e letalidade, ainda sendo associada a diversos custos familiares, 

sociais e pessoais. (BARROS et al., 2006) Devido às altas taxas de morbidade, 

considera-se precárias as capacidades funcionais desses indivíduos para as 

atividades diárias, sendo os principais contribuintes para o baixo 

condicionamento físico dos pacientes com IRC em HD: anemia, uremia 

cardiopata, hipertensão arterial, fadiga e depressão.(BARANY et al., 1993)  

Pacientes renais crônicos (PRC) necessitam de atenção especial, por ser 

um grupo reconhecido a ter altos riscos de DCV. (GANSEVOORT et al., 2013) 

Segundo dados divulgados pelo United States Renal Data System de 2001, 

cerca de 40% dos 4.000 pacientes estudados em diálise apresentavam 

insuficiência cardíaca. A alta prevalência de doenças cardiovasculares (DCV) em 

pacientes com IRC se deve, na maioria das vezes, à elevadas taxas de 

comorbidades relacionadas à doença, tais como diabetes melitus e hipertensão 

arterial, causadoras de lesão do tecido renal e do sistema cardiovascular. 

(AMMIRATI; CANZIANI, 2009)  

Além disso, percebe-se também alta incidência de sedentarismo, 

obesidade, aumento do estresse oxidativo, e dentre as principais DCV que 

acometem os PRC, destacam-se a hipertrofia ventricular esquerda, a 



insuficiência cardíaca e a doença isquêmica. (AMMIRATI; CANZIANI, 2009)  

Umas das principais causas da IRC é a hipertensão arterial, de forma que, 

associadas, aumenta-se de forma severa os riscos de DCV, contribuindo de 

forma direta aos mecanismos centrais da hipertensão arterial sobre a IRC, 

caracterizada pelas perdas da função excretora de sódio, resultando em 

sobrecarga salina e de volume, aumento da atividade do sistema renina-

angiotensina-aldosterona e disfunção endotelial. (BORTOLOTTO, 2008)  

A obesidade pode ser conceituada como uma doença caracterizada pelo 

excesso de acúmulo de gordura corporal, acarretando repercussões à saúde 

(CODOGNO et al., 2011) com prejuízo na qualidade e redução na quantidade de 

vida. (BJORNTORP et al., 2000).  Dois fatores determinantes são apresentados, 

como: mudanças no consumo alimentar, com aumento exagerado do 

fornecimento de energia pela dieta, e redução da Atividade física (AF). Portanto, 

intimamente ligada à IRC, devido ao aumento da pressão arterial e 

sedentarismo, contribuindo de forma incisiva para um acúmulo de alterações 

funcionais, permitindo um desequilíbrio de todo o organismo. (HALL et al., 2014; 

VILLAREAL et al., 2004) 

Além dos problemas causados e listados acima, a obesidade também 

reduz a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida durante 

o processo de envelhecimento. (GARCIA, 1997) Um dos sistemas orgânicos 

afetados pelo envelhecimento é o musculoesquelético, no qual é envolvido em 

diversas funções corporais, sendo elas: incapacidade de locomoção, autonomia 

e perda de massa magra, resultando em uma preocupante redução na força 

muscular. (GOODPASTER et al., 2008) 

Estudos recentes têm estabelecido associações importantes entre 

medidas de massa muscular, função muscular, níveis de atividade física e 

mobilidade funcional de idosos, comprovando que o longo tempo de marcha e a 

diminuição na força de preensão palmar (FPP) podem caracterizar diminuição 

de força e potência muscular de membros musculares inferiores (MMII) e declínio 

funcional em idosos.(FRONTERA et al., 2000; ROLLAND et al., 2003)  Desta 

forma, diversos são os fatores de risco à saúde dos idosos, porém a ocorrência 

de quedas destaca-se neste contexto por ser um importante marcador, bem 

como possível causa, de declínio funcional em pessoas idosas. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2008). A queda é 



considerada a principal causa de hospitalização de lesões por resultância de 

causas externas em idosos, sendo considerada o primeiro e quarto lugares nas 

taxas de morbidade e mortalidade desta população no Brasil. (ROLLAND et al., 

2003) 

No estudo de Roberts et al. foram observadas a relação do número de 

quedas com a força muscular dos membros musculares superiores (MMSS), por 

meio da força de preensão manual. Sabendo que a avaliação da força muscular 

de MMSS, principalmente de FPP, tem sido utilizada como preditor de saúde  em 

múltiplos contextos na população de idosos (ROBERTS et al., 2014)  a 

dinamometria manual (DM) caracterizada pela aferição voluntária da força 

máxima por preensão palmar manual, consiste em um teste simples para estimar 

a função do músculo esquelético.(HALL et al., 2014) Por meio de um 

equipamento portátil, de procedimento rápido, pouco invasivo e de baixo custo, 

chamado dinamômetro. 

O dinamômetro Jamar é um aparelho de fácil manuseio, permitindo uma 

fácil utilização tanto em estudos de campo quanto em situações clínicas 

ambulatoriais fornecendo uma leitura rápida e direta. O modelo hidráulico do 

dinamômetro Jamar é o recomendado pela Sociedade Americana de Terapeutas 

da Mão (American Society of Hand Therapists - ASHT), sendo considerado o 

mais fidedigno e preciso instrumento para avaliar a preensão palmar manual. 

(KLIDJIAN et al., 1980) Considerando os aspectos acima, este estudo tem por 

objetivo avaliar a força de preensão palmar manual no início e no final da semana 

com sessão de HD, bem como pré e pós final de semana sem sessão de HD em 

indivíduos com Insuficiência renal crônica. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Avaliar o impacto semanal do tratamento hemodialítico na força de 

membros superiores. 

Objetivo específico 

● Verificar os valores pressóricos pré e pós tratamento hemodialítico no 

primeiro e último dia da semana; 



● Verificar os valores pressóricos pré e pós final de semana; 

● Verificar o impacto do tratamento de hemodiálise no primeiro e último dia 

da semana na força de preensão palmar;  

● Verificar o impacto do tratamento de hemodiálise pré e pós final de 

semana na força de preensão palmar. 

  

JUSTIFICATIVA 

Os quadros de doenças renais crônicas, tem apresentado um crescimento 

importante e impactante na população e em seus vínculos, é uma doença que 

tem tratamento, porém não tem cura, sendo assim, temos a somatória de novos 

casos aos já existentes. Esses pacientes apresentam uma condição física 

desfavorável decorrente também ao tratamento hemodialítico, que desencadeia 

em uma cascata de outros fatores como: obesidade, anemias, fadiga, 

depressão, dentre outros, levando o paciente a outros problemas até mesmo de 

socialização, ligados a essa diminuição da composição corporal e capacidade 

de função diminuída.  

Entende-se, que melhorando essa condição física, podemos evitar a 

somatória de outras patologias ao paciente de DRC e diminuir o impacto das 

sessões de HD, e elevar a qualidade de vida desse individuo, voltando a 

socializar-se.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Delineamento 

Estudo transversal, com amostra de pacientes com insuficiência renal 

crônica que realizam hemodiálise em clínica particular na cidade de Brasília-DF. 

Local e período de realização 

O estudo será realizado na Clínica Nefro Intensimed, durante os meses 

de fevereiro e março de 2020. 

 

 



População e amostra 

A população do estudo será os pacientes renais crônicos sujeitos à 

hemodiálise na clínica NefroIntensimed, Brasília – DF. Amostragem por 

conveniência. 

Critérios de Inclusão 

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

2. Pacientes com diagnóstico de doença renal crônica em tratamento de 

hemodiálise há, pelo menos, três meses; 

3. Apresentar total capacidade osteomioarticular para a realização do 

protocolo de força de preensão palmar. 

4. Dezoito anos de idade ou mais. 

  

Critérios de exclusão 

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

realizar o teste; 

2. Apresentar comprometimento nas fístulas arteriovenosas. 

 

Variáveis 

No presente estudo será avaliado variáveis de força de preensão palmar 

manual e pressão arterial, ambas de característica quantitativa contínua. 

Procedimentos Gerais 

Visto o desenho do presente estudo, avaliaremos as variáveis de FPP e 

PA. 

As etapas do estudo são explicitadas abaixo: 

1. Assinatura do TCLE; 

2. Realização de um sessão para familiarização com o protocolo de preensão 

palmar.; 

3. Avaliação da PA e FPP por dinamometria pré sessão HD na primeira e 

última sessões de HD da semana; 



4. Avaliação da PA e FPP por dinamometria pós sessão HD na primeira e 

última sessões de HD da semana; 

5. Avaliação da PA e FPP por dinamometria pré final de semana; 

6. Avaliação da PA e FPP por dinamometria pós final de semana; 

 

Teste de preensão palmar manual 

Será utilizado o equipamento dinamômetro hidráulico analógico Jamar® 

(BESTON,1954). É consenso na comunidade científica a utilização de um 

protocolo de teste padronizado para assegurar a precisão, confiabilidade e 

comparabilidades das medidas. Desta forma o protocolo mais usado é o de Innes 

1999, sendo descrita da seguinte forma: 

[...] sentado em uma cadeira com encosto 

reto e sem suporte para os braços, ombro 

aduzido e neutralmente rodado, cotovelo 

flexionado a 90º, antebraço em posição 

neutra e punho entre 0º e 30º de exten- 

são e 0º e 15º de desvio ulnar. 

Será realizado uma série de familiarização, com 48 horas de antecedência 

para a realização do teste válido. Somente será permitido a avaliação em braço 

não fistulado. 

Pressão arterial 

Para análise da pressão arterial, será utilizado os valores pressóricos 

coletados e expostos pelo aparelho de pressão automático BPA100 - Microlife 

pré e pós sessões de hemodiálise. 

 

Riscos 

Os possíveis riscos que os participantes estarão expostos serão: 

a) lesão osteomioarticular decorrente à força máxima imposta pelo teste de 

FPP; 

b) aparição de dor muscular tardia após o teste de FPP; 



c) constrangimento durante o teste de FPP e, após, exposição dos 

resultados. 

Para a minimização dos riscos serão adotadas medidas de familiarização 

antes dos testes de FPPM pré sessão de hemodiálise seguido de descanso 

considerável de um minuto para a coleta dos dados válidos por um profissional 

de Educação Física e equipe interdisciplinar envolvidas nos processos 

hemodialíticos da clínica NefroIntensimed. Será da responsabilidade dos 

pesquisadores o anonimato dos indivíduos e seus respectivos resultados, 

assistência integral caso ocorra danos que estejam diretamente ou indiretamente 

relacionados à pesquisa. Caso algo desta magnitude ocorra será acionada a 

equipe médica da clínica para os devidos atendimentos emergenciais e qualquer 

custo ocasionado será da responsabilidade dos pesquisadores. 

Benefícios 

Os indivíduos estudados serão beneficiados acerca dos conhecimentos 

dos valores de força muscular e valores pressóricos. Além de receber dados que 

servirão de embasamento para futuros programas de controle ou melhoria da 

força e pressão arterial em situações de declínio funcional de ambos. 

  

RESULTADOS ESPERADOS 

Pretende-se comprovar um declínio na força de preensão palmar pós final 

de semana sem sessão de hemodiálise e sua relação com os valores pressóricos 

pré e pós final de semana sem sessão de hemodiálise em indivíduos com 

insuficiência renal crônica. Além do mais, vislumbramos o incentivo à 

investigação científica para outros pesquisadores, e a abertura de linhas de 

pesquisas que poderão descobrir as melhores estratégias de intervenção com 

exercício físico que podem ser utilizadas para a atenuação dos valores 

pressóricos e melhora da força muscular 
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