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RESUMO 

Introdução : A doença renal crônica (DRC) pode ser entendida como uma síndrome 

ocasionada por uma série de doenças que alteram estruturas ou funções dos rins 

reduzindo a taxa de filtração glomerular (TFG), trazendo consigo doenças 

coexistentes e a perda de força e massa muscular. Objetivo : Verificar as respostas 

do exercício isométrico em diferentes intensidades nas variáveis cardiovasculares de 

indivíduos com insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise. Materiais e  

Métodos : Trata-se de um estudo experimental, com intervenção aguda em pacientes 

com insuficiência renal crônica que realizam hemodiálise na clínica NefroIntensimed, 

Brasília, Distrito Federal. A estimativa amostral se dará por meio do software 

G*Power™, onde se atingirá 80% de potência e 5% de significância. Após autorização 

dos pacientes e da clínica anteriormente apresentados, serão coletados inicialmente, 

para caracterização da amostra, dados referentes a antropometria, capacidade 

funcional e questões sociodemográficas. Seguindo posteriormente com a avaliação 

de parâmetros cardiovasculares, por processo randomizado e constituído de três 

etapas: controle, intensidade moderada e intensidade alta.  



 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) pode ser entendida como uma síndrome 

ocasionada por uma série de doenças que alteram estruturas ou funções dos rins 

reduzindo a taxa de filtração glomerular (TFG) (DUMMER; THOMÉ; VERONESE, 

2007), levando ao quadro de insuficiência renal, quando apresenta valores abaixo de 

60 ml/min/1,73m², e falência renal permanecendo abaixo de 15 ml/min/1,73m² 

(BORTOLOTTO, 2008). O número de pessoas acometidas pela DRC no mundo 

corresponde a 10% da população mundial. No Brasil o número de casos tem 

aumentado nos últimos anos, visto que, de 2000 a 2009 cresceu 4,5% ao ano e hoje 

soma cerca de 100 mil indivíduos, que contam com 750 unidades que realizam a 

diálise no país (SBN, 2016). Na região norte, nordeste e centro-oeste o número de 

pessoas a espera pelo tratamento é maior do que a quantidade de vagas ofertadas 

pelas clínicas, gerando um problema de saúde pública. 

A principal causa de mortalidade neste grupo são eventos cardiovasculares, 

tais como, hipertrofia ventricular esquerda (HVE), insuficiência cardíaca (IC) e a 

doença isquêmica (PARIKH et al., 2006). Essa prevalência elevada está relacionada 

a coexistência de outras doenças, que por sua vez lesionam tanto o sistema 

cardiovascular quanto o tecido renal, mas também sofre influência de outros fatores, 

dentre eles, idade, dislipidemia, má alimentação e déficit da prática de exercícios ou 

sua inexistência, configurando sedentarismo. 

A complexidade de tratamento desta doença se torna evidente a medida em 

que se observa a gama de variáveis que estão interligadas e influenciam no processo 

de agravamento da DRC, contribuindo para o aumento de comorbidades, a 

necessidade de realizar a diálise, diminuição na qualidade de vida e, em alguns casos, 

levando a morte. Alguns estudos têm demonstrado o impacto da hipertensão arterial 

nesta doença, sendo abordada como causadora ou produto da DRC (BORTOLOTTO, 

2008). Junto a pressão arterial, a anemia e alguns marcadores inflamatórios, como a 

interleucina 6 (IL6), proteína c reativa e fator de necrose tumoral alfa (TNF alfa), 

podem predizer a hipertrofia ventricular, IC e doenças cardiovasculares 

(MCCULLOUGH; LEPOR, 2005; PARIKH et al., 2006; STENVINKEL, 2006), tornando-

se variáveis aliadas para possíveis controle e atenuação dos efeitos da DRC. 



 
 
 

 

Além destes parâmetros, o gasto de energia-proteína tem estado presente em 

pacientes com DRC (LEAL et al., 2011a) e é diagnosticada por níveis séricos baixos 

de albumina, colesterol, a perda da massa corporal e muscular (LEAL et al., 2011b), 

indicando índices de desnutrição e funcionalidade. Em particular a perda de massa e 

força muscular em pacientes com DRC é evidenciada e de extrema relevância para 

as atividades do dia-dia. Sua diminuição pode estar relacionada a complicações da 

doença e o próprio procedimento de diálise (LEAL et al., 2011b), contribuindo para 

uma baixa adesão a programas de exercícios físicos.  

Com o passar dos anos o declínio da força muscular e da massa muscular 

são inevitáveis, assim como muitos outros sistemas. No entanto, o aumento desses 

dois aspectos ou apenas sua manutenção, pode induzir a uma queda menos abrupta 

deste processo, preservando-os. Este cuidado deve ser realizado no decorrer da vida, 

para que na chegada da terceira idade as dificuldades possam ser encaradas com 

mais saúde e eficiência. Ademais, quando presente, costumes e/ou doenças, como a 

DRC, que possam intensificar a diminuição da força e massa muscular, esta 

prevenção passa a ter um caráter essencial e deve ser posta em prática. 

Diante disso, muitos estudos têm sido conduzidos com o intuito de avaliar e 

melhorar estes parâmetros, e a força de preensão palmar (FPP) tem se mostrado um 

método relevante por ser simples, de baixo custo, confiável e não invasivo. No entanto, 

por não haver estudos com estas características envolvendo pacientes renais 

crônicos, uma lacuna ainda é permeada pela comunidade científica no que diz respeito 

a que tipo de protocolo deve ser utilizado nesta população. Dentro deste panorama, o 

objetivo do presente estudo é verificar as respostas do exercício isométrico em 

diferentes intensidades nas variáveis cardiovasculares. 

 

Objetivo Geral 

Verificar as respostas do exercício isométrico em diferentes intensidades nas 

variáveis cardiovasculares de indivíduos com insuficiência renal crônica submetidos à 

hemodiálise. 

 

 

 



 
 
 

 

Objetivos específicos 

 Investigar os efeitos do exercício isométrico de intensidade moderada nas 

variáveis cardiovasculares de pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à 

hemodiálise. 

 Investigar os efeitos do exercício isométrico de alta intensidade nas variáveis 

cardiovasculares de pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à 

hemodiálise. 

 Analisar a fidedignidade e reprodutibilidade de um protocolo de exercício 

isométrico em indivíduos com doença renal crônica que realizam hemodiálise. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização do Estudo e Critérios Éticos 

Trata-se de um estudo experimental, com intervenção aguda em pacientes com 

insuficiência renal crônica, onde o respeito à pessoa humana, o anonimato e a 

resolução 466/12 foram preservados e atendidos.  

 

Amostra 

A amostra do presente estudo será composta por pacientes renais crônicos que 

realizam hemodiálise na clínica Nefro Intensimed, Brasília, Distrito Federal. Atingindo 

80% de potência, além de 5% de significância, por meio do software G*Power™, a 

estimativa amostral será realizada. 

 

Critérios de Inclusão 

Assinar o TCLE; possuir diagnóstico de doença renal crônica e estar realizando 

hemodiálise por, pelo menos, três meses; ser liberado para a prática de exercício físico 

durante a hemodiálise pelos médicos da clínica; demonstrar capacidade 

osteomioarticular satisfatório para a realização do protocolo de exercício físico; e ter 

idade de dezoito ou mais anos. 

 

 

 



 
 
 

 

Critérios de Exclusão 

Queixa de desconforto ou intolerância ao protocolo de exercício; demonstrar 

alguma complicação que impossibilite a realização de algum exercício ou etapa do 

estudo; exibir algum comprometimento na fístula arteriovenosa; receber transplante 

de rim; e apresentar descontrole da pressão arterial. 

 

Procedimentos Gerais 

Após autorização dos pacientes e da clínica anteriormente apresentados, serão 

coletados inicialmente, para caracterização da amostra, dados referentes a 

antropometria, capacidade funcional e questões sociodemográficas. Seguindo 

posteriormente com a avaliação de parâmetros cardiovasculares, por processo 

randomizado e constituído de três etapas: controle, intensidade moderada e 

intensidade alta. 

O estudo se desenhará da seguinte forma: no primeiro momento serão 

aplicados o TCLE, o questionário sociodemográfico, sessão de familiarização do teste 

de preensão palmar, além da coleta das variáveis antropométricas; posteriormente, o 

teste de contração voluntária máxima será realizado, obedecendo-se um período de 

48 horas após o primeiro momento; uma semana depois, os pacientes darão início 

aos protocolos propostos, seguindo aleatoriedade e uniformização do turno, 

luminosidade, temperatura, sete dias de intervalo entre cada protocolo e aplicação na 

primeira hora de hemodiálise. As variáveis cardiovasculares serão coletadas nos 

períodos de 10 minutos pré, 10 a 60 minutos e 24 horas pós intervenção. 

 

Variáveis Sociodemográficas 

 Será respondido um questionário de cunho sociodemográfico contendo os 

seguintes pontos: escolaridade, idade em anos, índice de massa corporal (Kg/M²), 

gênero, turno em que realiza diálise (matutino/vespertino/noturno), se faz uso ou não 

de medicamentos hipnóticos, pisicotrópicos e anti-hipertensivos, o tempo em meses 

de diálise, se ingere ou não álcool e faz uso ou não de tabaco. 

 

 

Variáveis Antropométricas 



 
 
 

 

 Será coletado a massa corporal, estatura e composição corporal dos 

participantes, utilizando-se de uma balança e estadiômetro de marca Filizola Beyond 

Technology, modelo PL - 200 - (São Paulo, Brasil), com resolução de 0,1Kg e 0,1cm 

e um equipamento de bioimpedância da marca Byodinamics, modelo ®310e (São 

Paulo, Brasil) respectivamente.  

 

Teste de Força Preensão palmar 

 Para a realização do teste, os pacientes serão posicionados sentados, com o 

ombro posicionado de forma neutra, cotovelos flexionados a 90 graus e punho 

também em posição neutra. Uma sessão de familiarização, constituída por três séries 

de 20 segundos e intervalo de um minuto entre elas, será realizada 48 horas antes do 

teste de contração voluntária máxima isométrica, permitindo-se três tentativas com 

dois minutos de intervalo entre cada uma e contabilizando-se o maior valor. O 

andamento destas avaliações se dará no braço não fistulado e com a utilização de um 

dinamômetro hidráulico analógico Jamar® (Simmons Preston, Illinois, USA). 

Instruções a fim de evitar a ingestão de álcool e cafeína, bem como, a prática de 

exercícios no dia do teste, serão passadas aos participantes. 

 

Variabilidade da Frequência Cardíaca e Pressão Arte rial 

Posicionados de forma supinada, estando deitados, os pacientes terão a 

frequência cardíaca mensurada aos 10 minutos pré, de 10 a 60 minutos e também 24 

horas pós intervenção, com o auxílio de um frequencímetro Polar, modelo RS 800 CX 

(Estados Unidos), onde se controlarão a temperatura e luminosidade. 

Utilizando-se os valores pressóricos obtidos pela máquina de diálise, a pressão 

arterial será analisada 5 e 10 minutos antes, de 5 a 60 minutos e 24 horas após a 

sessão.  

 

Protocolo de Exercício Isométrico 

Será utilizada a percepção subjetiva de esforço para o controle da carga 

externa por meio da escala de OMNI-RES (LAGALLY; ROBERTSON, 2006), 

observada ao final de cada série pela indicação do participante. Todavia, o controle 

da carga interna ocorrerá por meio da frequência cardíaca obtida pelo frequencímetro 



 
 
 

 

Polar S810i (Polar Electro), também captada ao final de cada série. Além deste 

parâmetro, o lactato sanguíneo irá ser coletado após a finalização da sessão, de uma 

amostra de sangue do paciente no lóbulo da orelha direita.  

Para a realização do treinamento isométrico, os participantes serão submetidos 

a sessões com uma breve preparação, composta por exercícios de mobilidade 

articular e respiração. 

Para a realização do treinamento isométrico os participantes serão submetidos 

a oito séries de um minuto com contrações isométricas voluntárias e um minuto de 

intervalo entre cada série, Souza et al. (2018). Este processo ocorrerá em duas 

sessões com intensidades distintas e utilizando-se apenas do braço não fistulado. 

Será explicitado a não utilização da manobra de Valsalva durante o protocolo. Segue 

abaixo a tabela ilustrando o protocolo do exercício isométrico e suas respectivas 

intensidades. 

 

Tabela 1 – Organização do protocolo em suas respectivas intensidades 

 
Intensidade 

(CMVI) 
PSE Séries 

Intervalo de 

recuperação 

Intensidade baixa 30% 5-6 8 x 1’ 1’ 

Intensidade moderada 50% 8-9 8 x 1’ 1’ 

CMVI = contração máxima voluntária isométrica; PSE = percepção subjetiva de esforço. 

Análise Estatística 

 O cálculo amostral será realizado por meio da média e desvio padrão, 

atingindo-se 80% de potência e 5% de significância e utilizando o software G*Power™ 

versão 3.1.9.2 (Departamento de Psicologia, Universidade de Kiel, Kiel, Alemanha). A 

descrição da amostra se dará por meio da estatística descritiva, observando-se a 

média, desvio padrão e frequências. 

 O teste de Shapiro-Wilk verificará a normalidade das variáveis. Para aquelas 

cuja distribuição se dê de forma normal, observando-se o momento pós-intervenção, 

serão comparados entre as diferentes intensidades do protocolo isométrico por meio 

da análise de covariância (ANCOVA). As variáveis sem distribuição normal serão 

aplicadas no modelo ANCOVA não paramétrico baseado em postos. As intensidades 

do exercício resistido isométrico serão consideradas as variáveis independentes, os 



 
 
 

 

valores obtidos pós-intervenção as dependentes e as medidas pré como co-variáveis, 

para estas análises.  

Conforme sua distribuição, paramétrica ou não, o teste t de Student será 

empregado para comparações intra-grupos, adotando-se p < 0,05. Bem como o teste 

t independente e Mann-Whitnney para comparações entre grupos. As análises serão 

rodadas no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 

 

Riscos 

Adotaremos todos os possíveis mecanismos de segurança a fim de evitar 

quaisquer possíveis complicações aos participantes, sendo estas: alongamentos e 

familiarização prévios à aplicação dos exercícios, acompanhamento por profissionais 

de Educação Física, assim como a equipe interdisciplinar presente na clínica. Durante 

o exercício o braço fistulado não será utilizado, no entanto, para melhor fixação, uma 

fita adesiva micropore será utilizada.  

No entanto, os riscos existem e devem ser explicitados. São eles: hipoglicemia 

ao realizar os exercícios; dor muscular tardia pós treinamento; lesão osteomioarticular; 

constrangimento diante dos questionários; exposição dos resultados; e rompimento 

da fístula. 

Caso haja alguma intercorrência relacionada a pesquisa, a prestação de 

assistência, bem como o acionamento dos médicos ali presentes serão de 

responsabilidade dos pesquisadores, assim como quaisquer custos consequentes. 

Benefícios  
 Os participantes terão acesso a todos os dados obtidos, ou seja, feedback a 

respeito de sua saúde de forma geral. Mais especificamente composição corporal, 

força muscular e parâmetros cardiovasculares. 

Resultados Esperados 

 Almejamos obter a confirmação da nossa hipótese, respondendo ao problema 

aqui levantado, demonstrando que o exercício sendo realizado em alta intensidade 

pode promover melhores respostas cardiovasculares nesta população, quando 

comparado ao de intensidade moderada. 
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