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Resumo 

 

Pacientes com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise (HD) apresentam várias 

alterações sistêmicas como inflamação, acidose metabólica e anorexia, capazes de 

contribuir para a perda de capacidade funcional, massa e força muscular, os quais 

exercem, desta forma, um impacto negativo sobre a morbimortalidade desses pacientes. 

O treinamento de força muscular pode atenuar tais efeitos da DRC no sistema muscular 

esquelético. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do treinamento de 

força muscular intradialítico na força muscular, capacidade funcional, composição 

corporal e na qualidade de vida de pacientes em HD. O treinamento de força foi 

aplicado três vezes por semana durante a sessão de HD por um período de seis meses 

em 28 pacientes em HD (16 homens e 12 mulheres, idade 46,3 ± 11,8 anos; IMC 23,8 ± 

4,07 Kg/m²; e, % de gordura corporal (GC) 29,7±6,4%). Os níveis de força muscular 

foram medidos pelo dinamômetro isocinético Cybex-Norm
®
, a avaliação da capacidade 

física pelos testes de sentar e levantar - SL10 e SL60, também foram avaliados os dados 

bioquímicos, antropométricos, e de qualidade de vida (questionário SF-36). A análise 

estatística foi realizada utilizando-se o teste t de Student pareado, para um nível de 

significância p ≤ 0,05, do pacote SPSS 11.0. Os testes funcionais SL10 e SL60 

apresentaram melhoras significativas no grupo das mulheres (p<0,001 e p<0,03, 

respectivamente) e no grupo dos homens houve melhora no SL10 (p<0,0001). Os 

homens apresentaram melhora na composição corporal com diminuição do % CG 

(p<0,05) e aumento da massa livre de gordura (MLG) (p<0,01) e no grupo das mulheres 

houve diminuição do %CG (p<0,01), da dobra cutânea bicipital (DCT) (p<0,05), 

aumento da MLG (p<0,05). No que se refere ao SF-36, houve melhora em 3 dos 8 

componentes do questionário. Todavia, não houve alterações significativas nos valores 

de força muscular (extensor e flexor) e, no que se refere à análise bioquímica, os níveis 

de uréia foram reduzidos após o treinamento. O treinamento de força intradialítico foi 

benéfico para pacientes em HD contribuindo para melhora da capacidade física, da 

composição corporal e da qualidade de vida. No entanto, não houve melhora da força 

muscular nesses pacientes. 

Palavras chave: Doença renal crônica, treinamento de força, hemodiálise.  
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Abstract   

   Patients with chronic kidney disease (CKD) on hemodialysis (HD) present various 

systemic alterations such as inflammation, metabolic acidosis and anorexia, which 

contribute to loss of functional capacity, muscle mass and strength. The resistance 

training (RT) can reduce such effects of CKD on the musculoskeletal system. The aim 

of this study was to evaluate the effects of intradialytic RT on the body composition, 

functional capacity and strength muscle in HD patients. The RT was applied 3 times a 

week during hemodialysis session for a period of 6 months in 28 HD patients (16 men e 

12 women, age 46.3 ± 11.8 years; BMI 23.8 ± 40 Kg/m²; and, % of body fat 29.7 ± 

6.4%). The muscle strength was measured by isokinetic dynamometer Cybex-Norm


, 

the functional capacity by Sit-to-Stand Tests (10-TSS, 10-Times-Sit-to-Stand Test, and 

SS-60, amount of sit-to-stand able to accomplish in 60 seconds). Biochemical and 

anthropometric data were measured and quality of live evaluated by SF-36. Statistical 

analysis was performed by SPSS 17.0 package using Paired-Sample t test with a 

significance level of p≤0.05. The SL10 and SL60 functional tests showed significant 

improvement in the female group (p=0.001; p=0.03 respectively) and in males, there 

was an improvement in SL10 (p=0.0001). In the SF-36 was improved in 3 of the 8 

questionnaire components. The % body fat was decreased significanlty after exercises. 

However, no significant change in the values of muscle strength (extensor and flexor) 

was observed. In conclusion, the RT during 6 months was beneficial for HD patients 

with improvement in physical function, body composition and quality of life, but 

without improvement in muscle strength. 

Keywords: Chronic kidney disease, resistance exercises, hemodialysis. 
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1.0 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Pacientes com DRC em HD apresentam uma série de alterações sistêmicas, 

metabólicas e hormonais que podem afetar adversamente o estado nutricional. Dentre 

essas alterações está a miopatia urêmica que é caracterizada pelas irregularidades 

estruturais e funcionais dos músculos e se revela como atrofia e fraqueza muscular 

(Johansen et al., 2002; Deligiannis, 2004). O desuso dos músculos, anemia, 

modificações no metabolismo energético, diminuição da utilização de lipídio como 

fonte energética associada à deficiência de carnitina, aumento de toxinas urêmicas, 

alterações do metabolismo de carboidratos, decréscimo do fluxo sanguíneo muscular, 

neuropatia periférica e acidose metabólica podem explicar a presença da miopatia 

urêmica (Cleary, J. & Drennan, J., 2005; Johansen et al., 2005; Leal et al., 2009).  

Pesquisadores têm mostrado que a realização de treinamento melhora a miopatia 

urêmica nesses pacientes (Pugh-Clarke et al., 2002). No entanto, a maioria dos 

treinamentos aplicados a pacientes renais crônicos é aeróbica, como bicicleta 

ergométrica e caminhada (Moura et al., 2008), sendo escassos os trabalhos que 

preconizam apenas os treinamentos  de força nesses pacientes. Nos poucos trabalhos 

publicados, observa-se uma boa resposta do paciente ao tratamento e melhora da força 

muscular e, segundo Koopman (2009) os treinamentos de força quando comparados 

com os aeróbicos, são os mais adequados para melhorar o desempenho e o ganho de 

massa muscular. 

Assim, o presente trabalho se propõe a avaliar os efeitos de um treinamento de 

força aplicados durante as sessões de diálise sobre a força muscular, a composição 

corporal, bioquímica e a qualidade de vida desses pacientes. 
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 RINS: ESTRUTURA E FUNÇÕES 

Os rins são órgãos que lembram a forma de um grão de feijão, de coloração 

marrom-avermelhada, situados no espaço retroperitoneal, um de cada lado da coluna 

vertebral (Riella et al., 2003). A Figura 1 mostra a estrutura do sistema urinário. 

 

Figura 1. Estrutura do sistema urinário.          

Fonte: Porth (2004) 

O rim é dividido em córtex, medula e papila e tem como unidade funcional o 

néfron (em torno de um milhão por rim), como apresentado na Figura 2. É nesta 

estrutura que ocorrem todas as funções renais (Boim & Casarini, 2002). 
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Figura 2. Estrutura do nefrón 

Fonte: Porth, 2004 

Os rins são considerados órgãos reguladores que, seletivamente excretam e 

conservam água e vários compostos químicos. Desta forma, ajudam a preservar a 

constância do meio interno, onde: mantêm o volume líquido, a osmolaridade, as 

concentrações de eletrólitos, o estado ácido-básico; promovem excreção de produtos 

finais do metabolismo como, uréia, ácido úrico, fosfatos e sulfatos, bem como drogas e 

medicamentos. Além disto, os rins regulam a pressão arterial, produzem eritropoetina e 

promovem a ativação da vitamina D, essencial na regulação do balanço de cálcio e 

fósforo. Os rins ainda catabolizam proteínas de baixo peso molecular, sendo 

responsáveis por várias funções metabólicas como, por exemplo: amoniogênese e 

gliconeogênese (Thomas, 2009).  

As perdas dessas funções levam à DRC, sendo a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) (35%) e o diabetes mellitus (DM) (27%), seguidos por glomerulonefrites (13%), 

as principais etiologias para DRC no Brasil (Sesso et al., 2010).  
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2.2 DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) 

A definição da DRC, segundo a National Kidney Foundation (NKF, 2002), 

baseia-se nos seguintes critérios: 

• Lesão presente por um período igual ou superior a 3 meses, definida por 

anormalidades estruturais ou funcionais dos rins, com ou sem diminuição da Taxa de 

Filtração Glomerular (TFG), manifestada por anormalidades patológicas ou marcadores 

de lesão renal, incluindo alterações sanguíneas ou urinárias, ou nos exames de imagem; 

• TFG <60 mL/min/1,73 m
2
 por um período ≥ 3 meses, com ou sem lesão renal. 

Assim, a DRC é definida pela lesão do parênquima renal (com função renal 

normal) e/ou pela diminuição funcional renal presentes por um período igual ou 

superior a três meses levando ao aumento das concentrações séricas ou plasmáticas de 

todos os catabólitos, derivados principalmente do metabolismo protéico (Draibe, 2005). 

A progressão da DRC é dividida em estágios de acordo com a TFG (Quadro 1). 

Os estágios de 1 a 4 correspondem ao período de tratamento conservador, 

caracterizados pela contínua diminuição da função renal, cujo resultado final são 

múltiplos sinais e sintomas decorrentes da incapacidade dos rins de manterem a 

homeostasia interna (Snively & Gutierrez, 2004). No estágio 5 (TFG < 15 mL/min), 

geralmente, a terapia renal substitutiva deve ser instituída, sendo a hemodiálise (HD) a 

mais comum (Sesso et al., 2010).  

Quadro 1. Estadiamento da Progressão da DRC 

Estágio Descrição TFG (mL/min/1,73m
2
) 

1 Lesão renal – TFG normal ou   90 

2 Lesão renal – discreta  TFG 60 – 89 

3A Moderada  TFG 45 – 59 

3B Moderada  TFG 30 – 44 

4 Severa  TFG 15 – 29 

5 Insuficiência renal terminal < 15 

TFG: taxa de filtração glomerular.  

Fonte: NKF-KDOQI (2002) atualizado pelo NIHCE (2008). 
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2.3 HEMODIÁLISE (HD) 

A HD é o tratamento dialítico mais utilizado no Brasil (89,6%) sendo o número 

de pacientes submetidos à diálise estimado em janeiro de 2009 foi 77.589, sendo mais 

da metade na região Sudeste. A taxa média de prevalência de tratamento de diálise em 

2009 foi de 405 pacientes por milhão de população (pmp). O número de pacientes em 

tratamento dialítico a partir de 2009 foi estimado em 27.612, correspondendo a uma 

taxa de incidência de 144 pacientes pmp (Sesso et al., 2010). 

A HD é o processo de transferência de massa entre o sangue e o líquido de 

diálise, modulado por uma membrana semipermeável artificial. Os mecanismos de 

transporte de solutos nesses processos são a difusão e a ultrafiltração. Na difusão, o 

movimento de solutos segue o gradiente de concentração, sendo neste caso o principal 

mecanismo de depuração da diálise. Já na ultrafiltração, o processo de remoção de 

líquidos, ocorre por gradiente de pressão hidrostática (Canziani et al., 2005). A HD 

tradicional normalmente é realizada 3 vezes por semana por um período de 4 horas por 

sessão, com fluxo de sangue de 250-300 mL/min e fluxo de dialisado de 500 mL/min.  

Apesar dos benefícios da diálise em prolongar a sobrevida dos pacientes com 

DRC, as condições impostas pela doença e pelo próprio tratamento resultam em uma 

série de alterações sistêmicas, metabólicas e hormonais (Fouque et al., 2008). Dentre 

essas alterações, a inflamação e a depleção das reservas de proteína e energia, conhecida 

por protein energy wasting (PEW), predispõe à redução de massa muscular e, desta 

forma, interferem diretamente na sobrevida e qualidade de vida desses pacientes 

(Fouque et al., 2008). 

 

2.4 FORÇA MUSCULAR E HD 

Pacientes com DRC apresentam reduzida aptidão física e a capacidade aeróbica 

tende a ser apenas metade do que o normal estando estes pacientes propensos a 
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problemas de mobilidade e com as atividades básicas da vida diária. (Kouidi et al., 

1998; Deligiannis et al., 1999). Vários estudos realizados em pacientes com DRC no 

estágio 5 mostraram claramente que o pico de consumo de oxigênio (VO2 pico) é menor 

em comparação a indivíduos saudáveis, levando à fadiga muscular e ao cansaço 

prematuro (Johansen e Painter, 2012; Dobsak et al., 2012). 

 Um fator que pode explicar essa baixa capacidade aeróbica é a presença da PEW 

presente em 18-75% dos pacientes em HD. A PEW é caracterizada pelo aumento do 

catabolismo e diminuição do anabolismo protéico muscular (Carrero et al., 2008).  

Fatores catabólicos que aceleram a perda de massa muscular nesses pacientes 

são numerosos e incluem: acidose metabólica, comorbidades, inflamação crônica, 

utilização de corticosteróides, estresse oxidativo, anorexia, resistência à insulina, 

deficiência androgênica e a HD per se (Carrero et al., 2008). 

A presença de elevada peroxidação lipídica (um indicador de aumento da 

produção de radicais livres tóxicos a partir da mitocôndria), diminuição no fluxo 

sanguíneo muscular, ativação prejudicada de neurônios motores do sistema nervoso 

central e o acúmulo de toxinas urêmicas, principalmente no período interdialítico,
 
são 

fatores que também podem comprometer a força muscular dos pacientes em HD 

(Johansen et al., 2003; Deligiannis, 2004; Moura, 2008; Kosmadakis et al., 2010). 

Além disso, segundo Makhlough et al., (2012) o desequilíbrio eletrolítico e 

alguns outros fatores secundários também podem levar à fadiga, quadro de dor e 

fraqueza muscular, principalmente na coluna, quadril e membros inferiores.  

As consequências funcionais das alterações no sistema musculo esquelético 

incluem fadiga, fraqueza, reduzida capacidade de gerar força, reduzida tolerância ao 

exercício e mau desempenho das atividades diárias, queixas estas frequentes entre 

pacientes submetidos à HD (Johansen, 1999; Johansen, 2001). 
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Estudos recentes têm mostrado que os exercícios para pacientes renais crônicos 

podem ajudar na manutenção da massa muscular e na melhora dos sintomas sistêmicos, 

físicos e mentais (Jung e Park, 2011; Makhlough et al., 2012). 

 

2.5 BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS NO PACIENTE EM HD 

Nos últimos trinta anos, pesquisadores têm mostrado que exercícios durante a 

hemodiálise, seja aeróbico ou de força, aumentam a capacidade cardiorrespiratória e 

física, qualidade de vida, equilíbrio, flexibilidade, independência e capacidade de 

realizar atividades de vida diárias, eficácia da diálise, além de ser capaz de diminuir os 

indicadores de depressão, marcadores inflamatórios, uso de medicamentos anti-

hipertensivos e a mortalidade (Kouidi et al., 1998; Deligiannis et al., 1999; Painter et 

al., 2000; Konstantinidou et al., 2002; Headley et al., 2002; Molsted et al., 2004; 

Bennett et al., 2010; Tentori et al., 2010; Shiraishi et al., 2012).   

Alguns trabalhos ainda citam que o treinamento de força melhora a sensibilidade 

à insulina e parecem aumentar a expressão do fator de crescimento semelhante à 

insulina tipo 1  (IGF-1) no músculo esquelético (Nindl et al., 2004). 

Uma grande variedade de protocolos de treinamento, durante a diálise, vem 

sendo aplicada para esses pacientes, desde o uso de bicicletas ergométricas e ergociclos 

até atividades de força com uso de caneleiras e de eletroterapia. Além disso, o 

treinamento realizado fora da unidade de HD como natação, também têm sido 

aplicados, além da combinação de treinamento aeróbico com os de força (Depaul et al., 

2002; Oh-Park et al., 2002; Van den Ham et al., 2007). Todas essas modalidades 

mostram resultados interessantes, porém ainda não existe um protocolo de treinamento 

para esses pacientes renais crônicos, sejam eles submetidos a HD ou diálise peritoneal.  

Com relação aos treinamentos aeróbicos, Kong et al. (1999) em ensaio clínico 

randomizado, demonstraram que 60 minutos de treinamento  intermitentes durante a 
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HD promoveram aumento significativo da remoção de uréia, creatinina e potássio, 

melhorando a eficiência da HD e reduzindo sua duração em 30 minutos.  

Em uma revisão, Tentori et al. (2010)  mostraram que o treinamento aeróbico 

leva a um melhor consumo máximo de oxigênio, indicando que pacientes com DRC são 

capazes de responder positivamente aos exercícios fisicos, além de apresentarem 

diminuição da depressão, melhora da qualidade de vida, aumento da massa muscular, 

força e funcionamento físico. 

Já no ensaio clínico de Besnier et al. (2012), a aplicação de treinamento aeróbico 

com uso de ergociclo durante a HD culminou com o aumento de 39% do limiar de 

dispnéia e fadiga muscular (8,83±0,87 vs 12,25±1,23mL/min/kg) e  também com o 

aumento da distância da caminhada de seis minutos para todos os pacientes (351,83 ± 

72,17 metros vs 412,80 ± 82,28 metros). Além disso, houve aumento na pontuação geral 

do funcionamento físico do teste de qualidade de vida avaliada pelo SF-36 além de 

redução na pressão arterial sistólica. 

O treinamento aeróbico tem sido bastante aplicado em pacientes renais crônicos 

e seus benefícios já estão bem estabelecidos. Já os estudos realizados com força 

muscular em pacientes em HD são escassos. De fato, numa recente meta-análise feita 

por Segura-Ortí (2010) foi observado que poucos estudos foram feitos nos pacientes em 

hemodiálise aplicando apenas treinamento de força.  

 

2.6 EXERCÍCIOS DE FORÇA PARA PACIENTES EM HD 

Pesquisadores mostram que o treinamento de força para pacientes em HD 

melhoram a força, qualidade de vida, parâmetros bioquímicos e composição corporal 

(Kouidi et al,.1998; Nindl et al.,2004; Cheema et al. 2007b; Segura et al., 2008; Bullani 

et al,. 2011). 
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Em 1998, Kouidi et al. observaram através de dinamometria e biópsia muscular, 

que o treinamento de força para pacientes sob hemodiálise aumentou a força muscular 

de membros inferiores e reduziu a atrofia muscular. Esses autores mostraram um 

aumento de 26% da área média de fibras musculares do tipo I (fibras de resistência) e 

24% das fibras do tipo II (fibras de velocidade e força muscular) após o treinamento. 

Além disso, o treinamento melhorou a forma de organização das fibras musculares nas 

miofibrilas, reduziu as anormalidades estruturais e aumentou o número de capilares e 

mitocôndrias musculares.  

 Em 2002, Headley et al.  aplicaram durante 12 semanas um treinamento de força 

em 10 pacientes em HD e observaram um ganho significativo da força muscular de 

quadríceps (12,7%) avaliado pela dinamometria. 

Ainda no que se refere ao treinamento de força, Cheema et al. (2007b) aplicaram 

treinamento de força por 12 semanas, com frequência de 3x/semana durante a HD, por 

um período total de 36 sessões, e compararam com um grupo controle que não realizou 

o treinamento, observando que após o treinamento houve melhora da força, diminuição 

da inflamação (redução dos valores de proteína C-reativa) e melhora da composição 

corporal com a diminuição do índice de massa corporal (IMC) e aumento da massa 

muscular de coxa no grupo intervenção em comparação ao grupo controle. 

Durante 24 semanas (3x/semana) Segura et al. (2008) aplicaram treinamento de 

força intradialítico e observaram que os pacientes apresentaram melhora da qualidade 

de vida medida pelo questionário SF-36.  

Em uma publicação de 2009, Segura et al. aplicaram um programa de 

treinamento de força durante as sessões de HD por 24 semanas (3x/semana - num 

período total de 72 sessões) e observaram melhora na força, no teste de caminhada de 6 

metros e em testes físicos. 
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 Após aplicarem um programa de treinamento de força de baixa intensidade 

durante as sessões de diálise duas vezes por semana em 50 pacientes em HD, num 

período total de 48 sessões, Chen et al. (2010) observaram uma significativa melhora no 

desempenho físico (44% de ganho de força) e estado nutricional dos pacientes.  

Em uma publicação mais recente, Bullani et al. (2011) aplicaram treinamento de 

força com intensidade moderada durante a HD, com uso de faixas elásticas durante 13 

semanas (3x/semana) e observaram melhora em testes funcionais (caminhada de 6 

metros, Tinetti Gait, teste timed up and go e teste de equilíbrio com uma perna). 

Segundo Makikallio et al. (2001) há várias vantagens em realizar treinamento 

durante a HD como: maior adesão aos exercícios, acompanhamento médico, redução da 

monotonia causada pelo processo de HD e um maior número de pacientes aptos a 

realizar os exercícios. 

No Brasil poucos estudos avaliam os efeitos do treinamento de força em 

pacientes em HD. Deste modo, o presente trabalho avaliou os benefícios de um 

programa de exercícios para pacientes durante a HD.   
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3.0 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Verificar os efeitos do treinamento de força aplicados a pacientes renais crônicos 

durante as sessões de hemodiálise sobre a força muscular e composição corporal. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar mudanças no % de gordura após o treinamento; 

 Verificar melhora da resistência dos músculos da coxa do paciente pelo teste 

sentar-levantar após a aplicação do treinamento; 

 Avaliar se o treinamento aplicado melhora a qualidade de vida. 
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4.0 MATERIAS E MÉTODOS 

4.1 CASUÍSTICA  

Trata-se de um estudo longitudinal onde foram avaliados 28 pacientes renais 

crônicos em tratamento de HD na Clínica Renal Vida, localizada na Barra da Tijuca, RJ.  

O treinamento foi dividido em duas fases, na primeira fase o treinamento 

ocorreu às segundas, quartas e sextas, de outubro 2011 a abril de 2012 e, a segunda fase 

ocorreu às terças, quintas e sábados, de março a setembro de 2012. 

As sessões de HD variaram entre 3,5 a 4,5h num padrão de 3 vezes por semana, 

com fluxo sanguíneo de 300
 
mL/min, fluxo de dialisato de 600 mL/min e tampão de 

bicarbonato. Todos os pacientes foram avaliados pela equipe multidisciplinar e 

classificados como aptos para realizarem os exercícios durante a sessão de HD. Foram 

selecionados inicialmente 63 pacientes, sendo que 19 pacientes se recusaram a realizar o 

treinamento. O treinamento foi aplicado então em 44 pacientes, no entanto, 16 pacientes 

não terminaram o ciclo por diversos motivos, sendo o principal deles o não retorno para 

a realização do teste no dinamômetro isocinético e, deste modo, apenas 28 pacientes 

concluíram o estudo (Fluxograma 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1. Fluxograma dos pacientes ao longo do protocolo 

 

Pacientes elegíveis 

(N=63) 

Iniciaram os exercícios. 

(N= 44) 

 

Recusaram a participar 

(N = 19) 

Saíram durante o estudo. 

1 = transplante. 

1= mudança de turno. 

1= óbito. 

1= mudança de clínica. 

12= desistiram ou não 

retornaram para reavaliação. 

(N=16) 
Reavaliados 

(N= 28) 
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O treinamento de força foi realizado durante as três sessões semanais de HD 

durante seis meses, num total de 72 sessões realizados em duas fases. Os parâmetros 

antropométricos, bioquímicos, qualidade de vida, de força muscular e testes funcionais 

foram avaliados antes e após os 6 meses de treinamento. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo todos aqueles pacientes maiores de 18 anos sem 

déficit motor prévio, com fístula arteriovenosa (FAV) como acesso vascular em 

membro superior e com tempo de HD superior a 3 meses.  

Foram excluídos pacientes gestantes, com membros inferiores amputados, com 

história de acidente vascular cerebral (seja isquêmico ou hemorrágico), portador de 

doença neurológica com diminuição da força muscular ou da cognição, doenças 

cardiovasculares com contraindicação de treinamento de força, hipertensão arterial não 

controlada, arritmias malignas, angina instável ou qualquer desordem que pudesse ser 

exacerbada pelo treinamento, portadores de doenças autoimunes, infecciosas, câncer e 

SIDA e aqueles pacientes que já praticavam algum treinamento regularmente. 

 

4.3  ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) - Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) sob número 073/10 (Anexo1).  

Os pacientes foram informados sobre a pesquisa e com o aceite assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). 
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4.4 PROTOCOLO DO TREINAMENTO DE FORÇA 

 

1 - O primeiro exercício consistiu na realização de uma extensão de joelho desde 

90º até 0º e ao terminar o movimento, o paciente permanecia por 5 segundos em 

extensão (realizando uma contração isométrica) retornando posteriormente para a 

posição inicial. Inicialmente, este exercício foi realizado sem uso de peso adicional.  

2 - O segundo exercício consistiu numa tripla flexão seguida de extensão dos 

membros inferiores. O paciente realizou uma flexão de coxa, joelho e tornozelo e foi 

colocada a faixa elástica no nível dos metacarpos e o paciente realizou uma extensão 

tripla de coxa, joelho e tornozelo. Iniciando com a faixa elástica da cor preta (forte 

especial), cinza (super forte) e dourada (máximo) da marca Thera-Band
®
 de faixas 

elásticas.  

3 – O terceiro exercício consistiu numa co-contração isométrica onde o paciente 

realizou uma extensão de coxa contra uma resistência localizada em terço distal 

posterior de coxa por 10 segundos.  

4- O paciente realizou uma flexão de coxo-femural elevando o membro inferior 

até sua limitação funcional, inicialmente sem resistência. A resistência imposta 

posteriormente se localizou em terço distal da perna, no nível dos maléolos. 

Cada paciente executou quatro séries de dez repetições para cada um dos quatro 

tipos de exercícios propostos para ambos os membros inferiores. Houve um descanso 

entre uma série e outra. O tempo de descanso foi de 1 minuto entre as séries e de 3 

minutos entre os exercícios. À medida que os pacientes foram conseguindo manter 

quatro séries de dez repetições, foi adicionada carga de 1Kg ou realizada mudança da 

resistência da faixa elástica (mudando a cor da faixa elástica). 
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A adesão ao treinamento foi definida como o número de treinamentos realizados 

dividido pelo número de sessões realizadas, neste estudo foram 72 sessões, multiplicado 

por 100%. 

 

 
Figura 3: Exercício durante HD – flexão de coxa 

 

 

Figura 4: Exercício durante HD – uso de theraband. 
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4.5 AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR  

 

Os pacientes foram avaliados no laboratório da Universidade Gama Filho no dia 

sem diálise num período inferior a 24 horas da última diálise.   

1) Dinamômetria isocinética 

Nesse teste o paciente senta-se com o tronco levemente reclinado e as coxas bem 

acomodadas pelo assento. Nessa posição, o joelho é testado ao longo de um arco de 

movimento que se estende de 90º- 75º de flexão, na direção da máxima extensão 

possível. A plataforma de resistência é posicionada em um nível imediatamente superior 

ao maléolo medial. Foram realizadas 5 repetições de flexão e extensão de joelho sendo 

escolhida a melhor tentativa. O teste realiza a medição do pico de força muscular para 

os movimentos de extensão e flexão de coxa em newtons (N) em ambas as coxas de 

maneira individual, sendo um teste bastante fidedigno e de fácil realização. 

2) Teste sentar - levantar - sentar (SLS 10 e SLS 60) 

Estes testes são usados para avaliar a força muscular e a resistência dos 

músculos da coxa do paciente (Painter et al. 2000 ). No teste SLS 10, o paciente deve 

levantar-se e sentar-se 10 vezes consecutivas no menor tempo possível. Este teste pode 

detectar resultados obtidos através da intervenção por meio de exercícios (Painter et al. 

2000). Após 5 minutos de recuperação, o paciente deve realizar o teste SLS 60 que 

consiste em levantar-se da cadeira e sentar-se quantas vezes for possível em 60 

segundos, devendo o número de repetições ser registrado pelo avaliador. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DO ESFORÇO FÍSICO 

Umas das ferramentas a serem utilizadas para determinarmos a intensidade nas 

atividades física em geral é a escala de Borg. 
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Foi produzida pelo Borg em 1972 com o objetivo de mensurar a intensidade da 

atividade física utilizando a percepção do indíviduo sobre a resposta de seu organismo 

frente ao estimulo aplicado. Através da escala de percepção subjetiva do esforço se 

procura determinar de forma indireta a relação do sistema nervoso e a frequência 

cardíaca, dessa forma  podemos verificar o quanto um determinado tipo de treino 

atingiu a expectativa ou atingiu o objetivo da sessão de treinamento dentro da 

periodização. 

A escala de Gunnar Borg (Quadro 3) foi utilizada para avaliar a percepção do 

indivíduo ao esforço (Borg, 1972 ).  Os números de 6-20 são baseados na Frequência 

Cardíaca de 60-200 bpms por minuto. Sendo que o número 12 corresponde 

aproximadamente 55% e o número 16 a 85% da Frequência Cardiaca Máxima. 

Essa escala foi utilizada para mensurar o grau de esforço do paciente durante o 

treinamento intradialítico. Caso o paciente relatasse esforço acima de 17 (muito 

cansativo) o exercício seria suspenso de imediato sem retorno ao mesmo após o período 

de recuperação. 

Quadro 3. Escala de Esforço de Borg. 

Percepção Subjetiva do Esforço 

-- 6 

Muito fácil 7 

-- 8 

Fácil 9 

-- 10 

Relativamente fácil 11 

-- 12 

Ligeiramente cansativo 13 

-- 14 

Cansativo 15 

-- 16 

Muito cansativo 17 

-- 18 

Exaustivo 19 

-- 20 
   Borg, 1972 

 



34 

 

4.7 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Os seguintes parâmetros antropométricos foram avaliados: massa corporal, 

estatura, circunferência do braço (CB), dobras cutâneas de quatro pontos padrão (bíceps, 

tríceps, subescapular e suprailíaca) para a determinação do % de gordura corporal e 

circunferência da coxa nas porções distal, média e proximal. A densidade corporal foi 

calculada pela soma das quatro medidas de dobra cutânea, de acordo com o método de 

Durmin & Womersley (1974), e o % de gordura corporal foi calculado utilizando-se a 

equação de Siri (Lohman et al., 1991). 

O estado nutricional foi avaliado segundo o IMC, obtido pela razão entre a 

massa corporal e o quadrado da estatura, e sua classificação seguiu o proposto pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (Quadro 4). 

Quadro 4. Estado Nutricional de Adultos Segundo IMC 

Classificação IMC (kg/m
2
) 

Magreza
 

≤ 18,4 
 

Eutrofia
 

18,5-24,9
 

Pré-obesidade
 

25-29,9
 

Obesidade
 

≥ 30
 

                Fonte: OMS, 1995; OMS, 1997. 

A aferição da massa corporal seca foi realizada, após realização da HD, com 

auxílio de uma balança calibrada. O indivíduo era posicionado de pé, no centro da base 

da balança, descalço e com roupas leves.  

A estatura foi obtida com o auxílio de um estadiômetro acoplado à balança 

referida anteriormente, ficando o indivíduo descalço, com os calcanhares juntos, costas 

retas e braços estendidos no prolongamento do corpo. 

O protocolo para aferição da circunferência braquial seguiu o descrito a seguir: o 

braço avaliado (não fistulado) foi flexionado em direção ao tórax, formando um ângulo 

de 90°. Em seguida, localizou-se o ponto médio entre o acrômio e o olécrano, e foi 
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solicitado ao indivíduo para permanecer com o braço estendido ao longo do corpo com 

a palma da mão voltada para a coxa. O braço foi então contornado com uma fita flexível 

no ponto marcado de forma ajustada, evitando compressão da pele ou folga.  

Para aferição da dobra cutânea tricipital o mesmo ponto médio utilizado para a 

medição da circunferência braquial foi separado levemente do tecido adiposo do braço 

não-dominante, e foi medida a dobra cutânea por meio do adipômetro do tipo Lange 

Skinfold Caliper (Cambridge Scientific Industries Inc.). 

A área muscular do braço foi calculada, pois é um parâmetro mais preciso do 

que a circunferência muscular do braço porque reflete mais adequadamente as 

verdadeiras mudanças do tecido muscular (FRISANCHO, 1981). Entretanto, 

HEYMSFIELD et al. (1982), observaram que havia necessidade de correção da equação 

para o cálculo da AMB para que não se subestimasse a gravidade da atrofia muscular, 

sendo utilizada a seguinte fórmula: 

AMBc = [CB (cm) – (π x DCT (cm)]² / 4π – n, onde: 

CB = circunferência do braço / DCT = dobra cutânea triciptal  

n = 6,5 para mulheres e n = 10 para homens. 

 

Baseado nos valores de referência estabelecidos por Frisancho (1990), a 

classificação do estado nutricional segundo AMBc foi realizada segundo Quadro 5. 

Quadro 5. Estado nutricional de adultos segundo AMBc 

 Desnutrição Grave DesnutriçãoLeve/Moderada Normal 

AMBc Percentil < 5 Percentil entre 5 e 15 Percentil > 15 
Fonte: Frisancho, 1990.  

Para medição da dobra cutânea bicipital, foi marcado o local da medida 1 cm 

acima daquele marcado para aferição da dobra tricipital. Com a palma da mão do 

paciente voltada para fora, foi aplicado o adipômetro no local marcado.  
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A dobra cutânea subescapular, foi aferida marcando-se o local abaixo do ângulo 

inferior da escápula. A pele foi levantada 1 cm abaixo do ângulo inferior da escápula, de 

tal forma que se pôde observar um ângulo de 45
o
 entre esta e a coluna vertebral. O 

calibrador foi aplicado estando o indivíduo com os braços e ombros relaxados. Na 

aferição da dobra cutânea suprailíaca, a dobra foi formada na linha média axilar, com o 

dedo indicador logo acima da crista ilíaca, na posição diagonal, ou seja, seguindo a 

linha de clivagem natural da pele no lado direito do indivíduo. 

Após a aferição das dobras cutâneas bicipital, tricipital, subescapular e 

suprailíaca seu somatório segue o proposto na equação de Durnin e Womersley para o 

cálculo da Densidade Corporal (DC): 

DC = (A – B) x log Σ 4 dobras 

As fórmulas para o cálculo da DC, já com os coeficientes A e B, elaborados de 

acordo com idade e gênero, estão apresentados no Quadro 6. 

Quadro 6. Cálculo da Densidade Corporal 

Idade (anos) Homens Mulheres 

17 – 19 DC = 1,1620 - 0,0630 x (log Σ ) DC = 1,1549 – 0,0678 x (log Σ ) 

20 – 29 DC = 1,1631 -  0,0632 x (log Σ ) DC = 1,1599 – 0,0717 x (log Σ ) 

30-39 DC = 1,1422 -  0,0544 x (log Σ ) DC = 1,1423 – 0,0632 x (log Σ ) 

40 – 49 DC = 1,1620 - 0,0700 x (log Σ ) DC = 1,1333 – 0,0612 x (log Σ ) 

≥ 50 DC = 1,1715 -  0,0779 x (log Σ ) DC = 1,1339 – 0,0645 x (log Σ ) 
Fonte: Durnin & Womersley, 1974. 

A partir dos valores de DC, a porcentagem de gordura corporal total foi 

determinada utilizando-se a fórmula de Siri:  

Gordura Corporal (%) = 4,95/DC – 4,5 x 100  

Os valores de referência para o percentual de gordura corporal são 

estabelecidos por Lohman et al. (1991), conforme exposto no Quadro 7. 
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  Quadro 7. Valores de referência para percentuais de gordura corporal 

 Homens Mulheres 

Risco de distúrbios associados à desnutrição ≤ 5 ≤ 8 

Abaixo da média 6 a 14 9 a 22 

Média 15 23 

Acima da Média 16 a 24 24 a 31 

Risco de doenças associadas à obesidade ≥ 25 ≥ 32 
Fonte: Lohman et al., 1991 

A massa corporal livre de gordura foi calculada subtraindo-se a massa de 

gordura da massa corporal total. 

A circunferência da coxa dos pacientes se deu como paciente em posição 

ortostática, coxas afastadas para manusear a fita com liberdade com o peso corporal 

dividido nas duas pernas do corpo. A porção proximal se deu com a mensuração da 

coxa na parte mais próxima a dobra glútea, a porção média foi realizada ao nível do 

ponto médio da coxa, perpendicularmente ao eixo longitudinal do segmento e a porção 

distal foi mensurada 3 centimetros acima da patela. 

 

4.8 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

Resultados referentes às dosagens bioquímicas de rotina (albumina, uréia, 

creatinina, fósforo e potássio plasmáticos, hematócrito, hemoglobina e Kt/V), coletados 

antes da primeira sessão de HD semanal, foram obtidos do prontuário médico.  

As concentrações de albumina (normalidade ≥ 3,8g/dL) (Fouque et al., 2008), 

uréia e creatinina plasmáticas foram determinadas pelos métodos verdes de 

bromocresol, enzimático e colorimétrico, respectivamente. As concentrações de fósforo 

(normalidade: 3,5 – 5,5 mg/dL) e potássio (normalidade: 3,5 – 5,5 mg/dL) plasmáticos 

tiveram como métodos de determinação, respectivamente, cinético UV e eletrodo 

seletivo. O hematócrito e a hemoglobina foram determinados pelo método enzimático, 

os valores de hemoglobina de 11-13g/dL são considerados normais para os pacientes 

em HD (NKF, 2006). 
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Os valores de referência apresentados, exceto para albumina, foram baseados no 

Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure (NKF - KDOQI, 

2000) e no Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and Disease in Chronic 

Kidney Disease (NKF, 2003).   

Os valores de uréia pré e pós-HD, ultrafiltração e tempo de diálise foram 

considerados no cálculo da dose de diálise (Kt/Vsp), um parâmetro utilizado para 

estimar a eficiência dialítica e cujos valores de normalidade são superiores a 1,2 

(Sargent & Gotch, 1985).  

 

4.9 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

O questionário Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey 

(SF-36 – Anexo 3) é um dos instrumentos mais aceitos e utilizados para avaliar a 

qualidade de vida (Castro et al., 2003). Este questionário é composto por 36 itens que 

avaliam as seguintes dimensões: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado 

geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental (Castro 

et al., 2003; Kalantar-Zadeh et al., 2006). A pontuação varia de 0 a 100 e quanto maior 

for a pontuação melhor a saúde e menor é a dor do paciente. Este questionário foi 

validado no Brasil por Ciconelli et al. em 1999, para pacientes portadores de artrite 

reumatóide. Após a validação, este instrumento tem sido utilizado para diversos 

portadores de doenças crônicas (Pagani e Pagani, 2006). 
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5.0 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Todos os dados analisados apresentaram distribuição normal pela avaliação 

segundo teste de Kolgomorov-Sminorv. Os resultados dos dados paramétricos foram 

expressos em média  DP (desvio padrão) ou mudança percentual, conforme melhor 

aplicabilidade. O teste t de Student pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre as 

médias antes e após os exercícios. O coeficiente de correlação de Pearson foi calculado 

para examinar a relação entre as variáveis. Um valor de p < 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. A análise estatística foi conduzida utilizando-se o 

programa SPSS versão 17.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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6.0 RESULTADOS 

Foram avaliados 28 pacientes, sendo 16 homens e 12 mulheres, com idade 

média, em anos, de 47,9 ± 1,2 para homens e 44,1 ± 12,9 para mulheres. O tempo médio 

de HD, em meses, foi 45,9 ± 39,2 para homens e 67,7 ± 50,8 para mulheres. 

As principais causas de DRC encontradas na população estudada foram 

hipertensão arterial sistêmica (67,8%) seguida de glomerulonefrites (14,4%), diabetes 

mellitus (7,1%), uropatia obstrutiva (3,6%) e causas desconhecidas (7,1%). 

A adequação do tratamento dialítico foi estimada pelo Kt/V, com uma média de 1,2 

±0,2 para homens e 1,6 ± 0,3 para mulheres e foi considerado de acordo com os limites 

de referência. 

A média da adesão ao treinamento foi de 88%. Os principais motivos da não 

realização do treinamento foram: hipotensão antes dos exercícios, hipertensão, 

câimbras, relato de cansaço e mal estar causado, principalmente, pela anemia. Não 

houve intercorrências durante o treinamento nem lesões, dores, hematomas na punção 

da fístula ou qualquer outra desordem que possa estar associada a intervenção.  

Não ocorreram episódios de interrupção dos exercícios decorrente do esforço 

físico e nenhum paciente declarou que apresentava esforço acima de 17 da escala de 

Borg. 

As características clínicas e antropométricas dos pacientes são apresentadas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Características clínicas e antropométricas dos pacientes em HD pré-

treinamento 

, 

IMC=Índice de Massa Corporal; AMBc= área muscular do braço corrigida;  MLG= massa livre de 

gordura;  
*
p<0,05. 

 

 

Dos 28 pacientes estudados, 10,7% (N=3) apresentavam magreza de acordo com 

o IMC e 39,3% (N=11) apresentavam sobrepeso ou obesidade (IMC>25kg/m
2
). De 

acordo com o percentual de gordura corporal, 89% (N=25) dos pacientes tiveram 

valores considerados de risco de complicações associadas à obesidade segundo 

classificação de Lohman et al., 1998, e 35% (N=10) dos pacientes apresentaram CC 

elevada. 

Na avaliação da força muscular realizada através do dinamômetro, os homens 

obtiveram melhora significativa somente na força muscular de flexão no membro 

inferior direito, conforme demostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Dados de força muscular em homens pré e pós- treinamento. 

 Dinamometria (N)  

Homens 

Pré-treinamento Pós-treinamento 

Perna Direita (extensão) 111,5 ±31,6 119,0 ± 33,7 

Perna esquerda (extensão) 119,6 ± 43 120,2 ± 34,6 

Perna Direita (flexão) 61,6 ± 21,8 

 

72,1 ± 19,8
*
 

 

Perna esquerda (flexão) 65,9 ± 21,4 

 

68,9 ± 18,8 

 
 *p<0,05 

 
Homens 

(N=16) 

Mulheres 

(N=12) 

Idade (anos) 47,9 ± 1,2 44,1 ± 12,9 

Tempo de HD (meses) 45,9 ± 39,2 67,7 ± 50,8 

IMC (kg/m
2
) 24,8 ± 3,8 22,2 ± 3,3 

AMBc (cm
2
) 43,6 ± 21,6 32,9 ± 15,2 

GC (%) 31,1± 4,2 33,3 ± 4,7 

MLG (kg) 50,9 ± 2,37 35,8 ± 6,6 

Kt/V 1,2 ±0,2  
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Já nas mulheres não observamos diferença na medida de força após os 6 meses 

de treinamento (Tabela 3). 

Tabela 3. Dados de força muscular em mulheres pré e pós- treinamento. 

Dinamometria (N) 

Mulheres 

Pré-treinamento Pós-treinamento 

Perna Direita (extensão) 61,5 ± 21,5 53,9 ± 23 

Perna esquerda (extensão) 65,9 ± 19,1 61,0 ± 21,6 

Perna Direita (flexão) 32,8 ± 9,7 29,3 ± 15,2 

Perna esquerda (flexão) 31,4 ± 9,7 30,0 ± 11,8 

 

Ambos os sexos tiveram melhora significativa nos testes físicos SLS 10 e SLS 

60. As mulheres diminuíram o tempo médio do teste de SLS 10 em quase 7 segundos 

(melhora de 22% no tempo) e os homens em 5,3 segundos (diminuição de 23% no 

tempo). No teste SLS 60 somente as mulheres obtiveram melhora significativa, 

conseguindo aumentar o número médio de repetições sentar-levantar-sentar (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Dados dos testes físicos (SL 10 e SL 60) pré e pós- treinamento 

SLS 10 (segundos) Pré-treinamento Pós-treinamento 

Homens 23,1 ± 4,4 17,8 ± 4
**

 

Mulheres 29,0 ± 7,3 22,8 ± 4,8
**

 

SLS 60 (repetições)   

Homens 30,4 ± 7,9 34,1 ± 8,6 

Mulheres 25,8 ± 5,7 28,3 ± 5,3
*
 

  *p<0,05; **p<0,001. 

Os efeitos do treinamento sobre os parâmetros antropométricos são mostrados 

nas Tabelas 5 e 6, de acordo com o sexo. 
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Tabela 5. Antropometria dos pacientes do género masculino pré e pós- treinamento 

Antropometria 

Homens 

Pré-treinamento Pós-treinamento 

IMC (kg/m²) 24,8 ± 3,8 25,7 ± 4,9 

AMBc (cm
2
) 43,4 ± 21,6 48,5 ± 16,6 

GC (%) 31,1 ± 4,2 28,3 ± 5,4
* 

MLG (kg) 46,1 ± 7,5 50,5 ± 9,0
** 

 IMC = Índice de Massa Corporal; AMBc = área do braço corrigida; GC= Gordura Corporal; 

MLG = Massa Livre de Gordura;*p<0,05; **p<0,01 

 

Houve uma redução significativa de 10% no percentual de gordura dos homens 

após o treinamento e aumento da Massa Livre de Gordura. Nas mulheres, houve 

redução da DCT, no somatório das dobras e da gordura corporal e apresentaram 

aumento da AMBc após o treinamento (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Antropometria dos pacientes do género feminino pré e pós-treinamento 

Antropometria 

Mulheres 

Pré-treinamento Pós-treinamento 

IMC (kg/m²) 22,2  ± 3,3 22,6 ± 3,4 

AMBc (cm
2
) 32,9 ± 15,2 36,4 ± 16,4

* 

GC (%) 33,3 ± 4,7 31,5 ± 4,1
** 

MLG(kg) 33,9 ± 4,9 35,8 ± 5,2
* 

 IMC = Índice de Massa Corporal; AMBc = área do braço corrigida; GC= Gordura Corporal; 

MLG = Massa Livre de  Gordura; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

Com relação à circunferência das pernas, nos homens houve aumento da 

circunferência em ambas as coxas avaliadas, porém apenas a da coxa direita em sua 

porção média teve aumento significativo (Tabela 7). 
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Tabela 7. Avaliações da circunferência de coxa nos homens pré e pós-treinamento. 

Homens Pré-treinamento Pós-treinamento 

Coxa direita (cm)   

Proximal 55,3 ± 6,1 56,8 ± 5,4 

Média 49,8 ± 4,9 51,9 ± 4,4
* 

Distal 40,3 ± 4 40,9 ± 4,1 

Coxa esquerda (cm)   

Proximal 53,8 ± 7,9 55,9 ± 5,8 

Média 50,6 ± 5,4 51,2 ± 5,5 

Distal 40,8 ± 4,7 40,3 ± 3,5 

        *p<0,05 

Conforme visto na Tabela 8, as mulheres não obtiveram melhoras significativas 

na circunferência de coxa direita e esquerda, apesar do ganho nas porções proximal e 

distal na coxa direita e ganho em todas as porções da coxa esquerda. 

Tabela 8. Avaliações da circunferência de coxa em mulheres pré e pós-treinamento 

Mulheres Pré-treinamento Pós-treinamento 

Coxa direita (cm)   

Proximal 56,8 ± 7,5 57,7 ± 7,0 

Média 49,1 ± 7,2 48,2 ± 5,7 

Distal 39,8 ± 4,7 40,9 ± 7  

Coxa esquerda (cm)   

Proximal 55,7 ±  6,7 56,4 ± 7,2 

Média 47,9 ± 6,1 49,4 ± 5,8 

Distal 39,7 ± 4,3 40,8 ± 4,4 

 



45 

 

Com relação aos parâmetros bioquímicos, antes do treinamento, 46,2% dos 

pacientes apresentavam valores de albumina <3,8mg/dL, e não houve mudança após o 

treinamento (Tabela 9 e 10). Apenas os valores de uréia foram reduzidos após o 

treinamento nos homens. 

 

Tabela 9. Características bioquímicas dos homens pré e pós-treinamento. 

Homens Pré-treinamento Pós- treinamento 

Potássio (mEq/L)     4,8 ± 0,5 4,7 ± 0,5 

Uréia (pré) (mg/dL) 161,3 ± 43,2 126,3 ± 22,6
** 

Uréia (pós) (mg/dL) 52,4 ± 16,9 39,2 ± 11,8
* 

Creatinina (mg/dL) 11,3 ± 4,3 11,2 ± 3,8 

Fósforo (mg/dL) 4,8 ± 0,9 5,2 ± 1,2 

Albumina (g/dL) 3,8 ± 0,3 3,8 ± 0,2 

Hematócrito (%) 34,3 ± 4,2 31,7 ± 5,0  

Hemoglobina (%) 11,6 ± 0,8 10,6 ± 1,8 

Kt/V 1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,09 

 *p<0,01;**p<0,001. 

 Nas mulheres, também, não foi encontrado alterações nos parâmetros exceto 

pela diminuição da uréia pré e pós. 

Tabela 10. Características bioquímicas das mulheres pré e pós-treinamento. 

 Mulheres  Pré-treinamento Pós-treinamento 

Potássio (mEq/L)     4,9 ± 0,6 5,0 ± 0,5 

Uréia (pré) (mg/dL) 194,9 ± 62,1 134,6 ± 44,6
* 

Uréia (pós) (mg/dL) 49,6 ± 15,5 34,7 ± 15,2
* 

Creatinina (mg/dL) 11,9 ± 1,5 12,4 ± 2,0 

Fósforo (mg/dL) 5,4 ± 1,6 5,7 ± 1,4 

Albumina (g/dL) 3,6 ± 0,2 3,7 ± 0,1 

Hematócrito (%) 32,1 ± 4,9 31,5 ± 4,6  

Hemoglobina (%) 10,3 ± 1,2 10,5 ± 1,5 

Kt/V 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,2 

*p<0,05. 

A Tabela 11 mostra alguns componentes do questionário de qualidade de vida 

(SF-36) sendo que o aspecto físico, vitalidade e aspectos sociais foram os componentes 

que obtiveram melhora significativa após o treinamento. 
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Tabela 11. Avaliações da qualidade de vida (SF-36) pré e pós-treinamento 

SF 36 

 

Pré-treinamento Pós- treinamento 

Capacidade Funcional 86,4 ± 12 91,4 ± 13,7 

Aspecto Físico 48,9 ± 34,9 73,9 ± 36,4
* 

Dor 86,1 ± 19,8 81,7 ± 23,1 

 

Estado geral de saúde 68,7 ± 22,1 65,3 ± 24,1 

 

Vitalidade 70,4 ± 21,4 80,2 ± 18,3
* 

 

Aspectos sociais 72,3  ± 33,5 91,6 ± 22,9
** 

Aspectos emocionais 81,9 ± 34,0 87,5 ± 33,7 

Saúde mental 84,5 ± 20,7 90,0 ± 15,1 

 *p<0,05; **p<0,01 

As correlações entre força e variáveis antropométricas são apresentadas na 

Tabela 12. Os níveis de força não foram correlacionados à idade e tempo de HD exceto 

para a força do músculo extensor na coxa esquerda, que apresentou uma relação inversa 

com o tempo de HD (r=-0,53; p<0,05). Foi observada correlação positiva entre força e 

níveis de albumina; força e teste SLS 60 e, correlação inversa entre força e teste SLS 10. 

Também foi observada uma correlação inversa entre SLS-10 com níveis de albumina 

(r=-0,46, p<0,05) e uma correlação positiva do SLS-60 com a albumina (r=0,49, 

p<0,05). 
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Tabela 12. Matriz de correlação entre força e variáveis antropométricas nos 

pacientes submetidos à hemodiálise 

Variável Idade THD 

 

Alb IMC GC SL10 SL60 FED FEE 

 

FFD FFE 

Idade  0,09 -0,32 0,26 0,43a 0,37 -0,33 -0,27 -0,15 -0,27 -0,4 

THD 0,09  -0,28 -0,43a -0,06 0,28 -0,10 -0,35 -0,53b -0,32 -0,35 

Alb -0,32 -0,28  0,23 -0,26 -0,46a 0,49a 0,67b 0,56b 0,57b 0,46a 

IMC 0,26 -0,43 0,23  0,30 -0,11 -0,03 0,36 0,38a 0,23 0,34 

GC 0,43a -0,06 -0,26 0,30  0,48b -0,30 -0,43a -0,32 -0,54b -0,43a 

SL 10 0,37 0,28 -0,46a -0,11 0,48b  -0,7b 0,62b -0,52b -0,52b -0,46a 

SL 60 -0,33 -0,10 0,49a -0,03 -0,30 -0,70b  0,49b 0,41a 0,42a 0,31 

FED -0,27 -0,35 0,67b 0,36 -0,43a -0,62b 0,49b  0,88b 0,89b 0,81b 

FEE -0,15 -0,53b 0,56b 0,38a -0,32 -0,52b 0,41a 0,88b  0,82b 0,78b 

FFD -0,27 -0,32 0,57b 0,27 -0,54 -0,52b 0,42a 0,89b 0,82b  0,91b 

FFE -0,04 -0,32 0,46a 0,34 -0,43a -0,46a 0,31 0,81b 0,78b 0,91b  

THD, tempo de HD em meses; Alb, albumina ; IMC, índice de massa corporal; GC, percentual de 

gordura corporal;  SL10, sentar e levantar 10 segundos; SL 60, sentar e levantar 60 segundos; FED, força 

de extensão direito;  FEE, força de extensão esquerdo; FFD, força de flexão direito; FFE, força de flexão 

esquerdo.
 a
p < 0,05; 

b
p<0,01. 
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7.0 DISCUSSÃO 

No presente estudo observou-se o seguinte após o treinamento de força: (a) os 

níveis de força muscular não aumentaram, exceto pelo aumento da força na perna direita 

nos homens; (b) houve uma melhora na composição corporal dos pacientes, com 

redução de gordura corporal e aumento de massa livre de gordura; (c) os valores de 

circunferência não aumentaram nas mulheres, enquanto nos homens, foi observado 

aumento da circunferência da coxa na sua parte média; (d) houve melhora nos testes 

físicos (SLS 10 e SLS 60) em ambos os sexos; (e) os pacientes tiveram os níveis de 

uréia reduzidos; (f) 3 dos 8 componentes do questionário de qualidade de vida (SF-36) 

apresentaram melhora. 

 

7.1 AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR 

Após a realização dos exercícios, as mulheres não obtiveram melhora na força 

muscular e os homens aumentaram a força muscular em ambos os membros inferiores 

porém só foi significativo na perna direita. Este fato pode estar relacionado à resistência 

dos pacientes em aumentar a carga, principalmente as mulheres. Desta forma, o 

protocolo não atingiu seu objetivo, que seria de treinamento de força. Nesta situação as 

mulheres desenvolveram resistência muscular, porém não evoluíram com ganho de 

força na avaliação isocinética. O principal motivo do receio dos pacientes em aumentar 

a carga era a presença de cãimbras e, além disso, alguns pacientes não suportaram o 

aumento gradativo das caneleiras.  

Nesse sentido, o mesmo foi observado no trabalho de Segura et al (2009), que 

aplicaram exercícios de força intradialíticos por 24 semanas e não encontraram 

melhoras significaticas nos testes físicos e de força, também avaliados pelo 

dinamômetro. Já outros estudos mostraram melhora na força após exercícios de 

resistência. Cheema et al.,(2007b) observaram que após 12 semanas de exercícios, os 
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pacientes tiveram a área muscular transversa aumentada. No mesmo ano, Johansen et 

al., reportaram que 12 semanas de exercícios de resistência para os membros inferiores 

foram suficientes para induzir à hipertrofia muscular significativa no quadríceps, 

avaliada através de ressonância magnética. 

Em uma pesquisa brasileira, Corrêa et al (2009) observaram que após 5 meses de 

exercícios de resistência, houve aumento significativo na força muscular dos extensores 

dos joelhos direito e esquerdo. 

A comparação com outros estudos de medição de força é difícil devido à grande 

variedade de ferramentas de medição utilizadas (dinamômetro isocinético, teste de 

repetição máxima, ressonância magnética ou até mesmo dispositivos móveis para 

avaliar força), de procedimentos encontrados e à falta de padronização dos exercícios 

quanto à intensidade, frequência e ao momento pela qual o paciente realiza o 

treinamento (durante ou não a HD). 

 

7.2 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Houve uma diminuição no % de gordura corporal em ambos os sexos, sendo que 

as mulheres apresentaram também aumento da AMBc e diminuiçao na DCT. Os 

homens, por sua vez, apresentaram aumento na circunferência da coxa em sua parte 

média. Outros estudos que realizaram exercícios de força também obtiveram resultados 

positivos na avaliação antropométrica. 

Cheema et al (2007b) observaram melhora na composição corporal dos pacientes 

avaliados e em 2010 Chen et al. observaram após 48 semanas (2x/semana durante a 

HD) de exercícios houve aumento da massa magra e diminuição da massa gorda. 

Já Dong et al. (2011) não observaram melhoras significativas após a realização de 

exercícios de força na composição corporal dos grupos avaliados. 
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Um pequeno número de pesquisadores avaliaram a composição corporal após a 

realização de treinamento de força e poucos encontraram melhora na composição 

corporal após a realização do treinamento de força.   

 

7.3 AVALIAÇÃO DOS TESTES SENTAR-LEVANTAR-SENTAR (SLS-10 E 

SLS 60) 

O simples ato de levantar e sentar na cadeira exige do paciente força e 

coordenação suficientes para proporcionar velocidade adequada na parte superior do 

corpo para gerar o movimento. Segundo Wheller et al., (1985) o pico de força muscular 

ocorre entre 20 e 30 anos e a partir daí ocorre um declínio natural da força e, 

consequentemente, há uma redução na velocidade de sentar / levantar e na mobilidade 

articular.  

No presente estudo, o treinamento de força mostrou-se benéfico, pois apesar da 

perda natural da força muscular pela idade e pela própria doença de base, houve 

melhora do desempenho nos testes SLS-10 e SLS-60 após os 6 meses de treinamento. 

Headley et al (2002) também observaram melhoras  após a realização de 12 semanas de 

exercícios de força em 10 pacientes com média de idade de 42,8±4,4 anos. Nesse 

estudo, os indivíduos foram capazes de realizar os testes de forma mais eficaz, 

reduzindo o tempo do SLS-10 em 13,9% comparado ao período inicial do estudo e 

aumentando o número de repetições no SLS 60. 

As mulheres se beneficiaram mais do que os homens na avaliação dos testes 

funcionais fato pode estar ligado a não sobrecarga dos músculos ao realizar o 

treinamento de força e com isso elas se beneficiaram com melhora da resistência 

muscular e apresentaram melhora do desempenho em ambos os testes, já os homens, 

que utilizaram maior carga durante o treinamento, apresentaram melhora no teste SLS 



51 

 

10 onde é avaliada a explosão muscular e melhora, sem ser significativa no segundo 

teste SLS 60 onde é avaliada a resistência muscular. 

Para avaliar os resultados de um programa de exercícios de força, Segura et 

al.(2009) aplicaram esses testes após a realização de exercício de força por 24 semanas, 

( 3x/semana durante a HD) em 17 pacientes e compararam com 8 pacientes que 

realizaram exercício aeróbico de baixa intensidade. Os autores observaram que o grupo 

intervenção obteve melhoras significativas em ambos os testes (SLS 10: antes 

24,2±13,2; após 18,8±7,9 e SLS 60: antes 28,8±11,2; após 33,9±12,6 com valor de 

p<0,05). Em outro trabalho desse mesmo grupo de autores (Segura et al., 2008) foram 

aplicados exercícios de resistência por 24 semanas (3x/semana durante a HD) em 8 

pacientes e os resultados foram comparados com 8 pacientes que não realizaram 

exercícios e o grupo intervenção também obteve melhora em ambos os testes (SLS-10 e 

SLS-60). 

 

7.4 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

Após a realização do treinamento observamos uma redução da uréia sanguínea 

(pré e pós HD), dado este que não foi não encontrado em outras pesquisas que só 

utilizaram a modalidade de força como prescrição de treinamento. Dong et al (2011) 

utilizaram exercícios de força por 24 semanas em dois grupos em HD: um grupo 

somente com exercícios e outro grupo com suplemento nutricional além dos exercícios, 

e não encontraram melhora nos parâmetros bioquímicos de nenhum dos grupos 

avaliados.  

Em outro estudo, após a realização por 12 e 24 semanas de exercícios de força em 

pacientes em HD, Cheema et al (2007a) observaram redução dos níveis de proteína C 

reativa, um marcador de inflamação que não foi avaliado no presente estudo. 
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Já Johansen et al. (2006) aplicaram treinamento de força por 12 semanas em 

pacientes em HD que recebiam nandrolona injetável e em outro grupo que recebia 

placebo. Nesse estudo, não foram encontradas melhoras significativas nos parâmetros 

bioquímicos desses pacientes. 

A diminuição da uréia (pré e pós) pode estar ligada a alteração da dieta dos 

pacientes já que não houve alteração do Kt/V dos pacientes participantes do treinamento 

de força. No entanto, esta é uma limitação do presente estudo, pois não avaliamos a 

ingestão alimentar dos pacientes. 

 

7.5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

No presente trabalho, observou-se melhora nos seguintes componentes: aspecto 

físico, vitalidade e aspectos sociais em ambos os sexos, o que também já foi 

apresentado por outros autores. 

Outros autores encontraram melhoras na qualidade de vida, usando também a 

ferramenta SF-36 para avaliação. Johansen et al (2006) relataram melhora no score do 

questionário SF-36 após a realização de exercícios de força por 12 semanas com 

frequência de 3x/semana com uso de caneleiras. 

Koudi et al.,(2010), relataram que após os exercícios os pacientes em HD 

mostraram uma tendência de melhora na qualidade de vida. 

Dois estudos, um utlizando exercícios de resistência (Cheema et al., 2007b) e 

outro utlizando bicicleta por 8 semanas durante a HD, 3x/semana em um total de 6 

pacientes (Parsons et al., 2004) demostraram melhoras dos componentes mental e 

físicos após a realização dos exercícios. 

Todos esses dados corroboram para os achados de que o treinamento físico pode 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes em HD. 

 



53 

 

7.6 SEGURANÇA E ADESÃO 

Durante os 6 meses de exercícios não houve intercorrências relacionadas ao 

exercício físico, mesmo com o uso de caneleiras que variavam entre 1Kg e 10Kg e o 

uso de faixas elásticas de resistência moderada a grande.  

Alguns estudos relatam uma adesão que varia entre 76% e 89% (Dong et al. 2011; 

Cheema et al. 2011; Nindl et al. 2004). A adesão média do presente estudo foi de 88% 

variando entre 48% e 100%.  

Alguns autores (Johansen 2007; Konstantinidou et al., 2002; Moinuddin 2008; 

Painter et al., 2005) relatam que os exercícios durante a HD é benéfico, seguro e 

apresentam alta adesão justamente por serem conduzidos durante um momento 

monótono e ocioso. Desta forma, mesmo não tendo apresentado melhora significativa 

na força muscular dos pacientes estudados, o treinamento aplicado foi capaz de 

melhorar a qualidade de vida e a composição corporal. 
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8.0 CONCLUSÕES 

Como conclusão deste trabalho observamos que: 

- Não houve melhora da força muscular nos pacientes em HD após a realização 

de 6 meses de exercícios de força; 

- Pacientes apresentaram melhoras na composição corporal, com diminuição da 

massa gorda e aumento da massa livre de gordura; 

- Houve melhora na resistência vista pelos teste de esforço (SLS-10 e SLS 60); 

- O treinamento promoveu melhora em 3 dos 8 componentes do questionário da 

qualidade de vida destacando-se os aspectos físicos e de vitalidade. 
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