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RESUMO 

Introdução: O exercício físico regular pode ter diversos benefícios potenciais para os 

pacientes com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise, entretanto, o efeito dos exercícios 

aeróbicos intradialítico sobre o hormônio do apetite acil-grelina é pouco estudado nesta 

população. Além disso, não há estudos que avaliaram o efeito do exercício físico sobre o 

hormônio acil-grelina nestes pacientes.  Objetivo: O objetivo do presente estudo foi verificar 

os efeitos de um programa de exercício aeróbico intradialítico realizado com bicicletas 

ergométricas nos níveis séricos de acil-grelina nos pacientes em hemodiálise (HD). Métodos: 

Foram estudados dezenove pacientes em HD (12 homens, 46,0 ± 6,6 anos, 21,0 ± 10,5 meses 

de diálise, índice de massa corporal (IMC) de 22,0 ± 6,3 Kg/m2). O programa de exercício foi 

individualizado e realizado em bicicleta ergométrica adaptada, consistindo em aquecimento (5 

minutos), treinamento aeróbico na frequência alvo (35 minutos), e desaceleração (redução da 

carga por 5 minutos), monitorado três vezes por semana durante 12 semanas (36 sessões).  As 

análises dos parâmetros bioquímicos foram realizadas pelo kit Bioclin®. A avaliação 

antropométrica foi realizada após a sessão de hemodiálise, onde foram aferidos peso, estatura 

e dobras cutâneas. O hormônio acil-grelina foi analisado pelo método Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA) (Human Ghrelin (active) – EMD Millipore Corporation). 

Todos os parâmetros bioquímicos e antropométricos foram coletados antes e após as 12 

semanas. Resultados: Treze pacientes (68,4%) tiveram aumento significativo das 

concentrações séricas de acil-grelina (de 206,9 ± 23,4 para 224,9 ± 24,7 pg/mL, p=0,004) 

depois do programa de exercício aeróbico. Os valores de IMC e Kt/v aumentaram 

significativamente após o exercício, entretanto, não houve mudança na ingestão alimentar. 

Conclusões: Os dados sugerem que o exercício em bicicleta ergométrica por 3 meses pode 

melhorar a adequação da diálise, o índice de massa corporal e pode estar envolvido com a 

modulação dos hormônios do apetite em pacientes em hemodiálise. 

 

Palavras chave: Doença Renal Crônica, hemodiálise, grelina, apetite, atividade física. 
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ABSTRACT 

Introduction: Regular physical exercise may result in various potential benefits for chronic 

kidney disease (CKD) patients on hemodialysis, however, the effects of intradialytic aerobic 

exercise on appetite hormone acyl-ghrelin is poorly studied in this population. Furthermore, 

no study evaluated the effect of physical exercise over the acyl-ghrelin hormone in these 

patients.  Objective: The aim of the present study was to verify the effects of an intradialytic 

bicycle ergometer exercise program on acyl-ghrelin serum levels in hemodialysis (HD) 

patients. Methods: Nineteen HD patients were studied (12 men, 46.0 ± 6.6 yrs, 21.0 ± 10.5 

months of dialysis, body mass index (BMI) of 22.0 ± 6.3 Kg/m2). The physical exercise 

program was individualized and performed on an adapted stationary bicycle, consisting in 

heating (5 minutes), 35 minutes of aerobic training at target heart rate, and cool down (load 

reduction for 5 minutes), monitored thrice weekly for 12 weeks (36 sessions). Biochemical 

and anthropometric parameters were analyzed by Bioclin® kit. The anthropometric evaluation 

was made after the hemodialysis sessions, where weight, height and skin-fold thickness were 

measured. Acyl ghrelin was evaluated by method Enzyme Immunosorbent Assay (ELISA) 

Assay (Human Ghrelin Active) - EMD Millipore Corporation. All biochemical and 

anthropometric parameters were collected after and before the 12-week period. Results: 

Thirteen patients (68.4%) had a significant increase in serum acyl-ghrelin concentrations 

(from 206.9 ± 23.4 to 224.9 ± 24.7 pg/mL, p=0.004) after the aerobic exercise program. The 

BMI and Kt/V values increased significantly after exercise, however, there was no change in 

food intake. Conclusions: It seems that bicycle ergometer exercise for 3 months may improve 

the dialysis adequacy, body mass index and may be involved with modulation of appetite 

hormones in hemodialysis patients. 

 

Key words: Chronic kidney disease, hemodialysis, ghrelin, appetite, physical activity.  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A doença renal crônica (DRC) é definida por dano renal e perda progressiva e 

irreversível da função (KDIGO, 2013), sendo as principais causas da DRC a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) (SESSO et al., 2017). Estes pacientes 

apresentam queda da qualidade de vida, alto risco para desenvolver alguma doença 

cardiovascular (DCV) e elevada mortalidade, mesmo antes da falência renal (MARINHO et 

al., 2017). Além disso, a prevalência da DRC vem aumentando ao decorrer das décadas, 

fazendo com que seja classificada como um problema mundial de saúde pública (MARINHO 

et al., 2017). 

A progressão da DRC pode reduzir o apetite e contribuir para o aparecimento da 

Protein Energy Wasting – PEW, que é considerado um dos principais problemas que afetam 

estes pacientes. Diversos fatores são responsáveis pelo surgimento da PEW, como anorexia, 

acidose metabólica, anemia, inflamação sistêmica, distúrbios endócrinos, sobrecarga de 

volume, perda de nutrientes na diálise e restrições alimentares (FOUQUE et al., 2008). 

Dentre estes fatores destaca-se a anorexia, que afeta um terço dos pacientes em 

hemodiálise (HD) (KALANTAR-ZADEH et al., 2004). Entretanto, a sua patogênese não é 

completamente conhecida, sendo proposto que seja multifatorial, com envolvimento de 

diversos mediadores que possuem função orexígena – grelina, neuropeptídeo Y (NPY) e 

Agouti-related peptide (AgRP) e, função anorexígena: leptina, colecistoquinina, insulina, 

melanocortina, hormônio estimulante de α-melanócitos, TNF-α, dentre outros (BOSSOLA et 

al., 2006). 

Estudos tem demonstrado que os níveis plasmáticos dos hormônios do apetite estão 

alterados na DRC, mas os mecanismos envolvidos nessa desregulação ainda não estão 

completamente esclarecidos (KORUCU et al., 2019; SALDANHA, CARRERO, MAFRA, 

2011). Dentre estes hormônios destaca-se a grelina, hormônio descoberto em 1999 que 

apresenta-se sob duas formas: a acil-grelina que é orexígena, e a desacil-grelina, que 

correspondente a mais de 90% da grelina total, com ação anorexígena ( YOSHIMOTO et al., 

2002; KOJIMA, HOSODA, DATE, NAKAZATO, MATSUO, KANGAWA, 1999). 

Pacientes com DRC parecem apresentar alterações do hormônio do apetite acil-grelina, o que 

pode impactar na redução da ingestão alimentar. Apesar disso, até o momento, não há terapia 

que seja eficaz para o tratamento da anorexia nestes pacientes.  
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Exercício físico vem sendo estudado como ferramenta para auxiliar na regulação dos 

hormônios do apetite em indivíduos não portadores de DRC (HAZELL et al., 2016; 

MARKOFSKI et al., 2014; HAGOBIAN et al., 2008). Entretanto, vários são os fatores que 

podem alterar os níveis de grelina, como por exemplo, sexo, intensidade e duração do 

exercício (BROOM et al., 2017; OSHIMA, TAKEHATA, SASAHARA, LEE, AKAMA,  

TAGUCHI, 2017; HAZELL et al., 2016; HAGOBIAN et al., 2008). 

Na DRC, o papel dos exercícios sobre os hormônios de apetite é pouco explorado. 

Deste modo, este estudo analisou os efeitos de um programa de exercício aeróbico 

intradialítico de intensidade leve a moderada sobre as concentrações de acyl-grelina e o estado 

nutricional de pacientes com DRC em HD. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Doença renal crônica 

De acordo com o “Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical 

Practice Guideline of Chronic Kidney Disease (CKD)” (KDIGO), a DRC é definida como 

anormalidade da estrutura ou da função renal, presente por >3 meses, com implicações para 

saúde, sendo classificada com base na causa, categoria da taxa de filtração glomerular (TFG) 

e da albuminúria (KDIGO, 2013). Assim, quando o indivíduo possui uma TFG <15 

mL/min/1.73 m2 é indicado o início da diálise ou transplante, pois nesse estágio normalmente 

ocorre a falência renal (KDIGO, 2013) (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Estágios da Doença Renal Crônica 

 

Fonte: Adaptado de www.kidney.org/atoz/content/gfr.  
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A DRC é um problema mundial de saúde, apresentando prevalência média global 

estimada de 8-16% (JHA et al., 2013). Enquanto que, no Brasil, há de 3 a 6 milhões de 

indivíduos com DRC (MARINHO et al., 2017), sendo que no ano de 2017 haviam 126.583 

pacientes em tratamento dialítico (THOMÉ et al., 2019).  Para a década de 2030 a projeção da 

prevalência da DRC é de 16,7% para a população com 30 anos ou mais. Enquanto que dentre 

os idosos com 65 anos ou mais, a prevalência projetada é de 37,8% (HOERGER et al., 2015).  

As principais causas da DRC nos países desenvolvidos e em muitos países em 

desenvolvimento são o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) (JHA et al., 2013; PANAHI et al., 2016). De acordo com o estudo Global Burden of 

Disease de 2010, o número de mortes em que a DRC é a causa básica de morte aumentou em 

82% de 1990 a 2010. Isto fez com que esta doença passasse da posição 27 (taxa anual de 

mortalidade padronizada por idade de 7,7 por 100.000) para 18 (taxa de mortalidade anual de 

16,3 por 100.000) (LOZANO et al., 2012). 

Segundo o Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2017, o número de indivíduos em 

tratamento dialítico por ano vem aumentando ao decorrer dos anos. De 2000  a 2017, esse 

número passou de 42.695 para 126.583, ou seja, aumento de aproximadamente 200% 

(THOMÉ et al., 2019). Além disso, as estimativas nacionais das taxas de prevalência foi de 

610 pmp e de incidência de 194 pmp, sendo a taxa de incidência por nefropatia diabética nesta 

população de 77 pmp, e a taxa de mortalidade bruta de 19,9% (THOMÉ et al., 2019).  Destes 

pacientes, 91,8% realizam tratamento por hemodiálise (HD) convencional, 1,3% realizam HD 

frequente (> 4 vezes por semana) e 6,9% por diálise peritoneal, sendo que, desta, a diálise 

peritoneal automatizada é a modalidade predominante (THOMÉ et al., 2019).  

Desse modo, o declínio da TFG está associada com complicações metabólicas e 

endócrinas que refletem a perda da função renal. Dentre estas complicações, encontram-se a 

anemia, acidose metabólica, acúmulo de toxinas urêmicas, desnutrição, doenças ósseas e 

minerais. Além disso, outras complicações associadas a DRC são: risco aumetado de  DCV, 

HAS, infecção, hospitalização, função cognitivo e física (KDIGO, 2013). Portanto, o 

tratamento nutricional torna-se fundamental para que o indívíduo mantenha adequação da 

diálise, reduza o risco de desenvolver ou mantenha controlado tais comorbidades e, assim, 

tenha maior qualidade de vida e menor risco de mortalidade.  



20 

 

20 

 

2.2. Estado Nutricional  

2.2.1 Tratamento Nutricional  

A prescrição nutricional para os pacientes com DRC que realizam HD é uma dieta 

hiperproteica (1,2g/kg/dia), sendo que pelo menos 50% da proteína deve ser de alto valor 

biológico e com restrição de sódio (2g/d). Quanto à ingestão calórica, preconiza-se 25 a 35 

kcal/Kg/dia, sendo 25 a 35% de lipídeos e 50 a 60% carboidratos (K/DOQI, 2000).  

Alguns distúrbios estão associados à DRC e à HD, e tendem a interferir no estado 

nutricional dos pacientes, como anorexia, acidose metabólica, anemia, inflamação sistêmica, 

desordens endócrinas, sobrecarga de volume, perda de nutrientes durante a diálise e restrições 

dietéticas (FOUQUE et al., 2008). As técnicas utilizadas para avaliar a ingestão ainda 

permanecem as mesmas preconizadas há anos, como o inquérito alimentar de 24h de 3 dias, 

obviamente com o entendimento de que há limitações dessa técnica como “a memória do 

entrevistado para relatar toda a sua ingestão alimentar do dia anterior, o risco do entrevistador 

induzir as respostas, o fato de um único recordatório não estimar a dieta habitual, pois a 

ingestão relatada pode ser atípica” (FISBERG et al., 2009).  

Para avaliação da ingestão proteica, estima-se o Protein Equivalent of Total Nitrogen 

Appearance (PNA) - Equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio total – medida 

usada para estimar a ingestão de proteínas quando o balanço de nitrogênio é zero no estado 

estacionário, ou seja, quando a diferença entre a ingestão de nitrogênio e as perdas totais é 

zero ou apenas ligeiramente positiva (FOUQUE et al., 2007;K/DOQI, 2000). 

A nPNA – normalização do PNA - é uma estimativa de ingestão de proteína validada 

e simples de usar no ambiente clínico, porém há algumas limitações quanto ao uso. Tais 

limitações incluem o fato que uma única medida pode não refletir a ingestão habitual, já que, 

o PNA pode variar de acordo com a ingestão de proteína diária; a ingestão proteica muito 

elevada pode subestimar o PNA, enquanto que, uma ingestão baixa (<1g/kg/d) pode 

superestimar; para pacientes obesos, desnutridos e edematosos, a utilização do peso atual 

pode ser uma variável enganosa, nesse caso, o recomendado é utilizar o peso ajustado sem 

edema (FOUQUE et al., 2007; K/DOQI, 2000).  

De modo geral, a PNA é estimada através das medições do nitrogênio urinário em 

pacientes em HD e, pelo menos em teoria, deve estar sujeita a menos erros de medição do que 

os diários e recordações alimentares (K/DOQI, 2000). Pacientes em hemodiálise em 
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manutenção clinicamente estável deve ter nPNA de, no mínimo, 1,0 g/peso corporal ideal/dia. 

No entanto, o PNA não deve ser usado para avaliar o estado nutricional isoladamente, mas 

como uma das diversas medidas independentes na avaliação do estado nutricional (FOUQUE 

et al., 2007; K/DOQI, 2000).  

2.2.2 Protein Energy Wasting (PEW) 

Protein Energy Wasting (PEW) - foi definida pela International Society of Renal 

Nutrition and Metabolism (ISRNM) como “estado de diminuição das reservas corporais de 

proteínas e combustíveis energéticos (proteína corporal e gordura corporal)”. Dentre as causas 

da PEW estão: produção de citocinas inflamatórias, perda de nutrientes no dialisato, 

distúrbios endócrinos, anorexia, estresse oxidativo, edema e baixa ingestão alimentar        

(Figura 1) (FOUQUE et al., 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Causas e manifestações da síndrome da desnutrição energético-proteica na doença 

renal. Fonte: Adaptado de Fouque 2008. 

 

O diagnóstico de PEW é realizado a partir de quatro critérios: bioquímicos, peso 

corporal, massa muscular e ingestão alimentar. O critério bioquímico é determinado por: 

albumina sérica <3,8g/100ml; pré-albumina sérica <30,0mg/100ml para pacientes em diálise 
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de manutenção, para pacientes em estágio conservador, os níveis de pré-albumina podem 

variar de acordo com a TFG; colesterol <100mg/100ml. Ressalta-se que para o diagnóstico é 

necessário, ao menos, um desses marcadores (FOUQUE et al., 2008).  

Em relação ao critério peso corporal, o IMC é a medida mais usada para o 

diagnóstico de PEW.  Apesar da sua limitação em não diferenciar massa magra de massa 

gorda, o valor baixo de IMC é preditor consistente de alto risco de morte em pacientes em 

diálise de manutenção. Neste contexto, o ISRNM afirma que IMC <23Kg/m² deve ser 

considerado como marcador de PEW (FOUQUE et al., 2008).  

A massa muscular reduzida parece ser o critério mais importante para a presença de 

PEW. Entretanto, na maioria das vezes, é difícil diagnosticar a baixa ou perda da massa 

muscular com precisão. Medidas indiretas, como a creatinina sérica, não é muito precisa, 

especialmente em pacientes que recebem doses diferentes de diálise. Um parâmetro prático 

para avaliar a massa muscular é a aferição da área muscular do braço (AMB), no qual, a 

redução de 10% em relação ao percentil 50 da população de referência é considerado critério 

para o diagnóstico de PEW (FOUQUE et al., 2008). 

O último critério é a ingestão alimentar que, quando reduzida, pode estar relacionada 

com a PEW. Isto ocorre quando a redução não intencional na ingestão de proteína na dieta é 

inferior a 0,80 g por kg de peso corporal por dia em pacientes em diálise de manutenção e 

ingestão de energia na dieta inferior a 25 kcal/kg/dia (FOUQUE et al., 2008).  

A avaliação do apetite por meio de questionários é recomendada como ferramentas 

práticas para diagnosticar desnutrição. Entretanto, ainda não há um consenso quanto à sua 

utilização para o diagnóstico de PEW. Apesar disso, esses questionários devem ser 

considerados como potenciais marcadores clínicos do status PEW (FOUQUE et al., 2008).  

 

2.2.3. Appetite and diet assessment tool – ADAT 

Appetite and Diet Assessment Tool - ADAT - Ferramenta de avaliação de apetite e 

dieta – é um questionário auto relatado utilizado para avaliar o apetite e os fatores que afetam 

a ingestão alimentar em pacientes em hemodiálise em relação à dose de diálise administrada e 

ou ao fluxo da membrana de diálise (BURROWES et al., 1996).  
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Esta ferramenta foi desenvolvida para o estudo piloto dos Institutos Nacionais de 

Saúde, Mortality and Morbidity in Hemodialysis Study - MMHS. Desse modo, foi sugerido 

que o ADAT poderia ser usado em clínicas de diálise para avaliar o apetite, hábitos 

alimentares e os efeitos de mudanças nas condições médicas do paciente que poderiam afetar 

o apetite e o estado nutricional (BURROWES et al., 1996).  

Após ter sido testado no estudo Mortality and Morbidity in Hemodialysis Study para 

avaliar a sua viabilidade e como obteve resultados positivos, foi utilizado no estudo 

Hemodialysis (HEMO). Este foi um estudo randomizado e multicêntrico, que durou 7 anos e 

envolveu 1846 indivíduos e utilizou três perguntas do ADAT para determinar se o apetite 

havia mudado ao longo do tempo nos grupos de tratamento randomizados (BURROWES et 

al., 2005). 

Devido a uma grande amostra de indivíduos, o ADAT apresentou-se como substituto 

válido para a ingestão de proteínas e energia na dieta. Em outras palavras, o estudo HEMO 

demonstrou que este questionário de auto relato é uma ferramenta válida para a avaliação do 

apetite. Além disso, aponta que a avaliação do apetite deve ser feita periodicamente como 

parte da avaliação nutricional de rotina em pacientes em diálise de manutenção (BURROWES 

et al., 2005).  

Os mecanismos exatos responsáveis pela perda do apetite nestes pacientes ainda não 

estão completamente elucidados, mas há evidências de que alguns hormônios hipotalâmicos 

estejam envolvidos (KORUCU et al.,2019). Alterações dos níveis plasmáticos dos hormônios 

do apetite como apelina, leptina, nesfatin-1, acil-grelina e obestatina estão alterados em 

pacientes com DRC (LEAL et al., 2012; SALDANHA, CARRERO, MAFRA, 2011; 

VOLKOFF, WYATT, 2009). Dentre esses hormônios, destaca-se a acil-grelina, peptídeo 

produzido pelas células da mucosa gástrica com função orexígena (KOJIMA, HOSODA, 

DATE, NAKAZATO, MATSUO, KANGAWA, 1999). 

 

2.3. Acil-grelina 

A grelina faz parte de um conjunto de mais de 20 diferentes hormônios peptídeos 

sintetizados pelo trato gastrointestinal (MAFRA et al., 2010). Este é expresso a partir do 

precursor preprogrelina, sendo secretado, principalmente, pelo estômago (KOJIMA, 

HOSODA, DATE, NAKAZATO, MATSUO, KANGAWA, 1999). Este foi descoberto em 
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1999, e encontra-se sob duas formas: a acil-grelina, um peptídeo de 28 aminoácidos que sofre 

modificação pós-traducional, na qual um ácido graxo de cadeia média é covalentemente 

ligado no terceiro resíduo de serina; e a des-acil-grelina, um peptídeo de 27 aminoácidos que 

não possui esta ligação (Figura 2) (KOJIMA, HOSODA, DATE, NAKAZATO, MATSUO, 

KANGAWA, 1999). 

A acil-grelina é a forma do hormônio ligante dos receptores GHS-R localizados no 

hipotálamo, é descrita como a forma ativa do hormônio com função orexígena, assim, é um 

potente estimulador da ingestão alimentar e da motilidade gastrointestinal (FUJIMIYA et al., 

2010).  

 

 

 

Este hormônio tem diversas funções como aumento da ingestão alimentar, 

anabolismo proteico, motilidade intestinal, ações anti-inflamatórias, proteção cardiovascular e 

regulação da formação e metabolismo ósseo (PRADHAN, SAMSON, SUN, 2013; MAFRA 

et al., 2010, KOJIMA, HOSODA, DATE, NAKAZATO, MATSUO, KANGAWA, 1999). 

Yoshimoto et al. (2002) sugeriram que a grelina é filtrada pelos glomérulos ou 

secretados por néfrons e, por isso, a concentração plasmática deste hormônio aumenta em 

paralelo com a gravidade da doença renal (YOSHIMOTO et al., 2002). Além disso, este 

Figura 2. A pré-progelina e a codificação de vários peptídeos derivados com 

heterogeneidade estrutural e funcional. Fonte adaptado de Labarthe et al., 2014. 
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estudo foi o primeiro que demonstrou que a grelina ativada é responsável por menos de 10% 

do total de grelina circulante (YOSHIMOTO et al., 2002). 

Em outro estudo, pacientes adultos em HD apresentaram níveis séricos de grelina 

semelhantes a pacientes com DRC no estágio de pré-diálise, enquanto pacientes em diálise 

peritoneal apresentaram concentrações séricas de grelina significativamente menores 

(IGLESIAS et al., 2006).  

Estudos a respeito do efeito da inflamação sobre os níveis dos hormônios do apetite 

em pacientes com DRC são escassos. Sabe-se, entretanto, que as citocinas inflamatórias 

podem interagir com diversas vias do sistema nervoso central (SNC), agindo em áreas 

específicas do cérebro que regulam o apetite. Estudos relataram associação entre a perda de 

apetite e o aumento dos níveis de marcadores inflamatórios (CARRERO et al., 2007; 

KALANTAR-ZADEH et al., 2004). Há citocinas inflamatórias, como a interleucina 6 (IL-6) 

e o fator de necrose tumoral-α, (TNF-α) que induzem o catabolismo proteico, lipólise, 

aumento do gasto energético, resistência à insulina, contribuindo para a supressão do apetite 

(FOUQUE et al., 2008; CARRERO et al., 2007). 

Dentre as estratégias utilizadas para reduzir a inflamação e modular tais hormônios, 

está o exercício físico, que em estudos em indivíduos não renais crônicos tem mostrado 

modular esses hormônios. Holliday e Blannin (2017) observaram que exercício de alta 

intensidade e curta duração quando realizado por indivíduos com excesso de peso foi 

suficiente para provocar supressão transitória do apetite subjetivo, em comparação com 

condição de repouso. Também verificaram diminuição persistente na concentração plasmática 

de acil-grelina e aumento discreto do GLP-1 (HOLLIDAY, BLANNIN, 2017). 

Douglas et al. (2016), observaram em uma meta-análise, que indivíduos com 

sobrepeso ou obesidade após sessões de exercícios agudos, apresentaram redução moderada 

da acil-grelina (DOUGLAS et al., 2016). No entanto, poucos estudos sobre os efeitos dos 

exercícios em pacientes com DRC em HD tem sido realizado. 

 

2.4. Exercício na DRC 

Apesar dos benefícios do exercício sobre o processo inflamatório, a revisão 

Cochrane de 2011 observou-se que a aptidão física e funcionamento físico (definido como a 
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habilidade e capacidade de realizar atividades da vida diária) é drasticamente reduzido em 

pacientes com DRC e diminui progressivamente desde os estágios iniciais até o estagio cinco 

da doença (HEIWE, JACOBSON, 2011). 

Estudos tem demonstrado que pacientes em HD que praticam exercícios 

regularmente têm menor incidência de doenças cardiovasculares, melhor eficácia da diálise, 

maior qualidade de vida, melhor função física, menores valores da proteína C reativa (PCR) e, 

consequentemente, maior taxa de sobrevida (O'HARE et al., 2003; SHENG et al., 2014). 

Assim, pesquisadores sugerem que esses pacientes sejam estimulados a aumentar sua 

atividade física, incluindo exercícios de coordenação e flexibilidade associados a treinamento 

aeróbico e de resistência (JOHANSEN et al., 2000). 

Programas de exercícios podem ser implementados na diálise e/ou no dia de não 

diálise, dependendo da necessidade e da vontade do paciente, bem como sobre os recursos 

estruturais e funcionais (KOUIDI et al., 2004). Exercícios intradialítico, ou seja, aqueles 

realizados durante as sessões de diálise, promovem diversos benefícios, tais como: aumento 

da taxa de remoção de soluto e toxinas através da diálise, já que o exercício pode aumentar o 

fluxo sanguíneo para os músculos; menor taxa de desistência, já que não é preciso de um 

tempo extra para realizar o exercício; os pacientes estão sob a supervisão de médicos e 

máquinas, assim, se surgir alguma complicação pode ser detectado e tratado no local (SHENG 

et al., 2014).  

Uma revisão sobre o efeito anti-inflamatório em pacientes com DRC demonstrou que 

o exercício regular a longo prazo pode ser atribuído à resposta anti-inflamatória provocada 

por um período agudo de exercício, que tende a aumentar os níveis de citocinas anti-

inflamatórias e de inibidores de citocinas como IL-1ra e receptor solúvel de TNF (sTNF-R).  

Há aumento principalmente da IL-6 plasmática, já que, o seu mRNA é aumentado na 

contração do músculo esquelético. Assim, a IL-6 teria efeitos anti-inflamatórios importantes 

como inibir a produção de TNF-α e interleucina-1 (IL-1) e a liberação de lipopolissacarídeos 

(LPS) induzido pela produção de TNF-α. Além disso, estimularia o surgimento da 

interleucina-10 (IL-10) e IL-1ra na circulação, a lipólise e a oxidação das gorduras (Figura 3) 

(PETERSEN, PEDERSEN, 2005).  
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Figura 3.  As fibras musculares em contração produzem e liberam IL-6, induzindo diversos 

efeitos metabólicos. Fonte: Adaptado de Petersen & Pedersen (2005). 

 

 

Um estudo experimental com ratos verificou que a IL-6 derivada do músculo 

esquelético durante o exercício desempenha papel importante na regulação da utilização de 

substrato no músculo esquelético, bem como a regulação da lipólise, expressão do 

transportador de glicose 4 (GLUT4) e sinalização de estresse quinase no tecido adiposo 

tardiamente durante a recuperação do exercício (KNUDSEN et al., 2017).  

Peres et al. (2015) verificaram que o exercício intradialítico teve efeito sobre o 

sistema inflamatório dos pacientes, já que modulou os níveis de IL-10, IL-17a, INF-ϒ e TNF-

α, podendo contribuir na redução dos altos riscos de eventos cardiovasculares e metabólicos 

existentes nestes pacientes. 

Com relação aos efeitos sobre os hormônios do apetite, nosso grupo observou 

redução significativa das concentrações plasmáticas de obestatina, um hormônio anorexígeno, 

e aumento significativo de acil-grelina em pacientes em HD, após seis meses de exercício de 

resistência (MORAES et al., 2015a). Outro trabalho realizado pelo nosso grupo, verificou que 

os níveis plasmáticos de acil-grelina e obestatina não foram afetados pelo exercício agudo, 
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exceto por indivíduos do sexo masculino, que apresentaram níveis significativamente maiores 

de acil-grelina após um único momento de intervenção (MORAES et al., 2015b). 

Neste contexto, parece que a prática regular de exercícios físicos por pacientes em HD 

pode gerar, dentre diversos benefícios, a melhora do apetite. Desta forma, o presente estudo se 

propôs a analisar a eficácia do exercício físico aeróbico intradialítico na modulação da acil-

grelina, bem como os efeitos desta intervenção sobre o estado nutricional e a ingestão 

alimentar nestes pacientes.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo geral 

Verificar a eficácia de um programa de exercício aeróbico intradiálitico sobre as 

concentrações de acil-grelina e o estado nutricional de pacientes com doença renal crônica em 

hemodiálise. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

Avaliar, antes e após o programa de exercícios: 

− O apetite e a ingestão alimentar; 

− A possível associação entre a concentração sérica de acil-grelina e a ingestão 

alimentar, o apetite e o estado nutricional;  

− Avaliar o estado inflamatório. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Casuística 

Foram selecionados, por amostragem de conveniência, 19 pacientes com DRC em 

HD (realizando três sessões de diálise por semana, com duração de quatro horas cada) da 

Clínica Renalcor no Rio de Janeiro.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (número 1.885.784) da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (ANEXO I). Todos os participantes foram 

voluntários, previamente informados sobre a utilização do material biológico para realização 

do trabalho e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO II). 

 

4.2. Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos homens e mulheres na faixa etária de 18 a 60 anos, com fístula 

arteriovenosa (FAV) como acesso vascular, em programa regular de HD há mais de seis 

meses, e com hemoglobina maior que 10 mg/dL. 

Foram excluídos gestantes, pacientes em uso de drogas catabolizantes, suplementos 

vitamínicos antioxidantes, probióticos, prebióticos, simbióticos e antibióticos, pacientes 

portadores de doenças autoimunes, infecciosas, câncer, AIDS. Outros critérios de exclusão 

foram: pacientes clinicamente instáveis (doença aguda no último mês, hipotensão frequente 

durante a diálise, doença cardiovascular sintomática nos últimos 3 meses e labilidade 

glicêmica), incapacitados de realizar exercício (amputação sem prótese), com dor 

musculoesquelética em repouso, com mínima atividade física, dispneia em repouso ou aos 

pequenos esforços (NYHA III e IV) e que apresentassem qualquer impedimento para 

completar o protocolo de exercícios proposto (viagem, transplante renal iminente, entre 

outros).  
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4.3. Desenho experimental 

O programa de exercício aeróbico consistiu em 36 sessões, com duração de 45 

minutos cada. Todos os pacientes realizaram o Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M) 

antes de iniciar as sessões do programa de exercício aeróbico e após a última sessão de 

exercício. Além disso, foi realizada a avaliação do estado nutricional, ingestão alimentar e do 

apetite e a coleta de sangue no primeiro dia da sessão de exercício e no último dia (Figura 4). 

Figura 4. Desenho do estudo. 

 

4.4. Teste de Caminhada de 6 Minutos 

O teste de caminhada de seis minutos (TC6M) é um teste de exercício submáximo 

para avaliação da capacidade funcional física (ATS, 2002). O teste consistiu em medir a 

distância percorrida pelo paciente em um circuito de superfície plana, em que uma volta 

completa correspondia a 30 metros percorridos (ATS, 2002). 

Antes de iniciar o TC6M, o paciente foi instruído a permanecer sentado por 20 

minutos. Em seguida, a pressão arterial (Pa) foi aferida (aparelho de pressão automática 

Omron ™ Hem-7122), a saturação de oxigênio (SO2) e a frequência cardíaca (FC) foram 

aferidos por oxímetro de pulso-dedo (Oled Graph G-Tech). A escala de Borg foi utilizada 

para avaliar subjetivamente o esforço do paciente. Além disso, registrou-se o último peso seco 

e o peso atual do paciente (ATS, 2002).  

Durante o TC6M, a frequência cardíaca foi monitorada através de um medidor de 

frequência (Polar® H10) e registrada a cada 30 segundos. Ao final do TC6M, a pressão 



32 

 

32 

 

arterial, a saturação de oxigênio e a FC no primeiro e segundo minutos foram aferidas 

novamente enquanto o paciente estava em repouso. O TC6M não foi realizado quando o 

paciente apresentava Pa > 180 x 100mmHg, FC> 120bpm, ganho de peso ≥ 5kg em relação à 

sessão anterior de hemodiálise, SO₂ <92%, dispneia, dor precordial, febre, doença aguda ou 

fadiga extrema.  

Um cardiologista e um educador físico acompanharam o TC6M. A frequência 

cardíaca registrada no TC6M (com acréscimo de 10%) foi utilizada para determinar a 

intensidade do exercício (OLIVEIRA et al., 2016).  

 

4.5. Programa de exercício aeróbico 

O programa de exercício foi individualizado e realizado em bicicleta ergométrica 

estacionária adaptada. Compreendeu um treinamento aeróbico de baixa a média intensidade, 

realizado durante as três sessões semanais de HD, totalizando 36 sessões durante o período de 

3 meses.  

Uma revisão publicada na Cochrane revelou que a duração de um programa de 

exercícios suficiente para mostrar resultados satisfatórios deve ser de pelo menos três meses 

(HEIWE, JACOBSON, 2011). De acordo com o KDIGO, pacientes com DRC devem ser 

encorajados a realizar exercício físico conforme sua capacidade cardiovascular e tolerância, 

tendo como objetivo a prática de pelo menos 30 minutos cinco vezes por semana (KDIGO, 

2013).  

Os pacientes exercitaram-se, sob supervisão e monitoramento, durante 45 minutos 

nas primeiras duas horas da sessão de HD, para evitar o estresse físico na segunda metade da 

sessão. O programa de exercícios físicos foi personalizado e realizado em bicicleta 

estacionária adaptada (Athletic Magnetron, São Paulo-Brasil), consistindo em aquecimento (5 

minutos), 35 minutos de treinamento aeróbico na frequência cardíaca e desaquecimento 

(redução de carga por 5 minutos). 

O ritmo de pedalagem objetivava atingir intensidade suficiente para manter a 

frequência cardíaca dentro da zona alvo de treino individualmente prescrita, durante o período 

de treinamento aeróbico. Assim, a FC que havia sido determinada pelo TC6M era alcançada 

com o paciente sob esforço moderado a intenso, o que representava uma pontuação de 4 a 5 

na escala adaptada de Borg (10 pontos)  (BORG & NOBLE, 1974). Durante o exercício, os 
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pacientes usaram um medidor de frequência (Polar H10) que permitia o monitoramento da 

FC.  

Os pacientes foram questionados sobre o cansaço ou estado de fadiga, que foi 

respondido pela escala de Borg, nos seguintes tempos: 0, 15, 30, 40 e 45 minutos do 

exercício. Além disso, a pressão arterial foi aferida antes e depois de cada sessão de exercício 

(aparelho de pressão automática Omron ™ Hem-7122).  

Todos os procedimentos foram explicados aos participantes, incluindo os critérios de 

interrupção do exercício como pressão arterial sistólica maior que 220 mmHg ou pressão 

arterial diastólica maior que 115 mmHg, tonteira, confusão, palidez, frequência cardíaca 

acima da zona alvo de treino, exaustão física ou outra manifestação física ou verbal de fadiga 

extrema. Desse modo, a interrupção poderia ocorrer no aparecimento de um desses sintomas 

ou por solicitação do paciente.  

 

4.6. Dados clínicos coletados em prontuário 

Dados clínicos, como a idade, diagnóstico de DM, etiologia da doença e o tempo de 

tratamento em hemodiálise de manutenção foram coletados do prontuário e por entrevista 

com os participantes da pesquisa. 

A qualidade da diálise oferecida aos pacientes em diálise pode ser avaliada pela 

estimativa do Kt/V. Há diversas fórmulas que podem ser usadas para calcular o Kt/V. 

Entretanto, no nosso estudo, utilizamos a fórmula desenvolvida por Kerr (KERR et al., 1993) 

que é um método simples e, assim, mais prático na hora de aplicar. 

Esta fórmula foi comparada com o calculado pelo urea kinetic modelling (UKM) - 

modelagem cinética da ureia -  apresentando correlação semelhante, ou seja, a estimativa do 

Kt/v por esse método pode ser usado com segurança (KERR et al., 1993).   

• Kt/V Kerr = 0,042 x PRU – 1,48 

• PRU = (ureia pré – ureia pós) / uréia pré x 100 

Onde, PRU = porcentagem de redução de ureia 
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4.7. Avaliação antropométrica 

A avaliação antropométrica foi realizada após a sessão de diálise, a fim de que o peso 

edematoso não interferisse na avaliação.  Foram aferidos:  peso, estatura, dobras cutâneas 

(bicipital, tricipital, subescapular e supra-ilíaca), circunferência do braço (CB) e da cintura 

(CC). Todas as medidas das dobras cutâneas e circunferências foram feitas em duplicata 

(LOHMAN et al., 1991). A avaliação antropométrica foi realizada após a sessão de diálise, 

utilizando o adipômetro do tipo Lange Skinfold Caliper (Cambridge Scientific Industries 

Inc.). 

A classificação do estado nutricional foi avaliado segundo o índice de massa corporal 

(IMC), obtido pela razão entre o peso e a estatura ao quadrado, e sua classificação seguiu o 

proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2000). 

 

Tabela 1. Classificação do estado nutricional de adultos de acordo com IMC 

Classificação IMC 

Magreza <18,50 

Eutrofia 18,50-24,99 

Obesidade ≥ 25,00 

Pré obeso 25,00-29,99 

Obesidade grau I 30,00-34,99 

Obesidade grau II 35,00-39,99 

Obesidade grau III ≥40,00 

Fonte: Adaptado de WHO, 2000 

 

O estado nutricional também foi avaliado a partir do diagnóstico para Protein Energy 

Wasting, que é baseado em  quatro critérios: bioquímicos (colesterol sérico >100mg/dL), 

massa corporal (IMC >23kg/m2), massa muscular (AMB>10%), ingestão proteica (PNA ≥ 

1,0g/Kg). (FERRAZ et al., 2014; FOUQUE et al., 2008; K/DOQI, 2000).  
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O risco de desenvolvimento de complicações relacionadas à obesidade foi analisado a 

partir da CC, sendo classificada de acordo com a OMS 2000 (WHO, 2000) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Circunferência abdominal específica para sexo e risco de complicações metabólicas 

associadas com obesidade em caucasianos.  

Risco de complicações metabólicas 
Circunferência da cintura (cm) 

Homem Mulher 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 

Muito Aumentado  ≥ 102 ≥ 88 

Fonte: Adaptado de WHO, 2000.  

 

A área muscular do braço corrigida (AMBc) foi calculada de acordo com a seguinte 

equação: AMBc= [CB (cm) – (π x DCT (cm))] ²/ 4π – n, sendo o valor de n diferente para 

mulheres e homens, respectivamente, 6,5 e 10 (HEYMSFIELD et al., 1982).  

Através do somatório de quatro dobras cutâneas (biciptal, triciptal, subescapular e supra 

ilíaca) é calculado a Densidade Corporal (DC), utilizando a equação de Durnin e Womersely:  

DC = (A – B) x log Σ 4 pregas.  

 

Tabela 3 - 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: Adaptado de Durnin & Womersley, (1974).  

 

Assim, é possível estimar o Percentual de Gordura Corporal total (GC) utilizando a 

fórmula de Siri (1961): 

• (GC) % = 4,95/DC – 4,5 x 100 
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Desse modo, o valor de referência para o percentual de gordura corporal para os homens 

foi ≤ 25%, enquanto, para as mulheres ≤ 32% do peso corporal, uma vez que, a partir destes 

valores há risco de doenças associadas a obesidade (Tabela 4). Enquanto que a Massa Livre 

de Gordura (MLG) foi calculada subtraindo-se a massa correspondente ao percentual de 

gordura da massa corporal total.  

   

Tabela 4. Valores de referência para percentuais de gordura corporal 

Parâmetros 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: Adaptado de Lohman et al., 1991. 

 

4.8. Avaliação da ingestão alimentar e do apetite 

Para a avaliação da ingestão alimentar e do apetite, foram aplicados, 

respectivamente, o Recordatório alimentar de 24 horas (R24h) de 3 dias - um dia de HD, 

outro sem HD e um dia do final de semana - e o ADAT (ANEXO III). O R24h foi calculado 

através do software Nutri-Diet. A composição de nutrientes dos alimentos não inclusos neste 

software foi obtida a partir da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011).  

Quanto à avaliação da ingestão energética e de proteínas, foram considerados os 

seguintes valores de referência, visando a manutenção do peso: 30kcal/kg de peso ideal/dia 

(>60 anos) ou 35 kcal/kg de peso ideal/dia (<60 anos) e 1,2g de proteína por peso ideal 

(K/DOQI, 2000). O peso ideal foi calculado através da seguinte equação: IMC médio x 

estatura (m)2.  

O ADAT é um questionário auto administrado. As questões 8, 9, 19 a 31, 33 a 35, 

38, 40 a 42 são irrelevantes para o índice de apetite (BURROWES et al., 1996). Assim, 

realizou-se a soma das demais questões e o apetite foi classificado de acordo com as seguintes 
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faixas: 15 a 27 pontos = bom apetite (mantido); 28 a 37 pontos = apetite regular (um pouco 

debilitado); 38 a 48 pontos = mau apetite (debilitado) (BURROWES et al., 1996).  

O PNA é uma medida válida e clinicamente útil para avaliar e acompanhar o estado 

nutricional em indivíduos clinicamente estáveis, uma vez que pode ser usado para estimar a 

ingestão de proteínas. Esse é calculado usando spKt / V e C0. Há fórmulas diferentes para 

diferentes dias da semana. No entanto, o nosso estudo utilizou a fórmula para início de 

semana, como descrita abaixo: 

•  PNA = C0/ [36.3 + (5.48) x (spKt/V) + (53.5)/(spKt/V)] + 0.168 

Onde, C0 = nitrogênio da ureia no sangue pré-diálise (NUS) 

spKt/V = single pool Kt/V 

 

4.9. Coleta de sangue e análise dos hormônios do apetite 

Amostras de sangue foram obtidas antes do início de uma sessão de HD, antes e após 

o período do programa de exercícios. O sangue foi coletado em tubos Vacutainer® contendo 

EDTA com anticoagulante (1mg/mL) e em seguida centrifugado por 10 minutos (2500 RPM 

a 4oC) para obtenção do plasma. Então, foi acondicionado em tubos eppendorfs de 

polipropileno de 1,5mL e conservado a -80oC para análises posteriores.  

Os níveis plasmáticos de acil-grelina foram determinados pelo método Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay (ELISA) (Human Ghrelin (active) – EMD Millipore 

Corporation, St. Louis, Missouri 63103 USA, catalogue number EZGRA88K). 

Os parâmetros bioquímicos, hemoglobina e hematócrito, foram medidos de acordo 

com os métodos padrão no laboratório clínico de rotina na clínica de hemodiálise. Proteína C-

reativa de alta sensibilidade, ureia, creatinina, glicose e perfil lipídico foram analisados 

utilizando kits Bioclin®. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As variáveis que apresentaram distribuição normal (paramétricas) foram descritas 

com valores de média e desvio padrão e, para as variáveis não paramétricas utilizou-se valores 

de mediana. Utilizou-se testes não paramétricos (Mann-Whitney U, Wilcoxon W) para 

analisar as diferenças entre as medianas, e paramétricos para as diferenças entre as médias 

(teste t para amostras independentes). As correlações entre as variáveis do estudo foram 

determinadas pelo coeficiente de correlação de Spearman para não paramétricos, e Pearson 

para paramétricos. Foi utilizado o delta percentual (Δ) para verificar a diferença nos níveis de 

acil-grelina antes e após o programa de exercício. Os resultados estatisticamente significantes 

foram aceitos com p<0.05. As análises estatísticas foram realizadas através do o programa 

SPSS 24.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).  
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6. RESULTADOS 

Todos os pacientes concluíram o programa de exercício e suas características estão 

apresentadas na Tabela 5. Nenhum paciente apresentou qualquer intercorrência durante a 

realização do TC6M e ao longo das sessões de exercício, ou seja, permaneceram estáveis 

durante e após o teste, sem variação significativa da Pa, FC, Sat O2 e relatório de fadiga pela 

escala de Borg (dados não mostrados).  

 

Tabela 5. Características dos pacientes em hemodiálise  

Variáveis  

Idade, anos 43,6 ± 8,8 

Sexo, % homens 58,0 

Tempo de diálise, meses 30,5 ± 27,0 

Causas da DRC (%)  

   Hipertensão 

   Diabetes 

   Doença Policística Renal 

   Glomerulonefrite Crônica  

58,0 

21,0 

5,2 

5,2 

   Outros 21,0 

 

 

De acordo com R24h, a ingestão alimentar inicial foi de 28,5kcal/kg/dia, 

apresentando valor médio de PNA igual a 1,1 ± 0,19g/kg/dia. Entretanto, após o programa de 

exercício, a ingestão alimentar foi de 26,0kcal/kg/dia e o PNA de 1,08± 0,18g/kg/dia, sendo 

que 73,7% dos pacientes finalizaram as sessões de exercício com PNA adequado (Tabela 6).  

Segundo o questionário de avaliação de apetite ADAT, a pontuação média antes e 

após o programa de exercício aeróbico foi de, respectivamente, 25,2 ± 4,3, 25,7 ± 3,9. Assim, 

63,2% dos pacientes classificaram o apetite como bom nos dois momentos (Tabela 6). 

Quanto ao valor médio da CC, no período inicial, os homens apresentaram 

89,51±9,69 cm, e as mulheres 77,6±7,88cm. Após o programa de exercício aeróbico, o valor 

médio da CC dos homens e das mulheres foram de, respectivamente, 90,42±13,12 e 

80,75±8,77cm. Em relação ao percentual de gordura, 100% das mulheres apresentaram 

valores acima do recomendado em ambos os períodos, entretanto, nos homens o percentual 

acima do recomendado foi, respectivamente, de 66,6% e 83%.   
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Tabela 6. Parâmetros nutricionais antes e após 36 sessões de um programa de exercício 

aeróbico. 

Parâmetros Nutricionais Antes Após p valor 

   IMC (kg/m2) 24,4 ± 4,0 24,9 ± 4,1 0,001 

   CC (cm) 84,7 ± 10,9 86,5 ± 10,9 0,170 

   AMBc (cm2) 35,2 ± 8,8 41,5 ± 12,5 0,219 

   GC (%) 30,9 ± 6,1 31,9 ± 4,9 0,314 

   MLG (Kg) 45,3 ± 8,9 48,1 ± 12,8 0,360 

   Calorias (Kcal/d) * 1.947,4 ± 642,6 1.808,1 ± 411,9 0,245 

   PNA (g/Kg/d) * 1,11 ± 0,19 1,08± 0,18 0,486 

   ADAT 25,2 ± 4,3 25,7 ± 3,9 0,644 

Dados expressos com média ±DP ou mediana; *calculado pela média do R24h de três dias; 

IMC = Índice de Massa Corporal (Kg/m2); CC = Circuferência da Cintura; AMBc = Área 

Muscular do Braço; GC = Gordura corporal; MLG = Massa livre de gordura; PNA = Protein 

Equivalente of Nitrogen Appearance; Kt/V = kinetic adequacy index of the dialysis; 

 

Todos os pacientes iniciaram o programa de exercício com níveis de hemoglobina ≥ 

10,0mg/dL, sendo o valor médio de 11,9±1,9mg/dL. Em relação ao Kt/V, o valor médio foi 

1,46 ± 0,21, no qual 94,7% dos pacientes tinham Kt/V superior a 1,2, que é o recomendado 

pela diretrizes do National Kidney Foundation Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-

DOQI) (NKF/KDOQI, 2006). Ao término do estudo, verificou-se um aumento significativo 

do Kt/V, 1,56 ± 0,20 (P = 0,014).   

Quanto aos níveis séricos de PCR, não houve diferença significativa quando 

comparado os valores da mediana antes e após as 36 sessões do programa de exercício, 

respectivamente, (3,9 (1,8-5,6)) e (3,1 (1,2-6,0)), p= 0,190. Além destes parâmetros, também 

foram analisados: hematócrito, ureia, creatinina, triglicerídeos, colesterol e glicose. Todos os 

parâmetros bioquímicos analisados estão expressos na Tabela 7.  
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Tabela 7. Parâmetros bioquímicos antes e após 36 sessões de um programa de exercício 

aeróbico. 

Parâmetros Bioquímicos Antes Após p valor 

   Hematócrito (%) 36,5±5,2 34,4±5,1 0,164 

   Hemoglobina (mg/dL) 11,9±1,9 10,8±1,6 0,039 

   Uréia (mg/dL) (pré HD) 127,8±45,0 120,9±41,9 0,634 

   Creatinina (mg/dL) 9,4±2,7 10,0±3,0 0,462 

   Kt/V 1,46±0,21 1,56±0,20 0,014 

  Triglicerídeos (mg/dL) 127,2±76,1 145,4±84,4 0,245 

  Colesterol (mg/dL) 137,5±29,1 134,2±38,9 0,655 

  Glicose (mg/dL) 92,6±39,7 94,1±45,5 0,851 

  PCR-us (mg/dL) 3,9 (1,8-5,6) 3,1 (1,2-6,0) 0,190 

Dados expressos com média ±DP ou mediana; HDL = lipoproteína de alta densidade;     

PCR = Proteina C-reativa ultra-sensível.  

De acordo com os critérios para PEW descritos na Tabela 8, verificamos que os 

pacientes não apresentaram PEW antes e após o programa de exercício, pois mantiveram 

valores adequados de ingestão energética, IMC, AMB e colesterol sérico.   

 

Tabela 8. Critérios para diagnosticar PEW antes e após 36 sessões de um programa de 

exercício aeróbico. 

Critérios Variáveis 
Valor de 

Referência 
Antes Após P valor 

Bioquímico  Colesterol  <100mg/100ml 137,5±29,1 134,2±38,9 0,655 

Peso Corporal IMC <23 kg/m2 24,4 ± 4,0 24,9 ± 4,1 0,001 

Massa 

Muscular 

AMBc <10% P50 35,2 ± 8,8 41,5 ± 12,5 0,219 

Ingestão 

Alimentar  

Ptn g/kg/d <0,8g/kg/d 1,11 ± 0,19 1,08± 0,18 0,486 

Dados expressos com média ±DP ou mediana; HDL = lipoproteína de alta densidade; IMC= Índice de 

Massa Corporal; AMBc = Área muscular do braço corrigida; Ptn/kg/d = grama de proteína por 

kilograma por dia.  
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De modo geral, não houve mudança nos valores de acil-grelina após os exercícios (de 

214,41 ± 23,47 para 219,01 ± 22,58pg/ml, p = 0,45). Entretanto, treze pacientes (68%) 

tiveram aumento significativo (p=0,04) das concentrações séricas de acil-grelina (de 206,92 ± 

23,39 para 224,90 ± 24,72, p=0,004). 

Além disso, houve correlação positiva entre a ingestão energética avaliada após as 36 

sessões do programa de exercício com Δ Acil-grelina. Desse modo, verificou-se que a 

ingestão energética após o programa de exercícios foi diretamente associada à diferença dos 

níveis séricos de acil-grelina (pós-pré) (r=0,48, p=0,03) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Correlação positiva entre a ingestão energética pós exercício (kcal/dia) e Δ Acil-

grelina (pós-pré) (r=0,48, p=0,03)  
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7. DISCUSSÃO 

No presente estudo, levantamos a hipótese de que o exercício em bicicleta 

ergométrica poderia aumentar os níveis do hormônio orexigêno acil-grelina e, 

consequentemente, a ingestão de alimentos.  Assim, nosso principal achado foi que apesar da 

acil-grelina não ter aumentado significativamente em todos os pacientes, 68,4% apresentaram 

aumento nos níveis de acil-grelina. Além disso, houve uma correlação positiva (p=0,03) entre 

a ingestão energética avaliada após o programa de exercício e o Δ Acil-grelina (pós-pré).  

Estudos tem observado níveis elevados de grelina total em pacientes com DRC, 

(CHANG et al., 2005; PEREZ-FONTAN et al., 2004; WU et al., 2017; YOSHIMOTO et al., 

2002) e uma correlação negativa com a ingestão alimentar (CHANG et al., 2005; PEREZ-

FONTAN et al., 2004). Contudo, estes trabalhos analisaram a grelina total e sabe-se que 

apenas cerca de 10% é ativa (YOSHIMOTO et al., 2002), ou seja, que desempenha papel 

orexígeno. Assim, não é possível comparar tais resultados com os nossos achados onde 

analisamos apenas acil-grelina.   

Estudos que avaliaram outras frações da grelina, acil-grelina e desacil-grelina, 

observaram outros resultados.  Muscaritoli et al. (2007) verificaram que pacientes em HD 

tinham maiores níveis de desacil-grelina e que isso poderia estar envolvido na patogênese da 

anorexia (MUSCARITOLI, GRAZIA, 2007). 

Borges et al. (2014), verificaram que pacientes em HD apresentavam níveis mais 

elevados de obestatina, menor correlação acil-grelina/obestatina e menores níveis de acil-

grelina, além de um estado nutricional mais prejudicado do que os indivíduos com DRC sem 

diálise (BORGES et al., 2014).   

Mafra et al. (2010), avaliaram 50 indivíduos em HD, no qual, verificaram baixa 

ingestão energética e de proteínas g/kg/dia ao aplicar R24h de 2 dias (dia HD e dia não HD) e 

que a razão des-acil/acil-grelina estava aumentada em pacientes magros. 

Desse modo, parece que, quando são avaliadas as frações do hormônio grelina, acil-

grelina e desacil-grelina, e não apenas a grelina total, os pacientes com DRC tendem a 

apresentar concentração maior de desacil-grelina e/ou da razão desacil/acil-grelina, apontando 

para um potencial efeito de saciedade nestes pacientes. 
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Quanto ao estado nutricional, manteve-se adequado após o programa de exercícios 

aeróbicos intradialítico. De acordo com Fouque et al. (2008), o diagnóstico para PEW é dado 

a partir da avaliação de ao menos um marcador de três dos quatros compartimentos, sendo 

eles peso corporal, massa muscular e ingestão alimentar e bioquímico.  

O apetite foi avaliado como “bom apetite” por mais de 60% dos pacientes em ambos 

períodos. A ferramenta utilizada para esta avaliação foi o questionário ADAT, que é auto 

respondido. O resultado do ADAT estava em concordância com os resultados do R24h e 

PNA, que mantiveram adequados após o programa de exercício aeróbico.  

Em concordância com os nossos achados, um estudo de revisão mostrou que o 

treinamento físico realizado por pacientes com DRC, conservador ou em terapia renal 

substitutiva (TRS), associado ao suporte nutricional adequado, foi capaz de prevenir a perda 

de massa magra e  melhorar a qualidade de vida (CUPISTI et al., 2014).  

Quanto ao Kt/V, encontramos aumento estatisticamente significante após 12 semanas 

de exercício, consistente com Dong et al. (2019) (DONG, ZHANG, YIN, 2019), revelando 

assim que o exercício contribuiu para melhora da adequação da diálise. Isto porque, durante a 

diálise, o exercício é capaz de aumentar a velocidade do fluxo sanguíneo no tecido muscular 

com alto conteúdo de soluto, como ácido úrico, ureia e creatinina durante a diálise e, assim, 

elevar a velocidade de transporte destes nas células e uma grande quantidade de resíduos 

metabólicos passa para a circulação sanguínea (DONG, ZHANG, YIN, 2019). No entanto, 

uma meta-análise não encontrou relação entre o treinamento físico e uma melhora 

significativa no Kt/V em pacientes com DRC que receberam HD (HUANG et al., 2019). 

Em relação aos valores de PCR, verificou-se que estavam elevados tanto antes de 

iniciar o programa de exercício, como após. Sabe-se que, nos pacientes com DRC, a PCR 

tende aumentar de acordo com a progressão da doença (FILIOUPOULOS, 

VLASSOPOULOS, 2009). Assim, como estes pacientes estão no estágio final da doença 

renal crônica, tais resultados já eram esperados. Entretanto, achados da literatura apontam que 

outro benefício do exercício seria o seu efeito anti-inflamatório, uma vez que é capaz de 

diminuir a circulação de citocinas inflamatórias e PCR e, consequentemente, o risco de 

desenvolvimento de DCVs (GOLDHAMMER et al., 2005; STEWART et al., 2007). Desse 

modo, manter os valores de PCR, mesmo que elevados, sem aumento significativo nesta 

população pode ser visto como um ponto positivo. 
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De acordo com as Novas Diretrizes de Atividade Física, a atividade física pode trazer 

vários benefícios, como redução do risco de hipertensão, diabetes tipo 2, câncer renal, risco 

reduzido de mortalidade por todas as causas e eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e 

cardíacos. Ressalta-se que pacientes com condições e incapacidades crônicas também devem 

tentar alcançar os mesmos níveis de atividade recomendados para adultos, a fim de alcançar 

tais benefícios (THOMPSON, 2018). Isto porque, o comportamento sedentário está associado 

ao risco aumentado de mortalidade, de modo semelhante a outros fatores de risco bem 

estabelecidos, como redução na concentração sérica de albumina (O'HARE et al., 2003).  

Uma revisão sistemática recente avaliou programas de exercícios físico em 

indivíduos adultos que realizaram transplante renal. Desse modo verificou que a falta de 

atividade física pode afetar o metabolismo muscular e, consequentemente, a função muscular 

esquelética. Também foi pontuado que programas de exercício aeróbico ou de resistência com 

duração de 3 a 6 meses melhorou a capacidade aeróbica, desempenho muscular, e medidas de 

qualidade de vida (CALELLA et al., 2019).  

Além destes benefícios, o exercício físico tem sido estudado como estratégia na 

regulação dos hormônios do apetite, onde a intensidade, carga e duração podem estar 

relacionadas à resposta destes hormônios, por exemplo, os níveis de acil-grelina são 

suprimidos em exercícios de alta intensidade (BROOM et al., 2017). 

Uma revisão recente mostrou que a acil-grelina é suprimida amplamente durante e 

depois de exercício aeróbico de intensidade moderada para alta, quando comparada com 

condições leve a moderada. Assim, diversos mecanismos podem estar envolvidos na 

regulação deste hormônio, dentre eles, a redistribuição do fluxo sanguíneo das áreas 

esplênicas para o músculo esquelético ativo, que poderia explicar a redução dos níveis de acil-

grelina observado após exercício, dependendo da intensidade do exercício. Além disso, a 

interleucina-6 é liberada do músculo esquelético de maneira dependente da contração, e 

aumenta em proporção à intensidade do exercício, estimulando a liberação de PYY e GLP-1 

(hormônios anoréticos). Finalmente, concentrações elevadas de glicose no plasma após 

exercícios de alta intensidade também podem contribuir para o aumento dos níveis de GLP-1, 

devido ao seu papel bem estabelecido como hormônio incretina, que estimula potentemente a 

secreção de insulina em resposta à glicose no plasma (HAZELL et al., 2016). 

Oshima et al. (2017), observaram redução da acil-grelina plasmática e ingestão de 

energia em homens atletas, no final do período de treinamento intenso em comparação com o 
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repouso e treinamento regular. Além disso, apontou relação negativa entre a acil-grelina 

plasmática e o cortisol nestes indivíduos durante o período de treinamento intensivo. Os 

autores sugerem que o aumento do cortisol contribuiu para aumentar a atividade do sistema 

nervoso simpático (OSHIMA, TAKEHATA, SASAHARA, LEE, AKAMA, TAGUCHI, 

2017), que tem como função redistribuir do fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos 

ativos, aumentar a concentração sanguínea de glicose e inibir as funções digestivas. 

Holliday & Blannin (2017), verificaram que um programa de exercício de ciclismo 4 

× 30 s de ciclismo “plano” também foi capaz de suprimir os níveis plasmáticos de acil-

grelina, mas não afetou a ingestão alimentar 2 horas após o exercício (HOLLIDAY, 

BLANNIN, 2017).  

Destacamos que o programa de exercício aeróbico intradialítico proposto foi de 

intensidade leve a moderada, o que poderia justificar o aumento do hormônio acil-grelina em 

mais de 60% dos pacientes. Isto porque, o ritmo de pedalagem objetivava atingir intensidade 

suficiente para manter a FC dentro da zona alvo de treino individualmente prescrita, durante o 

período de treinamento aeróbico, sendo alcançado com o paciente sob esforço leve a 

moderado.  

Há poucos estudos que avaliaram o efeito do exercício sobre os níveis de acil-grelina 

em indivíduos com DRC. Tamaki et al. (2017) administraram grelina acilada (0,1 nmol / 

gBW; três vezes por semana) por um mês em camundongos modelo com DRC 

nefrectomizada e observaram melhora na força muscular, maior resistência ao exercício e 

aumento na massa muscular e no conteúdo mitocondrial (TAMAKI et al., 2017). Estudos 

anteriores do nosso grupo mostraram que exercícios resistidos por seis meses foram capazes 

de aumentar a acil-grelina e reduzir os níveis plasmáticos de obestatina, assim como um único 

exercício resistido parece modular os níveis de hormônio do apetite nesses pacientes, 

contribuindo para o estado nutricional desses indivíduos (MORAES et al., 2015a; MORAES 

et al., 2015b). 

Esses achados da literatura são interessantes, pois revelam benefícios quando são 

praticados programas de exercício físico de intensidade leve a moderada. Isso é importante 

porque, para indivíduos com doenças crônicas, como aqueles com DRC, o exercício de 

intensidade leve a moderada é muito mais viável do que o exercício de alta intensidade. Além 

disso, está bem estabelecido que o comportamento sedentário é prejudicial à saúde. 
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O presente estudo possui algumas limitações. Primeiro, o fato de não haver valores 

de referência para acil-grelina, fez com que a coleta antes do estudo servisse como marcador 

de indicação do perfil hormonal destes indivíduos. Segundo, a avaliação da atividade da 

enzima que ativa a grelina poderia auxiliar no esclarecimento quanto ao comportamento 

alimentar nesses pacientes. Terceiro, não foi realizado grupo controle. Por fim, em relação ao 

estado inflamatório, foi analisado apenas PCR, mesmo sabendo que é um marcador 

importante, a análise de outros como citocinas pró-inflamatórias e toxinas uremicas 

contribuiriam para melhor entendimento da associação acil-grelina e inflamação.  
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8. CONCLUSÃO 

 

Este estudo demonstrou que o exercício intradialítico aeróbico, de intensidade leve a 

moderada, melhorou os níveis séricos de acil-grelina em treze pacientes e contribuiu para 

melhor eficácia da diálise, sem alterações significativas do estado nutricional. 

As sessões de exercícios aeróbico durante a diálise levaram a uma correlação 

positiva entre ingestão energética após o programa de exercício e o Δ Acil-grelina (pós-pré). 

Em outras palavras, o exercício influenciou positivamente na ingestão alimentar.   

Todos os pacientes concluíram o programa de exercício aeróbico sem 

intercorrências. Além disso, não houve alterações significativas dos parâmetros bioquímicos 

como, por exemplo, níveis plasmáticos de PCR.   

Por fim, ainda são escassas publicações que avaliam o efeito de exercício físico na 

regulação de hormônios de apetite em pacientes com DRC. Logo, são necessários mais 

trabalhos para explicar quais são e como funcionam as vias que interferem nos seus níveis 

plasmáticos, e qual a intensidade de exercício adequada para regular tais vias nestes 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

49 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. American Thoracic Society. ATS Statement : Guidelines for the Six-Minute Walk 

Test. AJRCCM 2002 Jul;166:111–7.  

2. Borges N, Moraes C, Barros A, Carraro-Eduardo J, Fouque D, Mafra D. Acyl-Ghrelin 

and Obestatin Plasma Levels in Different Stages of Chronic Kidney Disease. J Ren 

Nutr 2014 Mar;24(2):100–4.  

3.  Bossola M, Tazza L, Giungi S, Luciani G, Cuore S, Chirurgica C. Anorexia in 

hemodialysis patients : An update. Kidney Int 2006 Aug;(1):417–22. 

4. Borg GAV, Noble BJ. Perceived exertion.  Exerc Sport Sci Rev 1974;2 (1):131–54.  

5. Broom DR, Miyashita M, Wasse LK, Pulsford R, King JA, Thackray AE, et al. Acute 

effect of exercise intensity and duration on acylated ghrelin and hunger in men. J 

Endocrinol 2017 Mar;232(3):411–22. 

6. Burrowes JD, Powers SN, Cockram DB, McLeroy SL, Dwyer JT, Cunniff PJ, et al. 

Use of an appetite and diet assessment tool in the pilot phase of a hemodialysis 

clinical trial: Mortality and morbidity in hemodialysis study. J Ren Nutr 1996 

Oct;6(4):229–32. 

7. Burrowes JD, Larive B, Chertow GM, Cockram DB, Dwyer JT, Greene T, et al. Self-

reported appetite, hospitalization and death in haemodialysis patients: Findings from 

the Hemodialysis (HEMO) Study. Nephrol Dial Transplant 2005 Dec;20(12):2765–74. 

8. Chang, CC, Hung, CH., Yen, CS., Hwang, KL., & Lin CY. The relationship of plasma 

ghrelin level to energy regulation, feeding and left ventricular function in non-diabetic 

haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2005 Jul; 20:2172–7. 

9. Calella P, Hernández-Sánchez S, Garofalo C, Ruiz JR, Carrero JJ, Bellizzi V. Exercise 

training in kidney transplant recipients: a systematic review. J Nephrol 2019 

Aug;32(4):567–79 

10. Carrero JJ, Qureshi AR, Axelsson J, Avesani CM, Suliman ME, Kato S, et al. 

Comparison of nutritional and inflammatory markers in dialysis patients with reduced 

appetite. Am J Clin Nutr 2007 Mar;85(3):695–701 

11. Cupisti A, D’Alessandro C, Fumagalli G, Vigo V, Meola M, Cianchi C, et al. 

Nutrition and physical activity in CKD patients. Kidney Blood Press Res. 2014 

Jul;39(2–3):107–13. 

12. Dong Z, Zhang H, Yin L. Effects of intradialytic resistance exercise on systemic 



50 

 

50 

 

inflammation in maintenance hemodialysis patients with sarcopenia : a randomized 

controlled trial. Int Urol Nephrol 2019 Aug;51(8): 1415-24.  

13. Douglas JA, Deighton K, Atkinson JM, Sari-sarraf V, Stensel DJ, Atkinson G. Acute 

Exercise and Appetite-Regulating Hormones in Overweight and Obese Individuals : A 

Meta-Analysis. J Obes 2016 Dec;2016. 

14. Durnin JV, Womersley J. Body fat assessed from total body density and its estimation 

from skin-fold thickness: measurements on 481 men and women aged from 16 to 72 

years. Br J Nutr. 1974 Jul;32(1):77-97. 

15. Ferraz SF, Tereza A, Souza V De, Filizola IM, Valente MI, Campos AM, et al. Estado 

nutricional e ganho de peso interdialítico de pacientes. J Bras Nefrol 2014;(62):306–

14. 

16. Fisberg RM, Maria D, Marchioni L, Carolina A, Colucci A. Avaliação do consumo 

alimentar e da ingestão de nutrientes na prática clínica. Arq Bras Endocrinol Metab 

2009 Jun;53(5): 617-24. 

17. Fouque D, Kopple J, Cano N, Chauveau P, Cuppari L, Franch H, et al. A proposed 

nomenclature and diagnostic criteria for protein – energy wasting in acute and chronic 

kidney disease. Kidney Int 2008 Feb;73:391–8.  

18. Fouque D, Vennegoor M, Wee P Ter, Wanner C, Basci A, Canaud B, et al. EBPG 

Guideline on Nutrition. Nephrol Dial Transplant 2007 May;22(2):45-87.  

19. Fujimiya M, Asakawa A, Ataka K, Chen C, Kato I, Inui A. Ghrelin , Des-Acyl 

Ghrelin, and Obestatin : Regulatory Roles on the Gastrointestinal Motility. Int J Pept 

2010 Mar;2010.  

20. Goldhammer E, Tanchilevitch A, Maor I, Beniamini Y. Exercise training modulates 

cytokines activity in coronary heart disease patients. Int J Cardiolog 2005 Apr;100:93–

9.  

21. Hagobian TA, Sharoff CG, Stephens BR, Wade GN, Silva JE, Chipkin SR, et al. 

Effects of exercise on energy-regulating hormones and appetite in men and women. 

Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2008 Feb;296(2):233–42. 

22. Hazell TJ, Islam H, Townsend LK, Schmale MS, Copeland JL. Effects of exercise 

intensity on plasma concentrations of appetite-regulating hormones: Potential 

mechanisms. Appetite. 2016 Mar;98:80–8 

23. Heiwe S, Jacobson SH. Exercise training for adults with chronic kidney disease ( 

Review ). Cochrane Database Syst Rev 2011 Oct;(10). 



51 

 

51 

 

24. Heymsfield SB, McManus C, Smith J, Stevens V, Nixon DW. Anthropometric 

measurement of muscle mass: Revised equations for calculating bone-free arm muscle 

area. A J Clin Nutr 1982 Oct;36(4):680–90. 

25. Hoerger TJ, Simpson SA, Yarnoff BO, Pavkov ME, Ríos Burrows N, Saydah SH, et 

al. The future burden of CKD in the United States: A simulation model for the CDC 

CKD initiative. Am J Kidney Dis 2015 Mar;65(3):403–11.  

26. Holliday A, Blannin AK. Very low volume sprint interval exercise suppresses 

subjective appetite, lowers acylated ghrelin, and elevates GLP-1 in overweight 

individuals: A pilot study. Nutrients 2017 Apr;9(4).  

27. Iglesias P, Díez JJ, Fernández-reyes MJ, Codoceo R, Alvarez-fidalgo P, Bajo MA, et 

al. Serum ghrelin concentrations in patients with chronic renal failure undergoing 

dialysis. Clin Endocrinol 2006 Jan;64(1):68–73.  

28. Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K, Li Z, Naicker S, Plattner B, et al. Chronic kidney 

disease: Global dimension and perspectives Lancet 2013 Jul;382(9888):260–72 

29. Johansen KL, Chertow GM, Ng AV, Mulligan K, Carey S, Schoenfeld PY, Kent-

Braun JA. Physical activity levels in patients on hemodialysis and healthy sedentary 

controls. Kidney Int 2000 Jun;57:2564–70.  

30. Kalantar-Zadeh, Block, McAllister, Humphreys, Kopple. Appetite and inflammation, 

nutrition, anemia, and clinical outcome in hemodialysis patients Am J Clin Nutr 2004 

Aug;80(2):299–307. 

31. K/DOQI. K/DOQI TM Disclaimer. AJKD 2000 Jun;35(6):1–140. 

32. KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and 

Management of Chronic Kidney Disease. 2013 Jan;3(1). 

33. Kerr PG, Argiles A, Canaud B, Flavier J, Mion CM. Accuracy of Kt/V estimations in 

high-flux haemodiafiltration using per cent reduction of urea: incorporation of urea 

rebound. Nephrol Dial Transplant 1993;8:149–53. 

34. Knudsen JG, Gudiksen A, Bertholdt L, Overby P, Villesen I, Schwartz CL, et al. 

Skeletal muscle IL-6 regulates muscle substrate utilization and adipose tissue 

metabolism during recovery from an acute bout of exercise PLoS One 2017 Dec;12:1–

19. 

35. Kojima M, Hosoda H, Date Y. Ghrelin is a growth-hormone- releasing acylated 

peptide from stomach Nature 1999 Dec; 402:656–60. 

36. Korucu B, Erten YT, Yeter HH, Altinova A, Tugce O, Pasaoglu, et al. Hypothalamic 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johansen%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10844626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chertow%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10844626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ng%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10844626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10844626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carey%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10844626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schoenfeld%20PY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10844626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kent-Braun%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10844626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kent-Braun%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10844626


52 

 

52 

 

energy regulatory peptides in chronic kidney disease.  Ther Apher Dial 2019 

Jan;23(5):437-43. 

37. Labarthe A, Fiquet O, Hassouna R, Zizzari P, Lanfumey L, Ramoz N, et al. Ghrelin-

derived peptides : a link between appetite / reward , GH axis , and psychiatric 

disorders ?. Front Endocrinol 2014 Oct;5:1–19. 

38. Leal VO, Lobo JC, Stockler-Pinto MB, Farage NE, Calixto A, Geloneze B, et al. 

Apelin: A Peptide Involved in Cardiovascular Risk in Hemodialysis Patients?. Ren 

Fail 2012 Mar;34(5):577–81 

39. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and 

regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: A 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet 2012 

Dec;380(9859):2095–128. 

40. Mafra D, Guebre-Egziabher F, Cleaud C, Arkouche W, Mialon A, Drai J, Fouque D. 

Obestatin and ghrelin interplay in hemodialysis patients. Nutrition. 2010 Nov-

Dec;26(11–12):1100–4. 

41. Marinho AWGB, Penha AP, Silva MT, Galvão TF. Prevalência de doença renal 

crônica em adultos no Brasil : revisão sistemática da literatura adults : a systematic 

review. Cad Saúde Colet 2017 Oct;25(3):379–88. 

42. Markofski MM, Carrillo AE, Timmerman KL, Jennings K, Coen PM, Pence BD, et al. 

Exercise training modifies ghrelin and adiponectin concentrations and is related to 

inflammation in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014 Sep;69(6):675–81 

43. Moraes C, Borges NA, Barboza J, Barros AF, Mafra D. Effects of acute resistance 

exercise on acyl-ghrelin and obestatin levels in hemodialysis patients: A pilot study. 

Ren Fail 2015a Sep;37(10):338–42. 

44. Moraes C, Marinho S, Lobo JC, Stockler-Pinto MB, Barros AF, Jacobson LV, et al. 

Effects of resistance exercise training on acyl-ghrelin and obestatin levels in 

hemodialysis patients. Renal Failure. 2015b Jun;37(5):851–7 

45. Muscaritoli M, Grazia M. Anorexia in Hemodialysis Patients : The Possible Role of 

Des-Acyl Ghrelin. Am J Nephrol 2007 Jun;27:360–5.  

46. NKF/KDOQI. 2006 Updates Clinical Practice Guidelines and Recommendations 

Hemodialysis. National Kidney Foundation, Inc. 2006;33(5):487–8. 

47. O'Hare AM, Tawney K, Bacchetti P, Johansen KL. Decreased Survival Among 

Sedentary Patients Undergoing Dialysis : Results From the Dialysis Morbidity and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mafra%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20018486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guebre-Egziabher%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20018486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cleaud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20018486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arkouche%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20018486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mialon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20018486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drai%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20018486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fouque%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20018486


53 

 

53 

 

Mortality Study Wave 2. Am J Kidney Dis 2003 Feb;41(2):447–54. 

48. Oliveira MF, Zanussi G, Sprovieri B, Lobo DML, Mastrocolla LE, Umeda IIK, et al. 

Alternatives to Aerobic Exercise Prescription in Patients with Chronic Heart Failure. 

Arq Bras de Cardiol 2016 Feb;97–104. 

49. Oshima S, Takehata C, Sasahara I, Lee E, Akama T, Taguchi M. Changes in Stress 

and Appetite Responses in Male Power-Trained Athletes during Intensive Training 

Camp. Nutrients 2017 Aug;9:1–13. 

50. Panahi MH, Hadaegh F, Yavari P, Kazempour-Ardebili S, Mehrabi Y, Azizi F, et al. 

A challenging interaction of chronic kidney disease with other metabolic disorders 

paradoxes in cardiometabolic risk factors. IJKD 2016 Sep;10(5):274–81.  

51. Perez-Fontan, M., Cordido, F., Rodriguez-Carmona, A., Peteiro, J., Garcia-Naveiro, 

R., & Garcia-Buela J. Plasma ghrelin levels in patients undergoing haemodialysis and 

peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant 2004 Aug;19(8):2095–100. 

52. Petersen AM, Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise Evidence for 

Anti-Inflammatory Effects of Exercise in CKD. J Appl Physiol 2005 Apr;98:1154–62. 

53. Pradhan G, Samson SL, Sun Y. Ghrelin: Much more than a hunger hormone. Curr 

Opin Clin Nutr Metab Care 2013 Nov;16(6):619–24. 

54. Sakao Y, Sugimoto M, Ichikawa H, Sahara S, Tsuji T, Ohashi N, et al. Severity of 

Gastric Mucosal Atrophy Is the Major Determinant of Plasma Ghrelin Level in 

Hemodialysis Patients. Am J Nephrol 2016 Sep;44(3):224–33. 

55. Saldanha JF, Carrero JJ, Mafra D. The possible role of nesfatin-1 on appetite 

regulation in hemodialysis patients. Med Hypotheses 2011 Oct;77(4):654–7. 

56. Sesso RC, Lopes AA, Thomé FS, Lugon JR, Martins CT. Brazilian Chronic Dialysis 

Survey 2016. J Bras Nefrol 2017 Jul/Sep;39(3):261–6. 

57. Sheng K, Zhang P, Chen L, Cheng J, Wu C. Intradialytic Exercise in Hemodialysis 

Patients : A Systematic Review and. Am J Nephrol. 2014 Dec;40:478–90. 

58. Stewart LK, Flynn MG, Campbell WW, Craig BA, Robinson JP, Timmerman KL, et 

al. The Influence of Exercise Training on Inflammatory Cytokines and C-Reactive 

Protein. Med Sci Sports Exerc 2007 Oct;39(10):1714–9.  

59. TACO. TACO, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – Ampliada. 4th ed. 

Campinas; 2011. 

60. Thomé FS, Sesso RC, Lopes AA, Lugon JR, Martins CT. Brazilian chronic dialysis 

survey 2017. J Bras Nefrol 2019;41(2):208–14. 



54 

 

54 

 

61. Volkoff H, Wyatt JL. Apelin in goldfish (Carassius auratus): Cloning, distribution and 

role in appetite regulation. Peptides 2009 Aug;30(8):1434–40. 

62.  WHO. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Report of a WHO 

Consultation. World Health Organ Tech Rep Ser. Who. 2000;1–253. 

63. Wu GJ, Cai XD, Xing J, Zhong GH, Chen JDZ. Circulating motilin , ghrelin , and 

GLP-1 and their correlations with gastric slow waves in patients with chronic kidney 

disease. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2017Aug;313(2);149–57. 

64. Yoshimoto A, Mori Kiyoshi, Sugawara A, Mukoyama M, Yahata K, Suganami T, et 

al. Plasma Ghrelin and Desacyl Ghrelin Concentrations in Renal Failure. J Am Soc 

Nephrol 2002 Nov; 13(11):2748–52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

55 

 

10. ANEXOS 

10.1. ANEXO I - Comitê de Ética 

 

 

 

 

 



56 

 

56 

 

10.2. ANEXO II - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Efeitos de um programa de exercício aeróbico sobre o perfil da 

microbiota intestinal e de marcadores cardiovasculares em pacientes com doença renal 

crônica.  

Pesquisador Responsável: Denise Mafra. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense. 

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: _________ anos. 

 

              O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Efeitos de 

um programa de exercício aeróbico sobre o perfil da microbiota intestinal e de 

marcadores cardiovasculares em pacientes com doença renal crônica”, de 

responsabilidade da pesquisadora Denise Mafra.  

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que 

tem como objetivo avaliar os efeitos de um programa de treinamento com exercício físico 

aeróbico sobre os tipos de bactérias do intestino, níveis de substâncias tóxicas e inflamação, 

entre outras variáveis, através de análises obtidas a partir de material biológico (Sangue e 

fezes). Além disso, avaliaremos seus hábitos alimentares e o estado nutricional. 

A nutricionista da clínica (Najla Farage), uma mestranda (Drielly Vargas) e uma doutoranda 

(Jessyca Brito) farão o preenchimento do formulário em que constará uma sequência de 

perguntas sobre a ingestão de alimentos nas últimas 24horas, procedimento já realizado de 

rotina pela nutricionista. Para a avaliação do estado nutricional serão coletadas medidas do 

seu corpo, como peso e estatura, necessárias para sabermos se você está dentro da faixa de 

peso adequada. Se você participar da pesquisa, você fará exercícios aeróbicos em bicicletas 

durante as sessões de diálise durante 3 meses. Será realizada coleta de sangue em jejum antes 

e após 3 meses de exercícios. 

Esta pesquisa tem como principal benefício verificar se o exercício físico aeróbico é capaz de 

melhorar os exames laboratoriais relacionados à inflamação, bem como melhorar a 

composição das bactérias do seu intestino. Você tem a liberdade de querer não participar desta 

pesquisa ou, no caso de aceitação, retirar seu consentimento a qualquer momento, sem 

nenhum prejuízo à continuidade de seu tratamento. 

A avaliação do seu prontuário médico e dos resultados dos exames somente será realizada 

pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa e médicos responsáveis pelo seu tratamento. 

Estes dados, os resultados e o sangue coletado, serão de uso exclusivo desta pesquisa. Não há 

despesas pessoais para o participante em qualquer etapa do estudo. Todos os dados coletados 

assim como os resultados desta pesquisa serão publicados e divulgados no meio científico 

sem qualquer identificação pessoal. Além disto, somente a equipe de pesquisadores envolvida 

e o médico responsável pelo seu tratamento terão conhecimento sobre os resultados dos 

exames e de sua avaliação nutricional. Em cada sessão de hemodiálise, o senhor (a) será 

acompanhado (a) pelo profissional de educação física, um cardiologista e o nefrologista de 

plantão da clínica.  

A qualquer momento você terá acesso aos resultados parciais da pesquisa, bem como a 

qualquer dado referente ao resultado dos exames, com a profissional Denise Mafra, telefone: 
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985683003 ou email: dmafra30@gmail.com, ou também você pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF no endereço: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar 

prédio anexo ao HUAP, tel: 21 2629-9189 

 Esse documento será assinado em 2 (duas) vias por ambas as partes, uma pelo 

pesquisador responsável e outra por você. 

Eu, ________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo citado, que li ou que 

foram lidas para mim. 

Eu discuti com a pesquisadora Denise Mafra sobre a minha decisão em participar deste 

estudo. Ficaram claros os propósitos do estudo, os procedimentos realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas, e que tenho garantia de 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido ou no meu atendimento nesta instituição. 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

Assinatura do Paciente 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

Assinatura do Pesquisador 
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10.3.  ANEXO III - Appetite and Diet Assessment tool (ADAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 1: Níveis Gerais de Apetite. Esta parte contém perguntas gerais 

 sobre seu apetite e hábitos alimentares. 

 

1. Durante a semana passada (7 dias), como você avaliaria seu apetite? 

1 = muito bom     2 = bom     3 = médio    
   4 = pouco      5 = muito pouco 

 

2. Você teve mudança no apetite na última semana (7 dias)? 
0 = não     1 = sim 

 

3. Se você responde “sim” na questão 2, como seu apetite mudou? 
1 = aumentou     2 = permaneceu o mesmo       3 = diminuiu 

 

4. Você ficou doente ou indisposto nos últimos 7 dias? 

0 = não     1 = sim 

 

5. Durante o ano passado (12 meses), seu peso seco: 
1 = aumentou     2 = permaneceu o mesmo       3 = diminuiu 

 

6. Durante a semana passada (7 dias), seu peso seco: 
1 = aumentou     2 = permaneceu o mesmo       3 = diminuiu 

 

7. Você está satisfeito com seu peso seco atual? 
0 = não     1 = sim 

 
8. Quem normalmente prepara sua comida? 

1 = eu mesmo     2 = minha família     3 = amigos      

4 = assistente doméstico     5 = outros 
 

9. Quem normalmente compra seus alimentos? 

1 = eu mesmo     2 = minha família     3 = amigos    
4 = assistente doméstico     5 = outros 

 

10. Você tem dificuldade em seguir sua dieta? 

0 = não     1 = sim 

Se você respondeu “sim”, qual das questões seguintes 

descreve por que você está tendo dificuldade (responda a todas)?  
Escreva 0 = não e 1 = sim 

 

11. Eu não tenho vontade de comer: ………. 
12. Eu não tenho vontade de preparar minha comida: ………. 

13. Minha dieta é muito cara: ………. 

14. Eu não tenho vontade de comer os alimentos que devo comer: ………. 
15. Não entendo o que eu preciso comer: ………. 

16. Eu não tenho controle sobre minhas escolhas alimentares: …… 

17. Outros: ………. 
18. Você gostaria de mudar sua dieta? 0 = não     1 = sim 

Se “sim”, como você a mudaria (por favor especifique)? ………… 

 
19. Você costuma sair para comer? 

0 = não     1 = sim 

Se “sim”, onde você vai? Escreva 0 = não e 
 1 = sim para as questões abaixo. 

 

20. Fast-food: ………. 
21. Restaurantes: ………. 

22. Lanchonetes: ………. 

23. Casa de amigos e parentes: ………. 
24. Outros: ………... 

25. Se você respondeu “sim” para alguma questão acima (20-24), quantas 

vezes ao mês? ………. 

 
 
 
 
 
 
 

Qual destes você tem em casa? (0 = não     1 = sim) 
26. Fogão: ………. 

27. Geladeira: ………. 

28. Freezer: ………. 
29. Microondas: ………. 

30. Processador / liquidificador: ………. 

31. Torradeira: ………. 
 

Parte 2: Esta parte contém perguntas gerais sobre seu apetite e hábitos 

alimentares nos dias de diálise 

 

32. Como você avalia seu apetite nos dias em que tem diálise? 

1 = muito bom     2 = bom     3 = médio      
 4 = pouco       5 = muito pouco 

 

33. Quantas refeições você normalmente faz em seus dias de diálise? …........ 
 

34. Se você faz refeições, qual a maior refeição nos dias em que faz diálise? 

1 = desjejum     2 = almoço     3 = jantar       
 4 = todas são do mesmo tamanho 

 

35. Quantos lanches você normalmente faz em dias de diálise? ………. 
 

36. Na semana passada (7 dias), com que frequência você sentiu fome nos 

dias de diálise? 
1 = nunca     2 = ocasionalmente        3 = frequentemente 

 4 = sempre 

 
37. Quanto você gosta de comer nos dias de diálise? 

1 = gosto muito     2 = gosto     3 = não gosto nem desgosto  

4 = não gosto     5 = não gosto nada 
 

38. Você come enquanto dialisa? 

0 = não     1 = sim 

 

Parte 3: Esta parte contém perguntas gerais sobre seu apetite e hábitos 

alimentares nos intervalos da diálise. 

 

39. Como você pode avaliar seu apetite nos dias em que não tem diálise? 

1 = muito bom     2 = bom     3 = médio    
4 = pouco       5 = muito pouco 

 

40. Quantas refeições você normalmente faz nos dias em que não tem 
diálise? ………. 

 

41. Qual a maior refeição nos dias em que não faz diálise? 
1 = desjejum     2 = almoço     3 = jantar      

 4 = todas são do mesmo tamanho 

 
35. Quantos lanches você normalmente faz em dias que não tem diálise? .... 

36. Na semana passada (7 dias), com que frequência você sentiu fome nos 
dias que não teve diálise? 

1    1= nunca     2 = ocasionalmente        3 = freqüentemente                 

 4 = sempre 
 

37. Quanto você gosta de comer nos dias que não tem diálise? 

1 = gosto muito     2 = gosto     3 = não gosto nem desgosto              
  4 = não gosto    5 = não gosto nada  

 

 

Obrigada por dedicar seu tempo respondendo às perguntas! 


