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RESUMO  

Estresse oxidativo, inflamação e baixos níveis de óxido (ON) nítrico são achados comuns em 

pacientes com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise (HD) e estão associados ao processo de 

aterosclerose e ao risco aumentado de mortalidade cardiovascular. Embora até o presente momento 
não exista nenhum trabalho mostrando os efeitos do exercício de força em pacientes com DRC em 

HD sobre a atividade das enzimas antioxidantes e combate ao estresse oxidativo, esse tipo de 

exercício tem sido proposto como terapia coadjuvante para tais pacientes. Assim, o objetivo do 

presente trabalho foi avaliar os efeitos de um programa de exercício físico de força intradialítico no 
estresse oxidativo em pacientes renais crônicos em HD. Foram incluídos nesse estudo 44 pacientes 

em programa regular de HD, sendo que 25 pacientes (14 homens, 46,1±16,3 anos e 71,2±42,2 

meses de HD) compuseram o grupo exercício e, 19 pacientes (7 homens, 46,8±12,5 anos e 
67,4±51,7meses de HD) o grupo controle. O programa de exercícios de força (realizado com faixas 

elásticas e caneleiras em ambos os membros inferiores) foi realizado durante as sessões de HD, 3 

vezes por semana totalizando 36 sessões de exercícios. Foram analisadas antes e após o 
treinamento, os níveis plasmáticos de nitrito, proteína C reativa, superóxido desmutase (SOD), 

catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) pelo método ELISA. A qualidade de vida foi 

analisada pelo questionário SF-36 e além disso, também foram avaliadas a antropometria e ingestão 

alimentar desses pacientes. Para as análises estatísticas foram utilizados os testes t bicaudal de 
Student ou Mann-Whitney, analisados pelo programa SPSS versão 19.0. Após o período do estudo, 

os níveis de SOD reduziram tanto no grupo exercício (de 44,5±3,5 para 28,4±3,3U/mL p=0,0001) 

quanto no grupo controle (de 45,1±6,1 para 31,9 ±4,6U/mL, p=0,001), não houve alteração dos 
níveis de CAT em ambos os grupos, e os níveis de GPx aumentaram no grupo exercício (de 24,7 

±12,4 para 53,4±20,0 nmol/min/ml p=0,00001) e tiveram tendência à diminuição no grupo controle 

(de 26,0±5,3 para 20,6±7,7 nmol/min/ml p=0,06). No grupo exercício houve tendência ao aumento 

de ON (13,8±6,1µM para 14,6±6,9µM, p=0,05) e redução significativa no grupo controle 
(15,2±5,8µM para 11,6±4,4µM, p<0,03). Além disso, o grupo controle apresentou redução 

significativa da massa livre de gordura e aumento da massa gorda. A ingestão alimentar e estado 

nutricional não foram alterados após a intervenção em ambos os grupos. Os aspectos de qualidade 
de vida melhoraram após os exercícios físicos, o que não foi observado no grupo controle. 

Conclusões: Três meses de exercício de força parecem ser capazes de aumentar os níveis de GPx e 

preservar os níveis de ON, bem como a massa magra em pacientes com DRC em tratamento de 
hemodiálise. 

 

 

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, exercícios, diálise renal, estresse oxidativo e 
inflamação. 
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ABSTRACT 

Oxidative stress, inflammation and low levels of oxide nitric (NO) are common findings in 

chronic kidney disease (CKD) patients on hemodialysis (HD), which are associated with 

atherosclerosis and increased risk of cardiovascular mortality. Although it is a promising 

therapy, there is no study that evaluated the effects of strength training in patients with 

CKD on oxidative stress. Then, the aim of this study was evaluate the effects of a strength 

physical exercises program on oxidative stress in HD patients. This study included 44 patients 

on regular HD program, 25 patients (14 men, 46.1 ± 16.3 years and 71.2 ± 42.2 months 

HD) composed the exercise group and 19 patients (7 men, 46.8 ± 12.5 years and 67.4 ± 

51,7months HD) the control group. Strength exercise program (performed with elastic 

bands and leggings in both lower limbs) was performed during HD sessions, 3 times a 

week (36 exercises sessions). The analisys of nitric oxide (NO), C- reactive protein, 

superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPx) plasma 

levels were performed by ELISA, before and after training. Quality of life was assessed by 

the SF-36 questionnaire; anthropometric parameters and food intake were also evaluated. 

The statistical analysis was performed using the two-tailed t tests of Student or Mann-

Whitney, analyzed by SPSS Program. The SOD levels were reduced in both groups, from 

44.5±3.5 to 28.4±3.3U/mL (p=0.0001) in exercises group and, from 45.1±6.1 to 31.9 ±4.6U/mL 

(p=0.001) in control group. The CAT levels were not altered in both groups and GPx levels 

were increased in exercise group (from 24.7 ±12.4 to 53.4±20.0 nmol/min/ml p=0.00001) and a 

tendency to decrease in the control group (from 26.0±5.3 to 20.6±7.8 nmol/min/ml, p=0.06). In 

the exercise group, there was a trend to increase ON levels (13.8 ± 6.1 to 14.6 ± 6.9μM, p=0.05) 

and a significant reduction in the control group (15.2±5.8 to 11.6±4.4µM, p<0.03). The control 

group presented a reduction in fat-free mass and increase fat mass. Dietary intake and nutritional 

status did not change after the intervention in both groups. Quality of life was improved after the 

exercise. Strength exercises during 3 months seem to be able to increase levels de GPx and, 

preserve the levels of NO and fat free mass in HD patients. 

Key words: Cronic Kidney disease, exercise, renal dialysis, oxidative stress and inflammation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há uma crescente prevalência doença renal crônica (DRC) na população geral e esta 

doença vem sendo considerada um problema de saúde pública (Leduc et al, 2012). A 

progressão da DRC é baseada na diminuição progressiva da função renal e pode ser 

classifica em categorias de acordo com a taxa de filtração glomerular (TFG). Os pacientes 

que se encontram no estágio 5, cuja a TFG é < 15mL/min, a terapia renal substitutiva é 

indicada, sendo a mais comum a hemodiálise (Levey et al, 2012). Apesar dos benefícios da 

diálise em prolongar a sobrevida dos pacientes, as condições impostas pela doença e pelo 

próprio tratamento dialítico resultam em uma série de alterações sistêmicas, metabólicas e 

hormonais, como fadiga generalizada, anorexia, acidose metabólica, anemia, diminuição do 

óxido nítrico, inflamação e estresse oxidativo (Fouque et al, 2008; Bianchi, 2009). 

O aumento do estresse oxidativo nesses pacientes é devido à redução da atividade do 

sistema antioxidante e aumento de estimulantes pró-oxidantes que é resultado dos efeitos de 

toxinas urêmicas, angiotensina-2, citocinas pró-inflamatórias, interação entre o sangue e a 

membrada de diálise, presença da fístula artério-venosa, sobrecarga de metais, infecções 

crônicas, baixa imunidade ou desordens como diabetes mellitus (Vaziri, 2004).  

As células musculares apresentam elevada síntese de espécies reativas de oxigênio 

(EROs), que são geradas em baixa taxas durante o repouso e em altas taxas durante as 

contrações repetitivas em exercícios de resistência (Jacson, 2011, Smith E Reid 2006). 

Especificamente as causas de produção de EROs pela célula muscular induzida pelo 

exercício de resistência são: atividade enzimática (NADPH oxidase e xantina oxidase) e 

acúmulo excessivo de cálcio durante a fase excêntrica do exercício causando injúria 

muscular. Entretanto, o treinamento físico pode também induzir à produção de 

antioxidantes e mudanças estruturais na mitocôndria que pode ser relacionado à redução 

dos níveis de EROs (Wessel et al. 2010).  

Há um ciclo vicioso entre DRC, inflamação e produção de EROs e que está 

intimamente relacionado com o aumentado risco de doenças cardiovasculares (CV) nesses 

pacientes, principalmente nos pacientes em hemodiálise (Vaziri, 2004, Mandal et al., 2007, 

Shah et al., 2007). 
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Desta forma, mecanismos envolvidos na inativação do ciclo inflamação/estresse 

oxidativo têm ganhado destaque por serem considerados estratégias promissoras para as 

complicações CV nesses pacientes. Várias estratégias terapêuticas têm surgido, como por 

exemplo, o uso de compostos bioativos, que parecem reduzir o estresse oxidativo em 

pacientes com DRC (Cardoso et al. 2013). Além disso, recentes estudos tem mostrado que 

a prática de exercícios físicos pode trazer inúmeros benefícios aos pacientes como: redução 

de inflamação, aumento da capacidade física, aumento da massa muscular e elevação dos 

níveis de óxido nítrico (Painter et al., 2000; Kopple et al., 2007; Cheema et al., 2011, 

Moraes et al. 2014), de forma que exercícios físicos regulares podem ser uma terapia 

promissora para esses pacientes. Apesar de escassos, alguns estudos mostram que o 

exercício pode reduzir os níveis de marcadores de estresse oxidativo na DRC (Coelho et al., 

2010; Souza et al., 2012). 

Como há relatos de redução da inflamação pelo exercício físico e até o presente 

momento, não existem estudos na literatura que avaliaram a relação dos efeitos dos 

exercícios de força sobre os níveis das enzimas antioxidantes em pacientes em hemodiálise, 

o presente estudo teve o objetivo de avaliar os efeitos de um programa de treinamento com 

exercícios de força intradialítico sobre estresse oxidativo em pacientes com DRC em 

hemodiálise. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

Os rins exercem múltiplas funções que podem ser didaticamente caracterizadas 

como filtração, reabsorção, funções endócrinas e metabólicas, tais como controle da 

pressão sanguínea pelo mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, produção de hormônio 

(eritropoetina), manutenção de cálcio-fósforo e ativação da vitamina D. A principal função 

renal é manter o equilíbrio da homeostasia com relação aos líquidos, eletrólitos e solutos 

orgânicos (Sodré et al., 2007). 

Anormalidades da estrutura ou função renal, presentes por mais de 3 meses com 

implicações para a saúde, define a doença renal crônica (DRC) de acordo com a National 

Kidney Foundation (NKF-KDIGO, 2013), em seu documento Kidney Disease Improving 

Global Outcomes (KDIGO). Dentre os critérios estabelecidos pela NKF que sugerem a 

presença de DRC, estão: albuminúria (taxa de excreção de albumina, TEA ≥ 30mg/24 

horas; Taxa albumina-creatinina, TAC ≥ 30mg/g ou ≥3mg/mmol) além de anormalidades 

no sedimento urinário, distúrbios eletrolíticos e outras anormalidades devido a distúrbios 

tubulares, anormalidades detectadas por biópsia renal ou por imagens e história de 

transplante renal, além da TFG menor que 60ml/min/1,73m
2
.  

A doença renal crônica constitui hoje importante problema de saúde pública. No 

Brasil, o total de pacientes mantidos em programa crônico de diálise mais que dobrou nos 

últimos anos, de 42.695 pacientes no ano 2000 passou para 100.397 em 2013 (SBN, 2013).  

Segundo o Censo Brasileiro de Diálise (2013), 62,6% dos pacientes em tratamento 

dialítico possuem idade entre 19 e 64 anos e as principais causas de DRC são: hipertensão 

arterial (35%), diabetes mellitus (30%), glomerulonefrite (12%), causas indefinidas (8%) e 

rins policísticos (4%) (SBN, 2013). 

A classificação da DRC é baseada de acordo com a TFG e albuminúria persistente 

(Quadro 1). A fase pré-dialítica, que corresponde ao tratamento conservador, englobam as 

categorias de G1A1 até G4A3. Quando a TFG é inferior a 15ml/min/1,73m
2  

é necessário a 

implementação das terapias de substituição renal, tais como: diálise peritoneal e 

hemodiálise (HD) (Sesso et al., 2012).  
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Quadro 1: Categorias da doença renal crônica de acordo com a Taxa de Filtração Glomerular e 

Albuminúria 

 
DRC: Doença Renal Crônica; TFG: taxa de filtração glomerular.Fonte: NKF/KDIGO, 2013. 

 

2.2 HEMODIÁLISE  

 

A diálise é uma teraupêtica empregada para remoção dos solutos urêmicos 

anormalmente acumulados e do excesso de água. Além disso, permite o restabelecimento 

do equilíbrio eletrolítico e ácido-básico do organismo. Na HD, o plasma urêmico do 

paciente é colocado em contato com um banho de diálise (dialisato), separado apenas por 

uma membrana artificial permeável e por difusão, ultrafiltração e osmose ocorrem as 

passagens dos solutos e da água acumulada (Figura 1) (Cuppari, 2005). 
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Figura 1. Procedimento de hemodiálise 
Fonte: www.medicinanet.com.br – Acesso em 01/08/2014 

 

A HD é a terapia renal substitutiva mais instituída no Brasil (89,7%) (SBN, 2013), 

ela é realizada geralmente três vezes por semana, por um período de 4 horas por sessão 

(Matos, 2010). O fluxo de sangue é de 250-300 mL/min, enquanto o de dialisado de 500 

mL/min para pacientes estáveis (Canziani et al., 2005).  

A HD passou a ser difundida e utilizada como opção de tratamento a partir de 1960 

(Blagg, 2007).  Apesar da HD prolongar a sobrevida dos pacientes com DRC e dos 

inúmeros avanços tecnológicos, a HD está associada às complicações agudas e crônicas. 

Dentre as complicações intradialíticas destacam-se: hipotensão, náuseas, vômitos, calafrios, 

dor no peito, prurido, entre outras (Agrawal et al., 2012). Além destas complicações, o 

tratamento crônico da HD também causa anemia, doença mineral óssea, anorexia, perda de 

massa muscular, depressão, altas taxas de internação e complicações cardiovasculares 

(Santoro et al., 2010; NKF-KDIGO, 2013). 

 A inflamação e o estresse oxidativo são achados comuns em pacientes com DRC. O 

processo dialítico per se, síndrome urêmica, biocompatibilidade da membrana do dialisador 

e o acúmulo de produtos de glicação avançada são alguns dos fatores que contribuem para 

o desenvolvimento do estado inflamatório crônico (Nihi et al., 2010). O estresse oxidativo 

ocorre nos locais de inflamação, formando espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, 
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agravando o quadro e, estabelecendo um ciclo vicioso entre estresse oxidativo e 

superprodução de citocinas pró-inflamatórias (Vaziri, 2004). 

 Além da inflamação e estresse oxidativo, na DRC ocorre inibição do óxido nítrico 

sintase e produção reduzida de óxido nítrico (importante vasodilatador). A hemodiálise 

também parece reduzir os níveis desta molécula. Segundo Adrianzén (2010), há redução 

siginificativa dos níveis de óxido nítrico após uma sessão de HD.  

 

2.3 INFLAMAÇÃO 

 

A inflamação é a resposta da vasculatura ou tecidos a vários estímulos e, como 

consequência, há liberação de citocinas inflamatórias. Esta resposta é fundamental e 

benéfica no combate a diversos patógenos, entretanto, a inflamação exacerbada e crônica é 

prejudicial ao organismo, causando danos vasculares e interferindo no bom funcionamento 

dos órgãos. Um estado pró-inflamatório agudo ou crônico está frequentemente presente em 

indivíduos com DRC, contribuindo substancialmente para a morbidade e mortalidade 

(Silverstein, 2009).  

As possíveis causas desse quadro inflamatório em pacientes em diálise incluem: a 

própria diálise, obesidade, incompatibilidade da membrana, cateter de biofilme, fístula 

arteriovenosa, estresse oxidativo, entre outras (Stenvinkel, 2002). 

As citocinas inflamatórias sistêmicas, IL-1, IL-6, e fator de necrose tumoral-alfa 

(TNF-α), estimulam os hepatócitos a secretar proteína de fase aguda positiva, conhecida 

como proteína C-reativa (PCR). A PCR é provavelmente o marcador inflamatório mais 

notório em pacientes com DRC. Os níveis cronicamente elevados, normalmente entre 3 e 

10 mg/dl, estão associadas com a disfunção endotelial e subsequente doença aterosclerótica 

cardiovascular (Zadeh, 2007; Dungey et al., 2013).  

Além da PCR, destaca-se a IL-6, onde estudos apontam que é melhor preditor de 

mortalidade cardiovascular, quando comparada com PCR, albumina ou TNF-α. Desta 

forma, IL-6 pode ser considerado preditor independente para mortalidade geral ou 

cardiovascular em pacientes em diferentes estágios da DRC (Barreto et al., 2010).    

Somando a isto, os macrófagos e neutrófilos liberam uma variedade de substâncias 

oxidantes, criando um estado de estresse oxidativo, onde as espécies reativas de oxigênio 
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(EROs) e nitrogênio (ERNs) são liberados em grande quantidade. Assim, este estado 

inflamatório parecer piorar estresse oxidativo (Carvalho et al 1998; Kim, et al., 2010; 

Awad et al., 2013).   

 

2.4 ESTRESSE OXIDATIVO E ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (EROs) 

 

EROs ou radicais livres são moléculas ou fragmentos de moléculas que apresentam um 

elétron desemparelhados. Eles são muito instáveis e reativos e por isso precisam se 

emparelhar a elétrons de outra molécula, tais como proteínas, lipídios e DNA (Finaud et al. 

2006). As EROs são derivadas do metabolismo do oxigênio, dentre elas estão Superóxido 

(O2-), Oxigênio (O2), Radical Hidroxila (OH), Peróxido de Hidrogênio (H2O2), Ácido 

Hipoclorido (HOCl), Radical Peroxila (RO) e Radical Peroxil (ROOH). Eles podem ser 

produzidos por estímulos externos (fumo, exposição a radiação, intoxicação por oxigênio e 

álcool) ou por estímulos internos (metabolismo do oxigênio) (Thomas 2000). 

As EROs também tem papel importante na manutenção da saúde, por exemplo, elas são 

produzidas pelos neutrófilos e pelos macróagos na cadeia respiratória como sinalização 

para eliminação dos antígenos. Eles também servem como estimuladores para genes de 

transcrição genética, diferenciação, desenvolvimento, bem como estimulação de adesão 

celular e sinalização celular, envolvimento na vasoregulação e proliferação de fibroblastos 

e, aumento na produção de enzima antioxidantes (Sen, 2001; Powers e Jackson, 2008). 

O estresse oxidativo decorre da existência de desequilíbrio entre compostos 

oxidantes e antioxidantes, em favor da geração excessiva de EROs (ânion superóxido (O
2-

), 

radical hidroxila (OH
-
), oxigênio singlete (1O2) e radical peróxido de hidrogênio (H2O2) ou 

em detrimento da velocidade de remoção desses (Barbosa et al., 2010). 

Sob condições normais, existem mecanismos que controlam a produção de EROs e 

ERNs por meio dos sistemas antioxidantes enzimáticos envolvendo NAD(P)H 

dehydrogenase [quinone] 1 (NQO1), superóxido desmutase (SOD), catalase, glutationa 

peroxidase (GPx), glutationa S-transferase e heme oxigenase 1 (HO-1) e os sistemas 

antioxidantes não-enzimáticos envolvendo tióis, vitamina E e vitamina C. No entanto, na 

DRC ocorre aumento da produção de EROs e redução dos antioxidantes, acarretando 

estresse oxidativo (Small et al., 2013; Sung et al., 2013). 
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 As causas do estresse oxidativo nos pacientes em diálise são multifatoriais; hiper-

homocisteinemia, dialisado contaminado com endotoxina, alta concentração de toxinas 

urêmicas, as membranas bioincompatíveis e hiperuricemia são algumas das causas 

(Suliman et al., 2008; Muszalska et al., 2012; Yazdi et al., 2013; Massy et al., 2009; 

Yisireyili et al., 2013).  

Vários biomarcadores de estresse oxidativo estão elevados em pacientes com DRC; 

dentre eles destacam-se: F2-isoprostanos, PGF2 alfa-8-isoprostano, 4-hidroxi-2,3-trans-

nonenal (HNE), nitrotirosina e malonildialdeído (MDA) (Dounousi et al., 2006).  

O estresse oxidativo pode acelerar lesão renal através da indução de citotoxicidade 

(Cachofeiro et al., 2008) e levar à inflamação por meio da degradação do inibidor do NF-

B (IB) por meio da via da ubiquitina-proteossoma (Reuter  et al., 2010; Pedruzzi et al., 

2012), que conduz para a translocação de NF-B para o núcleo e a ligação dos genes das 

regiões promotoras de ciclo-oxigenase-2 (COX-2) e outros genes pró-inflamatórios. Além 

disso, ocorre a transcrição de citocinas pró-inflamatórias, moléculas de adesão, 

quimiocinas, ciclo-oxigenase-2, metaloproteinases da matriz e de óxido nítrico induzível 

(Oeckinghaus et al., 2009; Surh  et al., 2008; Tak et al., 2001).  

As EROs ativam a via de sinalização do fator de transcrição NF-B, que regula 

genes envolvidos na resposta inflamatória, que por sua vez, estimula a produção de 

citocinas, receptores de superfície celular, moléculas de adesão, fatores de crescimento e de 

outros mediadores inflamatórios. Juntos, esses eventos promovem o dano tecidual por 

causar apoptose, necrose e fibrose (Carvalho et al. 1998; Aminzadeh et al., 2013). Assim, a 

inflamação é capaz de levar ao estado de estresse oxidativo, e o estresse oxidativo agrava o 

estado inflamatório. 

Vários estudos tem sido realizados no sentido de reduzir a produção de EROs nos 

seres humanos através da alimentação ou exercícios físicos. No entanto, há ainda muitas 

controvérsias sobre os efeitos dos exercícios físicos no estresse oxidativo. 

 

2.5 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO E EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

Durante o exercício físico, a demanda de energia pode superar em 35 vezes a 

demanda de repouso. Assim, durante a sua execução ocorre grande aumento no consumo de 
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oxigênio. Pelo fato das EROs serem produzidas através do metabolismo intermediário, o 

exercício físico provoca aumento da sua produção (Schneider et al., 2004). 

 

Os mecanismos de formação das EROs são os seguintes: 

 1) Interrupções temporárias das bombas de ATP dependentes de cálcio (Ca
++

) 

levam ao aumento das concentrações intracelulares de cálcio durante períodos de exercício 

de alta intensidade que podem ativar as proteases dependentes de cálcio, as quais 

convertem a xantina desidrogenase em xantina oxidase. A xantina oxidase usa o oxigênio 

molecular ao invés do NAD+ como aceptor de elétrons e assim gera o radical superóxido; 

 2) Períodos de exercício intenso podem aumentar o estresse oxidativo devido à hipóxia 

e reoxigenação temporárias, que ocorrem no músculo exercitado em função das contrações 

e relaxamentos estabelecidos ciclicamente. Durante a contração, a compressão vascular 

estabelece um quadro de isquemia e, portanto, de hipóxia. No relaxamento, ocorre a 

reperfusão e, consequentemente, a reoxigenação. Na reoxigenação, ocorre uma série de 

reações que convertem o oxigênio molecular em radicais superóxido; ou seja, há aumento 

substancial na produção de EROs durante a contração muscular por perda de um eletron 

durante o transporte de elétrons que ocorre na cadeia respiratória mitocondrial, devido ao 

mal acoplamento durante os complexos I e complexo III. (Figura 2). A coenzima Q10 

contribui para formação de ions de superóxido dentro dos complexos I e III decorrente da 

oxidação do Uiquinol, tornando o ânion ubisequimona acessível aos prótons (Lenaz et al 

2000) . 

                                 

                                        Figura 2: Cadeia transportadora de elétrons. 

                                                     Figura adaptada de Gomes et al 2012. 
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3) A ativação de leucócitos pode estimular a produção de EROs para melhorar os 

mecanismos de defesa do hospedeiro em resposta ao dano muscular induzido pelo exercício 

físico. Em particular, os neutrófilos podem reduzir o oxigênio molecular a radical 

superóxido via NADPH oxidase, a qual está inativa nas células em repouso (Subudhi et al., 

2001).  

 

4) Os exercícios também levam ao aumento plasmático de catecolaminas 

(noradrenalina, adrenalina e dopamina), que podem ser oxidadas e aumentar a produção do 

ânion H2O2 e outros ânions derivados do metabolismo do oxigênio que podem incluise 

levar as célula à apoptose (Halliwell & Gutteridge 2007; Powers & Jackson 2008). 

Em contrapartida à produção de EROs, os exercícios físicos também promovem 

aumento das concentrações de enzimas antioxidantes. 

O sistema antioxidante pode ser dividido em não enzimático: vitamina C, Vitamina 

E, caratenoides, ácido úrico, entre outros e em enzimático: superóxido desmutase (SOD), 

glutationa peroxidase (GPX) e catalase. Cada uma dessas enzimas é responsável pela 

redução de diferentes tipos de EROs e são alocadas em diferentes espaços celulares.  

A SOD está presente mais específicamente na maior parte no citosol das células 

musculares (65 – 85%) e na mitocondria dessas células encontramos de (15-35%). A SOD 

cataliza a reação de radicais superóxidos, como oxigênio (O2) e peróxido de oxigênio 

(H2O2). A GPX está localizada no citosol mitocôndrial das células e sua atividade é um dos 

mecanismos de defesa antioxidante mais importante do sistema biológico. Quatro membros 

da família das GPx são bem conhecidos: a GPx1 ou citosólica, a GPx2 ou gastrintestinal, a 

GPx3 ou extracelular, a GPx4 ou fosfolipídio hidroperóxido. Todas as glutationas 

peroxidases reduzem peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos a partir da GSH (glutationa 

reduzida) e assim protegem as membranas lipídicas, proteínas e ácidos nucleicos da 

oxidação (Brigelius-Flohé & Maiorino, 2013). 

As glutationas peroxidades também são envolvidas na sinalização de citocinas. O 

peróxido de hidrogênio produzido nas mitocôndrias em resposta ao TNF-α pode promover 

a ativação do NF-B. Os sítios B, onde o NF-B se liga ao DNA são encontrados na 

região promotora de vários genes. Estes genes, geralmente codificam citocinas, fatores de 

crescimento, moléculas de adesão celular, imunoreceptores e proteínas de fase aguda. 
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Entretanto, a ativação do NF-B pode ser inibida ou até mesmo anulada por alguns 

antioxidantes, entre os quais, as GPx (Straif et al., 2000). 

A CAT está extensivamente distribuída entre as células e está em grande 

concentraçao em células musculares tipo I, sendo sua função degradar H2O2 e H2O e O2. 

Entretanto, parece ter mais afinidade para H2O2 quando comparado à GPx (Powers e 

Jackson 2008). A Figura 3 mostra de uma forma geral a localização dos antioxidantes no 

organismo. 

 

                                       Figura 3: Localização das enzimas antioxidantes 

                                                      Figura adaptada de Finaud et al 2006 

Fontes potenciais de espécies reativas de oxigênio (EROs) na célula muscular e localizações da maior 

concentração de antioxidantes intracelular e extracelular. CAT = Catalase; GPX = Glutationa perioxidase; 

GSH = Glutationa; SOD = Superóxido dismutase; XO = Xantine oxidase. 
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2.6 EXERCÍCIOS E ANTIOXIDANTES 

 

Para conseguir reduzir a propagação das EROs, pesquisadores tem observado que tanto 

o exercício aeróbico quanto o anaeróbico causam aumento na atividade das enzimas 

antioxidantes em vários tipos de tecidos (Kanter, 1998; Wilson & Johnson 2000; Gomez-

Cabrera et al. 2008). Essa adaptação acontece devido as EROs produzidas durante a 

contração muscular ativarem as moléculas sinalizadoras e isso estimula a expressão de 

fatores de transcrição e consequente o aumento da síntese das enzimas antioxidantes, bem 

como o reparo de DNA de células musculares (Radak et al. 2003; Gomez-Cabrera et al 

2008). 

Recentemente, nosso grupo avaliou os níveis das enzimas antioxidantes em 16 

pacientes renais crônicos em hemodiálise submetidos a um treinamento de força agudo e, 

verificou diminuição nos níveis da SOD e nenhuma alteração significativa nos níveis de 

GPx e CAT (Esgalhado et al. 2015). 

A hipótese levantada pelo nosso grupo é de que as EROs produzidas durante os 

exercícios físicos realizados pelos pacientes com DRC podem acarretar na transcrição de 

alguns fatores nucleares que irão promover o aumento da síntese de enzimas antioxidantes 

(Abreu et al., 2015) (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Ativação do Nrf2 pelo exercício físico 
Fonte: Abreu et al. (2015) 
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos de um programa de exercício físico de força intradialítico no 

estresse oxidativo em pacientes renais crônicos sob HD. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar antes e após três meses de intervenção com exercícios os seguintes 

parâmetros: 

 Níveis plasmáticos das enzimas antioxidantes SOD, CAT, GPX; 

 Ingestão alimentar; 

 Composição corporal; 

 Qualidade de vida. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 CASUÍSTICA 

Este foi um estudo longitudinal de intervenção, com aplicação de exercícios em 

pacientes em programa regular de HD na Clínica Renal Vida do Grupo RenalCor situada na 

cidade do Rio de Janeiro-RJ. Previamente foi realizado o cálculo amostral, onde o número 

mínimo de participantes deveria ser de 14 (p=0,05 e poder de teste 0,8). 

Os pacientes recebiam orientação dietética hipossódica com prescrição de 1,2g a 

1,4g de proteína/kg/dia e de 30 a 35 kcal/kg/dia, como recomendado para pacientes renais 

em HD. O acompanhamento dietético era realizado pela nutricionista da clínica e 

direcionado de acordo com os exames bioquímicos dos pacientes podendo ser prescrita 

dieta hipocalêmica e hipofasfatêmica conforme os resultados bioquímicos.  

Dos 76 pacientes designados como elegíveis pelo corpo médico da clínica, 47 

pacientes (40% mulheres) iniciaram os exercícios e 29 pacientes (62% mulheres) fizeram 

parte do grupo controle. O fluxograma abaixo (Figura 5) representa o número de pacientes 

ao longo da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fluxograma dos pacientes do estudo. 

 

Foram incluídos pacientes com idade maior que 18 anos, em hemodiálise de no 

mínimo seis meses, sem déficit motor prévio e com fístula arteriovenosa em membro 

superior como acesso vascular. Foram excluídos os pacientes gestantes, com membros 

Pacientes elegíveis após 

liberação médica (n=76) 

Grupo Exercício (n=47) Grupo Controle (n=29) 

Pacientes no final da 

pesquisa (n=25) 

Pacientes no final da 

pesquisa (n=19) 

 

Perdas durante a 
intervenção 

(n=22) 
2 perderam a fístula 

2 transplantaram 
3 internaram 

2 faltaram a coleta 

13 desistiram 

Perdas durante a 

intervenção 
(n=10) 
1 diálise peritoneal 

2 trocaram de turno 

3 faltaram a coleta 

4 desistiram 
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inferiores amputados, com história de acidente vascular cerebral (seja isquêmico ou 

hemorrágico), portador de doença neurológica que leve a diminuição da força ou da 

cognição, doença cardiovascular que seja contra-indicado o treinamento físico de força, 

hipertensão arterial não controlada, arritmias malignas, angina instável ou qualquer 

desordem que pode ser exacerbada pela atividade física, portador de doenças autoimunes, 

infecciosas, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), pacientes que já 

praticam alguma atividade física e que usam suplemento antioxidante. 

Os pacientes que apresentaram adesão menor que 75% (menos de 27 sessões) do 

total de 36 sessões do programa de exercício foram excluídos do estudo. 

Todos os pacientes voluntários elegíveis foram previamente informados sobre a 

pesquisa e utilização do material biológico para realização do estudo. Em seguida, o termo 

de consentimento livre e esclarecido foi apresentado aos voluntários que aceitaram 

participar do estudo (Anexo 1). Após consentimento dos pacientes e da clínica iniciou-se 

avaliação antropométrica, coleta de dados de ingestão e qualidade de vida. Após coleta de 

dados antes da intervenção foi marcada a primeira coleta de material biológico (sangue) 

que foi realizada na semana anterior ao dia da coleta de rotina da clínica, antes da sessão de 

HD e após 3 meses de intervenção com exercícios.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (Adendo 301/11) (Anexo 2). 

 

 4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Programa de treinamento com exercícios de força  

O programa de exercício de força foi executado e supervisionado por profissional 

fisioterapeuta e educador físico. As sessões de exercícios foram realizadas entre a segunda 

e terceira hora da sessão de hemodiálise, em posição sentada, em uma cadeira padrão de 

hemodiálise, três vezes por semana durante 3 meses (36 sessões). Os exercícios foram 

realizados com faixas elásticas (Theraband®, Akron-OH, USA) e caneleiras com diferentes 

pesos. Os pacientes exercitavam os membros inferiores e a intensidade dos exercícios foi 

baseada no teste de uma Repetição Máxima (1RM). A intensidade inicial foi de 60% de 

1RM devido à baixa capacidade física e atonia características de pacientes com DRC. Após 

12 sessões, de acordo com o desempenho e progresso de cada paciente, o exercício evoluiu 
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para a intensidade de 70% de 1RM baseado no protocolo adaptado de Brown e Weir 

(2001). O equivalente em peso (kg) para os exercícios com as faixas elásticas era 

acompanhado pela mudança na cor das faixas elásticas que progrediam da menos resistente 

para a mais resistente (branca, amarela, vermelha, verde, azul, preta, prata e ouro) de 

acordo com as instruções do fabricante (Theraband®). O protocolo de exercícios aplicados 

no estudo foi baseado no protocolo de Cheema et al. (2007). 

O programa de exercícios seguiu o seguinte protocolo: 

1. Extensão de joelho do ângulo de 90º a 0º com extensão de joelho de cinco 

segundos no final do movimento (contração isométrica) e posterior retorno 

para a posição inicial; 

2. Flexão unilateral seguida de extensão do membro inferior. O paciente realizava 

uma flexão de coxa e joelho, a faixa elástica era posicionada na região 

plantar do metatarso e o paciente realizava uma extensão de coxa e joelho; 

3. Contração co-isométrica na qual o paciente desempenhava uma extensão de coxa 

contra resistência localizada na parte posterior distal da coxa  

durante 10 segundos; 

4. Flexão unilateral de coxa. Neste exercício o paciente desempenhava uma flexão 

da coxa até seu limite funcional mantendo o joelho estendido. 

A resistência dos exercícios era localizada no terço distal da perna localizado no 

maléolo. Os pacientes descansavam um minuto entre as 10 repetições de cada série de 

exercícios e três minutos a cada mudança de tipo de exercício. O teste de 1RM era 

realizado a cada 10 sessões a fim de avaliar e aumentar a carga dos exercícios de acordo 

com a evolução de cada paciente. A carga dos exercícios realizados com as faixas elásticas 

variou entre 1,6 a 10 kg e, a carga dos exercícios realizados com as caneleiras variavou de 1 

a 12 kg. Os pacientes foram orientados a realizar os exercícios com velocidade de execução 

lenta tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica de cada movimento. 

A adesão ao programa de exercícios era atualizada semanalmente em uma planilha 

de adesão de cada paciente monitorada pelos profissionais responsáveis por aplicar os 

exercícios. Calculou-se a adesão pelo número de sessões de exercícios realizadas dividida 

pelo número total de sessões oferecidas (36 sessões), multiplicado por 100. 
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As faltas dos pacientes não ocorreram de forma cumulativa, ou seja, mais de 2 faltas 

consecutivas próximas às datas de coleta. Todas as análises a seguir foram realizadas antes 

e após 3 meses de intervenção com exercícios de força. 

 

4.2.2 Avaliação da ingestão alimentar  

A ingestão calórica e proteica foi estimada pela aplicação de dois recordatórios de 

ingestão alimentar de 24h (um dia de hemodiálise e um dia sem hemodiálise) antes e após a 

intervenção. Os pacientes foram questionados sobre a quantidade e o tipo de alimento 

ingerido em cada refeição realizada durante o dia. Posteriormente, a média de ingestão de 

nutrientes foi calculada por software de cálculo de dietas, NutWin
®
, desenvolvido pelo 

Departamento de Nutrição da Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP.  

A adequação da ingestão de calorias e proteína foi avaliada de acordo com as 

recomendações do National Kidney Foundation (NKF), sendo considerados adequados para 

manutenção de peso, valores de ingestão de calorias de 30 kcal/kg/dia (>60 anos) ou 35 

kcal/kg/dia (<60 anos) e de ingestão de proteína de 1,2g/kg/dia (NKF -KDOQI, 2000).  

 

4.2.3 Avaliação antropométrica e do estado nutricional 

Os parâmetros antropométricos mensurados antes e após 3 meses foram: massa 

corporal (kg), estatura (m), circunferência da cintura (CC; cm), dobras cutâneas (mm) do 

bíceps, tríceps, suprailíaca e subscapular com plicômetro científico Lange (Cambridge 

Scientific Products, Cambridge, Massachusets, USA).  

A aferição do peso corporal atual foi realizada com auxílio de balança calibrada, 

especificamente, FILIZOLA com capacidade máxima de 150 kg e subdivisões a cada 100 

gramas. O indivíduo era posicionado de pé, no centro da base da balança, descalço e com 

roupas leves. A estatura foi aferida com estadiômetro acoplado a balança anteriormente 

referida com o indivíduo descalço, com os calcanhares juntos, costas retas e braços 

estendidos ao lado do corpo. 

O cálculo do índice de massa corporal (IMC) foi obtido pela razão entre a massa 

corporal e o quadrado da estatura. As faixas de IMC propostas pela Organização Mundial 

da Saúde (Quadro 2) foram utilizadas para classificação do estado nutricional (OMS, 2000). 
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Quadro 2: Classificação do estado nutricional de adultos de acordo com o Índice de 

Massa Corporal (IMC). Baseado nos critérios da Organização Mundial de Saúde, 2000. 

Classificação do Estado Nutricional IMC (kg/m
2
) 

Magreza ≤ 18,4 

Eutrofia 18,5-24,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Obesidade ≥ 30 

IMC: Índice de massa corporal. Fonte: WHO, 2000 
 

O protocolo para aferição da circunferência do braço seguiu o descrito: o braço 

avaliado (sem fístula arteriovenosa) foi flexionado em direção ao tórax, formando ângulo 

de 90°. Em seguida, localizou-se o ponto médio entre o acrômio e olécrano, e foi solicitado 

ao indivíduo que permanecesse com o braço estendido ao longo do corpo com a palma da 

mão voltada para a coxa. O braço foi então contornado com fita flexível no ponto marcado 

de forma ajustada, evitando compressão da pele ou folga. Para a aferição da dobra cutânea 

tricipital, o mesmo ponto médio utilizado para a circunferência do braço foi separado 

levemente do tecido adiposo do braço sem fístula e foi aplicado o adipômetro da marca 

Lange® (escala de 0 a 60 mm, precisão de 1 mm). 

A área muscular do braço corrigida (AMBc) foi calculada a fim de melhor avaliar 

a reserva de tecido muscular, devido a correção da área óssea. Optou-se por mensurar a 

área muscular do braço (AMB) por ser um parâmetro mais preciso do que a circunferência 

muscular do braço e por refletir 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, de acordo com as 

equações propostas por Heymsfield et al. (1982): 

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

CB = circunferência do braço, DCT = dobra cutânea triciptal 

Onde: n = 6,5 para mulheres e n = 10 para homens. 
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Para classificação dos percentis do estado nutricional foi utilizada a AMB devido a 

não existência de tabela específica para a AMBc. Entretanto, para fins comparativos de 

estado nutricional antes e após intervenção com exercícios, utilizou-se a AMBc. 

O percentual de gordura corporal foi obtido a partir dos valores de dobras 

cutâneas. Para aferição da dobra cutânea bicipital, com a palma da mão voltada para fora, 

foi marcado o local da medida, o mesmo local foi utilizado para a dobra cutânea tricipital, 

em seguida segurou-se a dobra verticalmente e aplicou-se o adipômetro citado acima no 

local marcado. Para a medição da dobra cutânea subescapular marcou-se o local logo 

abaixo do ângulo inferior da escápula, a pele foi levantada 1 cm abaixo deste local, de tal 

forma que pode-se observar o ângulo de 45
o 

entre esta e a coluna vertebral, em seguida o 

adipômetro foi aplicado estando o indivíduo com os braços e ombros relaxados. A aferição 

da dobra cutânea supra-ilíaca foi dada através da formação da dobra na linha média axilar, 

com o dedo indicador logo acima da crista ilíaca, na posição diagonal, ou seja, segundo a 

linha de clivagem natural da pele no lado direito do indivíduo (Lohman et al., 1988). 

Todas as dobras foram aferidas para o cálculo do percentual de gordura corporal 

(%GC). Após a aferição das dobras cutâneas seu somatório seguiu o proposto na equação 

de Durnin e Womersely (Durnin e Womersely, 1974) para o cálculo da Densidade 

Corporal: Densidade Corporal = (A – B) x log Σ 4 dobras. 

As fórmulas para o cálculo da densidade corporal, já com os coeficientes A e B 

elaboradas de acordo com idade e gênero, estão apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3: Equações para o cálculo de densidade corporal (DC).  

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 e Womersely, 1974. 

A partir dos valores de densidade corporal, a porcentagem de gordura corporal 

total foi determinada utilizando a fórmula de Siri (Siri, 1961): Gordura Corporal (%) = 
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4,95/DC – 4,5 x 100. Os valores de referência para o percentual de gordura corporal são 

estabelecidos por Lohman et al. (1991) (Quadro 4).  

 

Quadro 4: 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. 

Para analisar o perfil de distribuição de gordura corporal, foi aferida a 

circunferência da cintura. Para isto o paciente devia manter-se em pé e, com auxílio da fita 

métrica não extensível, o indivíduo era circundado na linha natural da cintura, na região 

mais estreita entre o tórax e o quadril, no ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca. A leitura era feita no momento da expiração. Os valores obtidos foram comparados 

com os valores limítrofes associados ao risco de desenvolvimento de complicações 

relacionadas à obesidade. Para homens este risco encontra-se aumentado quando os valores 

de circunferência da cintura são maiores que 90 cm e para mulheres, quando maiores que 

80 cm (AHA, 2010). 

 

4.2.4 Avaliação da qualidade de vida 

Para avaliação da qualidade de vida o 36- Item Short Form Survey (SF-36) 

(ANEXO 3) foi aplicado em cada paciente estudado antes e após intervenção com 

exercícios. O SF-36 é um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida de fácil 

administração e compreensão. O SF-36 é um questionário multidimensional composto por 

36 itens com duas dimensões: saúde mental e saúde física. As duas dimensões englobam 

oito componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Os componentes de 

vitalidade e estado geral de saúde fazem parte tanto da dimensão de saúde mental quanto 
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saúde física. Cada um dos oito componentes é avaliado de 1 a 5 e esta pontuação contribui 

para o somatório de pontos das dimensões. A pontuação final do SF-36 varia de 0 a 100 

onde zero corresponde o pior estado geral de saúde e 100 corresponde o melhor estado 

geral de saúde (Ware et al., 1994a,b). O SF-36 é utilizado para avaliar a qualidade de vida 

em diversas condições de doença incluindo a doença renal crônica e foi validado em 

pacientes em hemodiálise (Diaz- Buxo et al., 2000). O SF-36 foi traduzido e validado para 

a língua portuguesa em 1999 por Ciconelli et al. 

 

4.2.5 Coleta do material biológico 

As amostras de sangue dos pacientes em hemodiálise foram obtidas no período da 

manhã após jejum de 12 horas, antes do procedimento dialítico e imediatamente após 

punção da fístula arteriovenosa (em tubos Vacutainer® contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) com anticoagulante (1,0mg/mL) e tubos Vacutainer® 

seco sem anticoagulante). Após coleta o sangue foi centrifugado a 3.000RPM por 15 

minutos, a 4
o
C, para a obtenção do plasma, que foi distribuído em tubos eppendorfs® de 

polipropileno de 1,5mL, identificados e separados em alíquotas para cada análise e 

conservados a –80°C para posteriores análises.  

Todos os reagentes utilizados nas análises apresentaram grau pureza analítica 

(P.A.). A água utilizada no preparo das soluções e diluições das amostras foi sempre 

ultrapura (MilliQ) ou deionizada. 

 

4.2.6 Avaliação do Grau de Estresse Oxidativo 

A atividade da glutationa Peroxidase (GPX), da superoxido dismutase (SOD) e da 

Catalase (CAT) foi determinada no plasma com o auxílio de kits comerciais para ELISA 

(Cayman®).  

 

4.2.6.1 Determinação da Atividade da Superoxido Dismutase 

Este método utiliza um sal específico (tetrazolium) para detecção dos radicais 

superóxidos produzidos pela xantina oxidase e hipoxantina. 

4.2.6.2 Determinação da Atividade da Glutationa Peroxidase 
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Este método avalia a atividade da GPX pelo acoplamento da reação com a 

Glutationa Reductase (GR) e a Glutationa Oxidada (GSSG) produzida pela reação do 

Hiperidróxido pela GPX e é reciclado para esse estágio de redução pela GR e NADPH. 

4.2.6.3 Determinação da Atividade da Catalase 

Este método usa a função da perioxidação da CAT para determinar a atividade 

enzimática. Método se baseia na reação da enzima com metanol na presença de H2O2. A 

produção do formaldeído é mensurada calorimetricamente com 4 amino-3 hidrazin-

5mercapto-1,2,4-triazol pelo cromógeno.  

4.2.6.4 Óxido Nítrico 

O óxido nítrico possui meia vida de 10 segundos devido à sua rápida oxidação a 

nitrato e nitrito, dessa maneira, sua formação foi verificada por meio da dosagem dos 

produtos de oxidação estáveis do metabolismo do óxido nítrico (nitrato e nitrito) por meio 

do Kit colorimétrico Nitrato/Nitrito 96 poços (Interprise). Os níveis de nitrato foram 

estimados pela reação de Griess de acordo com o procedimento descrito por Granger et al. 

(1999).
 
As amostras de plasma (50 µL) foram incubadas com co-fatores enzimáticos e 

nitrato redutase, para que o nitrato possa ser reduzido a nitrito. Reagente de Griess (1g 

sulfanilamide, 0,1g naphthylene e 2,3 mL de ácido fosfórico 85%) foi adicionado. A 

absorbância foi lida a 540 nm. Os resultados foram avaliados comparando-se com uma 

curva padrão que feita com a utilização de nitrato de sódio 1 mM e os resultados expressos 

como µM de nitrato. 

 

4.2.7 Determinação dos marcadores bioquímicos de rotina 

Resultados referentes às dosagens bioquímicas de rotina: albumina, ureia, 

creatinina, fósforo, potássio, paratormônio (PTH), hemoglobina (Hb), hematócrito (Ht) 

foram obtidos do prontuário médico. As concentrações de albumina (normalidade ≥ 

3,8g/dL) (Fouque et al., 2008), ureia e creatinina foram determinadas pelos métodos verdes 

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

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

(normalidade: 8,4 – 9,5 mg/dL) tiveram como métodos de determinação, respectivamente, 

cinético UV, eletrodo seletivo e colorimétrico. Os níveis séricos totais de cálcio foram 

corrigidos adicionando-se 0,8 mg/dL para cada redução de 1g/dL nos níveis séricos de 
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albumina a partir de 4g/dL. O PTH (normalidade: 2 a 9 vezes o valor superior do método 

(Gueiros et al., 2011) foi determinado por imunoensaio enzimático de fase sólida (enzyme-

linked immunosorbent assay - ELISA). Hb e Ht foram determinados pelo método 

colorimétrico e microcentrifugação, respectivamente . Para pacientes em HD, o diagnóstico 

de anemia é feito com base apenas nos valores de Hb, sendo valores de 11-13g/dL 

considerados normais. Os valores de referência apresentados, exceto para albumina e PTH, 

foram baseados no Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure 

(NKF-KDOQI, 2000), Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and Disease in 

Chronic Kidney Disease (NKF, 2003) e Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice 

Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease (NKF-KDOQI, 2006).  

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

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

eficiência dialítica e cujos valores de normalidade são superiores a 1,2 (Sargent e Gotch, 

1985). 

 

4.2.8 Análise Estatística 

A distribuição normal dos dados foi determinada utilizando o teste de Shapiro-Wilk. 

Os dados são expressos como média ± desvio padrão, mediana (intervalo interquartil) e os 

dados categóricos foram apresentados como percentual. Comparações entre grupos foram 

realizadas através do teste t bicaudal de Student pareado, para variáveis paramétricas, ou 

Mann-Whitney, para as não-paramétricas. A correlação entre variáveis de interesse foi 

realizada através do coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman, conforme 

adequado. Os testes foram fixados com níveis de significância em 5% (p<0,05). A análise 

estatística foi realizada através do programa SPSS 19.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, EUA).  
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5. RESULTADOS 

  

 5.1 CARATERÍSTICA DA POPULAÇÃO 

Foram incluídos no grupo exercício 25 pacientes em programa regular de 

hemodiálise com idade 46,1±16,3 anos, sendo 14 homens (56%) e 11 mulheres (44%). O 

tempo médio de tratamento dialítico foi de 71,2±42,2 meses. A nefroesclerose hipertensiva 

foi a principal causa da DRC (13 pacientes) seguida por glomerulonefrite crônica (6 

pacientes), causa indeterminada (4 pacientes), e diabetes mellitus (2 pacientes). 

Entre os 19 pacientes do grupo controle, 15 (78%) eram mulheres e 4 (22%) 

homens, com idade de 46,8±12,5 anos e, 67,4±51,7 meses de HD. A principal causa da 

DRC foi a nefroesclerose hipertensiva (8 pacientes), seguida por glomerulonefrite crônica 

(5 pacientes), causa indeterminada (4 pacientes) e diabetes mellitus (2 pacientes). A idade 

dos pacientes de ambos os grupos não foi diferente estatisticamente.  

 

 5.2 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL  

Considerando os critérios estabelecidos pela OMS para a classificação do estado 

nutricional de acordo com o IMC, apenas 2 pacientes do grupo exercício apresentaram 

desnutrição (IMC <18,5 kg/m²), 3 sobrepeso (IMC 25,0-29,9 kg/m²) e 2 obesidade  (IMC≥ 

30,0 kg/m²). De acordo com a área muscular do braço, 16 pacientes (64%) apresentaram 

algum grau de depleção muscular e 9 pacientes (36%) apresentaram elevados valores de 

percentual de gordura corporal. Já no grupo controle, nenhum paciente apresentou 

desnutrição, 4 sobrepeso e 4 obesidade. Com base na classificação do risco de 

complicações metabólicas associadas à obesidade, avaliado segundo a CC, 5 pacientes 

(20%) apresentaram elevados valores de CC (sendo 3 homens e 2 mulheres) no grupo 

exercício e no grupo controle, 4 pacientes (21%), sendo 3 homens e 1 mulher. Após três 

meses de treinamento não houve alteração dos parâmetros antropométricos no grupo 

exercício, contudo no grupo controle, ocorreu redução da massa livre de gordura e aumento 

da massa gorda (Tabela 1). 
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Tabela 1. Parâmetros de composição corporal dos grupos exercício e controle antes e após 

intervenção com exercícios  

  Grupo Exercício Grupo Controle 

  
Antes 

Exercícios 

Depois 

Exercícios 

Antes     

acompanhamento 

 Depois          

acompanhamento 

IMC (kg/m
2
) 23,9±4,7 23,8±4,5 24,4±4,8 24,1±4,9 

AMBc (cm
2
) 

CC (cm) 

38,8±14,6 

84,8±20,7 

38,3±14,7 

85,0±19,5 

35,6±12,4 

87,0±18,0 

34,9±15,2 

87,4±18,7 

MLG (kg) 47,2±9,9 47,0±9,9 47,6±11,6 46,5±11,8* 

Massa gorda (%) 27,0±8,5 27,3±7,6 32,1±5,7 33,0±5,3* 
IMC, Índice de massa corporal;  AMBc, área muscular do braço corrigida; MLG, massa livre de gordura. 

*p<0,05 intragrupo  

  

 

  5.3 DADOS DIETÉTICOS 

Os valores correspondentes à ingestão diária de energia e macronutrientes dos 

pacientes submetidos à HD são apresentados na Tabela 2. Dos pacientes avaliados, 7 

pacientes apresentavam ingestão energética inferior à recomendação diária para 

manutenção de peso. Em relação à ingestão proteica e 8 apresentaram ingestão inferior à 

recomendação (1,2g/kg/dia). Não houve mudanças na ingestão alimentar em nenhum dos 

grupos após 3 meses. 

 

Tabela 2. Ingestão alimentar de energia e macronutrientes nos pacientes em hemodiálise 

 

 5.4 QUALIDADE DE VIDA 

Das oito dimensões avaliadas pelo questionário de qualidade de vida SF-36, os 

componentes que avaliam os aspectos físicos, estado geral de saúde e saúde mental 

melhoraram significativamente no grupo intervenção (Tabela 3). 

  

 Grupo Exercício   Grupo Controle 

  
Antes 

exercícios 

Depois 

exercícios 

Antes  

acompanhamento 

Depois 

acompanhamento 

Energia (Kcal/dia) 1926,8±431,1 1996,5±456,6 2131,9±613,3 2158,1±659,9 

Energia (Kcal/kg/dia) 29,6±3,3 30,6±2,9 30,3±3,1 30,9±3,0 

Proteína (g/kg/dia) 1,2±0,3 1,2±0,2 1,2±0,18 1,2±0,14 

Carboidratos (%) 59,4±5,3 59,8±3,8 61,6±3,4 62,7±,4,7 

Lipídeos (%) 24,1±3,5 24,6±2,8 21,7±4,3 21,1±5,9 
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Tabela 3. Parâmetros de qualidade de vida antes e após intervenção com exercícios 

de força nos grupos exercício e controle. 

SF-36 Short Form Survey 36; *p<0,05 comparado com início do estudo. 
 
 

5.5 INDICADORES BIOQUÍMICOS DE ROTINA 

Os parâmetros bioquímicos de rotina antes e após intervenção com exercícios estão 

apresentados na Tabela 4. Apenas 9,1% de pacientes do grupo exercício e 15,3% do grupo 

controle apresentaram níveis séricos de fósforo maior que 5,0mg/dL, 18,1% dos pacientes 

do grupo exercício e 23,0% do grupo controle tinham níveis séricos de potássio acima de 

5,0mEq/L, nenhum dos pacientes apresentou nível sérico de cálcio elevado (>10,5mg/dL). 

Não houve diferença significativa dos marcadores bioquímicos entre os grupos antes da 

intervenção. Após o treinamento, o grupo exercício apresentou redução significativa nos 

níveis de creatinina e ureia (p<0,05) e aumento do PTH (p<0,05), já o grupo controle 

apresentou redução apenas nos níveis de creatinina e aumento dos níveis de globulina 

(p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

  Grupo Exercício Grupo Controle 

  
Antes 

exercícios 

Depois 

exercícios 

Antes 

acompanhamento 

Depois 

acompanhamento 

Componentes do SF-36      

Capacidade física 83±15 87±18 80±16 85±13 

Aspectos físicos 38±37 73±36* 60±35 63±27 

Dor 82±21 85±19 83±24 82±23 

Vitalidade 66±24 74±22 73±17 67±21 

Estado geral de saúde 53±22 78±17* 75±18 71±21 

Aspecto social 81±30 91±19 65±39 76±26 

Saúde Mental 72±26 86±15* 83±15 78±22 

Aspectos emocionais 69±39 76±38 83±36 76±35 
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Tabela 4. Parâmetros bioquímicos de rotina antes e após os exercícios nos grupos 

exercício e controle 

  Grupo Exercício Grupo Controle 

 Parâmetros 
Antes 

exercícios 

Depois 

exercícios 

Antes  

acompanhamento 

Depois 

acompanhamento 

Creatinina (mg/dL) 13,4±2,5 11,6±2,9* 12,6±3,0 11,5±2,6* 

Ureia Pré (mg/dL) 175,2±32,0 158,4±35,5* 169,6±35,7 160,4±43,1 

Ureia Pós (mg/dL) 48,0±15,4 45,3±13,8 48,9±15,8 47,6±13,7 

Albumina (g/dL) 4,3±0,3 4,3±0,3 4,2±0,2 4,2±0,2 

Globulina (g/dL) 2,7±0,3 2,7±0,3 2,7±0,3 2,8±0,3* 

Kt/V (ureia) 1,5±0,3 1,5±0,3 1,4±0,3 1,4±0,3 

Hemoglobina (g/dL) 10,5±1,5 10,5±1,9 10,7±1,1 10,6±2,3 

Hematócrito (%) 31,9±4,9 31,7±5,9 33,3±3,7 32,4±6,7 

Potássio (mEq/L) 4,6±0,6 4,7±0,4 4,6±0,6 4,7±0,3 

Calcio (mg/dL) 8,8±0,5 8,9±0,5 8,9±0,5 8,9±0,5 

Fósforo (mg/dL) 6,3±1,6 6,8±1,5 6,6±1,6 6,5±1,3 

PTH (pg/mL) 467,6±333,1 664,9±496,9* 274,08±258,2 389,0±349,4 
*p<0,05 intragrupo 

  

 5.6 PARÂMETROS DO ÓXIDO NÍTRICO, ESTRESSE OXIDATIVO E 

INFLAMAÇÃO 

Os níveis plasmáticos de nitrito tenderam a aumentar após os exercícios (p=0.06) e 

diminuíram significativamente no grupo controle após os três meses de acompanhamento 

(p<0,05). Houve redução significativa nos valores de SOD em ambos os grupos e não 

houve diferença nos valores de PCR após 3 meses. A Tabela 5 apresenta os níveis plasmáticos 

de óxido nítrico, de PCR e enzimas antioxidantes antes e após a intervenção. 

 

Tabela 5. Níveis de nitrito, enzimas antioxidantes e PCR antes e após os exercícios 

no grupo exercício e controle. 

 

SOD: superóxido desmutase; GPX: glutationa peroxidase; CAT: catalase; PCR US: proteína C reativa 

ultrassensível.*p<0,05 intragrupo 

 

  Grupo Exercício Grupo Controle 

 Parâmetros 
Antes  

exercícios 

Depois 

exercícios 

Antes 

acompanhamento 

Depois 

acompanhamento 

Nitrito (µM) 13,8±6,1 14,6±6,9 15,2±5,8 11,6±4,4* 

SOD (U/mL) 44,5±3,5 28,4±3,3* 45,1±6,1 31,9 ±4,6* 

GPX (nmol/min/ml) 24,7±12,4 53,5±20,0*  26,0±5,3 20,6±7,8 

CAT (nmol/min/ml) 27,8±11,9 31,8±16,4 31,0±19,0 32,8±23,4 

PCRus(mg/dL) 7,9±7,0 6,0±4,3 8,6±4,0 8,4±7,1 
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 6. DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi o primeiro a investigar os efeitos de um programa de exercícios de 

força sobre o estresse oxidativo em pacientes em HD. Foi observado que após três meses de 

intervenção com exercícios não ocorreu alteração plasmática no marcador inflamatório 

PCR e em relação à enzima antioxidante SOD, seus valores reduziram significativamente 

em ambos os grupos, em relação à enzima GPX, observamos um aumento significante no 

grupo treinado enquanto no grupo controle observamos uma tendência à diminuição desses 

valores (p=0,06). Os níveis de ON não sofreram alteração após a intervenção, contudo, no 

grupo controle houve redução significativa. O IMC, AMBc, massa livre de gordura e 

percentual de gordura não se modificaram significativamente no grupo que realizou 

exercícios, enquanto ocorreu aumento de percentual de gordura corporal e redução da 

massa magra no grupo controle. 

Uma das hipóteses para a modulação do estresse oxidativo pelos exercícios físicos é 

o aumento da demanda energética durante o exercício em relação ao repouso, levando ao 

aumento do consumo de oxigênio celular e consequente aumento na produção de EROs, 

gerando estresse oxidativo temporário, que por sua vez, ativa o Nrf2, fator nuclear que atua 

na região promotora dos genes que codificam enzimas desintoxicantes de fase II ou 

enzimas antioxidantes. Esse estresse oxidativo é importante para promover a adaptação do 

sistema antioxidante e aumento das enzimas, como catalase, SOD e glutationa em 

indivíduos saudáveis (Muthusamy et al., 2012; Abreu et al., 2014). 

Diversos estudos apontam que pacientes com DRC em HD estão sob constante 

estresse oxidativo, com alta produção de EROs e níveis reduzidos das enzimas 

antioxidantes, dentre elas a SOD. O processo diálitico per se produz altos níveis de EROs. 

Toborek et al. (1992) observaram redução significativa da atividade da SOD, além do 

aumento do nível de peroxidação lipídica, logo após uma sessão de hemodiálise. 

Meerashivashekar et al. (2013) também verificaram redução significativa das enzimas 

SOD, catalase e glutationa peroxidase após uma sessão de HD. A SOD é dependente de 

cobre e zinco e a diminuição dos níveis desses íons em pacientes recebendo tratamento 

hemodialítico pode contribuir para a diminuída atividade desta enzima. Além disso, seus 
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níveis podem também ser diretamente afetados pelo aumento na produção de íons 

superóxido e peróxido de hidrogênio (Bianchi et al., 2009).  

Os exercícios físicos podem induzir a produção de SOD. Segundo Flausino et al. 

(2010), houve aumento na atividade da SOD em mulheres saudáveis submetidas à 

exercícios contra resistência (50% da repetição máxima), durante 4 semanas. Apesar dos 

exercícios físicos poderem ser uma ferramenta para atenuação do estresse oxidativo, devido 

ao aumento das enzimas antioxidantes, o resultado do presente estudo foi contrário aos 

achados na literatura. Os níveis de SOD reduziram significativamente após 3 meses de 

treinamento. Fato que pode ser explicado devido a estes pacientes já possuírem sistema 

antioxidante deficiente e redução na expressão de Nrf2 como consequência da DRC e 

tratamento hemodialítico (Pedruzzi et al. 2015). Nesta situação, a transcrição de enzimas 

antioxidantes e remoção de EROs fica prejudicada. Assim a adição do estresse oxidativo 

ocasionado pelos exercícios físicos podem ter agravado o estado oxidativo ou ainda 3 

meses não foi tempo suficiente para que estes pacientes pudessem adaptar seu sistema 

antioxidante, no que diz respeito à atividade da SOD. 

No presente estudo foi encontrado aumento significativo na atividade da GPX no 

grupo exercício e uma tendência à diminuição no grupo controle (p = 0,06). Scheffer  et al. 

(2012), obtiveram o mesmo resultado com ratos Wistar que foram divididos em quatro 

grupos, treinamento aeróbico, treinamento de força, treinamento hipertrófico e um grupo 

sem nenhum tipo de treinamento e, após 12 semanas de treinamento encontraram aumento 

da atividade da GPX nos grupos de força e hipertrofia que utilizaram a carga do 

treinamento acima de 75% de 1 RM. 

 Entretanto, Azizbeigi et al. (2013) aplicaram 8 semanas de exercícios de resistência 

em mulheres saudáveis e observaram aumento dos níveis de SOD, redução dos valores do 

marcador de peroxidação lipídica (MDA) e nenhuma alteração da GPx.  

Exercícios físicos também podem ser benéficos e ter efeito anti-inflamatório. 

Segundo Nader et al. (2009) indivíduos que mantêm atividade física regular possuem 

baixos níveis de marcadores de inflamação, como a PCR e IL-6. Uma das hipóteses sobre a 

modulação da inflamação pelos exercícios se baseia no fato de que as contrações 

musculares geram redução na inflamação. Isto porque os exercícios estimulam o eixo 

hipotálamo-adrenal-pituitária e o sistema nervoso simpático os quais estimulam a liberação 
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de hormônios como o cortisol e a adrenalina inibindo liberação de TNF-α (Greiwe et al., 

2001). Assim, um estilo de vida ativo pode ser benéfico para os pacientes com DRC que se 

encontram em estado pró-inflamatório crônico, causado por diversos fatores como a própria 

diálise, incompatibilidade da membrana, fístula arteriovenosa e desequilíbrio entre Nrf2 e 

NF-B.  

Um estudo randomizado analisou os efeitos de 12 semanas de treinamento físico de 

força em 26 pacientes com DRC em tratamento conservador, três vezes por semana e os 

níveis de PCR e IL-6 reduziram significativamente após intervenção (Castaneda et al., 

2004).  Embora os exercícios físicos sejam uma terapêutica promissora, não houve 

diferença significativa nos níveis de PCR no grupo que realizou o treinamento de força. O 

tipo de exercício e o tempo podem ter influenciado para este resultado. De fato, um 

trabalho realizado pelo nosso grupo, mostrou que 6 meses com os mesmos exercícios 

aplicados no presente trabalho para pacientes em HD foram efetivos na redução dos níveis 

de PCR (Moraes et al. 2014). 

A inflamação e estresse oxidativo, bem como a redução dos valores de ON estão 

intimamente ligados à doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte dessa 

população. Sabe-se que ON possui muitas funções fisiológicas nos rins como: regulação da 

hemodinâmica glomerular e da função tubuloglomerular; participação na natriurese 

pressórica; manutenção da perfusão medular; inibição da reabsorção de sódio tubular; e 

atuação como modulador da atividade do sistema nervoso simpático. Diante dessas 

funções, a sua deficiência na DRC, ocasiona em vasoconstrição e consequentemente 

hipertensão glomerular, hipertensão arterial sistêmica, proteinúria e progressão da 

disfunção renal (Galvão et al.2014). 

Na tentativa de incrementar os valores de óxido nítrico, pesquisadores sugerem 

que a prática de exercícios físicos regular pode ser uma terapêutica promissora. Tanto as 

respostas agudas como crônicas ao exercício são capazes de aumentar os níveis plasmáticos 

de ON (Colleran et al., 2010; Faria et al., 2010). Güzel et al., (2007) aplicaram dois 

diferentes protocolos de exercícios de resistência, um de alta intensidade e outro de baixa 

intensidade em homens sedentários e verificaram que os valores de óxido nítrico 

aumentaram apenas no exercício de alta intensidade, sugerindo que a produção de ON está 

diretamente associado à intensidade.  
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Após três meses de intervenção, houve tendência ao aumento dos níveis de óxido 

nítrico no grupo exercício e redução significativa no grupo controle. Dessa forma, os 

pacientes com DRC podem se favorecer com os diversos benefícios cardiovasculares do 

ON, tais como: ação antioxidante, anti-inflamatória, anticoagulante, profibrinolítica, 

inibitória da adesão e migração de leucócitos, inibitória da proliferação e migração das 

células musculares lisas, inibitória da agregação e adesão plaquetária (Dias et al., 2011). 

Os pacientes submetidos ao tratamento dialítico apresentam alterações físicas e 

psicológicas que predispõem ao sedentarismo (Reboredo et al., 2007). No presente estudo, 

a maior parte dos pacientes de ambos os grupos apresentaram perda de massa muscular. 

Essa depleção do compartimento proteico é multifatorial, podendo ocorrer devido ao 

hipercatabolismo, acidose metabólica, tempo de HD, idade, ingestão alimentar insuficiente 

(Velenzuela et al., 2003; Freitas et al., 2009). 

Não houve diferença significativa nos parâmetros de composição corporal, AMBc, 

massa livre de gordura e massa gorda no grupo exercício após a intervenção. Entretanto, no 

grupo controle houve redução da massa livre de gordura e aumento da massa gorda. Esses 

resultados podem sugerir que o exercício de força possui papel importante na função de 

preservar a massa magra dos pacientes, de modo a não agravar a depleção muscular. Numa 

revisão, Kosmadakis et al. (2010) apontaram que o exercício de resistência em pacientes 

com DRC reduz o número de fibras atrofiadas e aumento da hipertrofia muscular. Melhorar 

o estado nutricional dos pacientes em HD é importante para minimizar a morbidade e 

mortalidade desta população (Freitas et al., 2009).  

A melhora na qualidade de vida do paciente após intervenção com exercícios 

também é um fator que deve ser levado em consideração, uma vez que perturbações 

psicológicas afetam a vida dos pacientes. No presente estudo os componentes relacionados 

a aspecto físico, estado geral de saúde e saúde mental do SF-36 melhoraram 

significativamente após 3 meses de treinamento. De fato, estudos têm relatado efeitos 

positivos de intervenções com exercícios físicos na qualidade de vida de pacientes com 

DRC. Segura-Orti et al. (2008) estudaram 16 pacientes de HD e observaram melhora da 

saúde mental após intervenção com exercício de força. A combinação de exercícios de 

força com aeróbios causou melhora nos componentes físicos e mentais de 22 pacientes em 

HD (Oh-Park et al., 2002). Desta forma parece que tanto os exercícios de força quanto os 
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aeróbios contribuem positivamente para a qualidade de vida em pacientes com DRC 

(Painter, 2000; Cheema et al., 2007; Johansen, 2007;Kopple et al., 2007). 

Apesar de interessantes achados clínicos, o presente estudo apresentou algumas 

limitações que poderiam conseguir explicar melhor os mecanismos pelos quais os 

exercícios contribuíram com as mudanças observadas. Por exemplo, o método para avaliar 

os dados dietéticos foram os recordatórios alimentares, que apesar de serem ótimas 

ferramentas, dependem da memória do entrevistado (Holanda et al. 2006). A segunda 

limitação é a falta de randomização dos pacientes e, além disso, talvez 3 meses de 

exercícios não sejam suficientes para alterar alguns parâmetros avaliados. 

Em suma, os exercícios físicos de força exerceram efeitos benéficos no que diz 

respeito à composição corporal, níveis de ON e da enzima GPx, assim como contribuíram 

com a melhora da qualidade de vida e manutenção do estado nutricional dos pacientes. 
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 7. CONCLUSÕES 

 Com base nos resultados apresentados, conclui-se que: 

 

o Os exercícios físicos aumentaram a produção de GPx e não alteraram CAT; 

o O marcador inflamatório, proteína C Reativa, não se alterou após a intervenção com 

os exercícios físicos; 

o A qualidade de vida parece melhorar com os exercícios; 

o O óxido nítrico não se modificou de maneira importante após a intevenção, no 

entanto, houve redução significativa no grupo que não foi submetido aos exercícios; 

o A ingestão alimentar não foi alterada com os exercícios; 

o A massa livre de gordura não sofreu influência significativamente no grupo 

exercício, contudo seus valores foram preservados quando comparados com o grupo 

controle, que apresentou perda de massa magra após 3 meses e aumento do 

percentual de gordura. 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –  

Comitê de Ética em Pesquisa - UFF 

Projeto: EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS DE FORÇA SOBRE O  

ESTESSE OXIDATIVO EM PACIENTES SOB HEMODIÁLISE. 

Pesquisadores Responsáveis: Cinthia Costa, Jorge Eduardo Barboza e Sandra Mara Silva de Azevedo 

Marinho  

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

programa de exercícios físicos de força sobre a expressão de Nrf2 e NF-B em pacientes sob 

hemodiálise”, de responsabilidade dos pesquisadores Cinthia Costa, Jorge Eduardo Barboza e Sandra 

Mara Silva de Azevedo Marinho. 

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

objetivo avaliar os efeitos de um programa exercícios físicos de força sobre estresse oxidativo. Além 

disso, avaliaremos seus hábitos alimentares e o estado nutricional, entre outras variáveis através de 

análises obtidas a partir de material biológico (Sangue).   

A nutricionista da clínica fará o preenchimento do formulário em que constará uma sequência de 

perguntas sobre a sua ingestão de alimentos nas últimas 24 horas. 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 adequada de peso. Se você participar da pesquisa, você fará exercícios com as pernas 

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

meses de intervenção. Nenhuma das avaliações traz risco aos pacientes e serão realizadas antes e após a 

realização dos 3 meses de exercícios.  O deslocamento para a realização destes exames não acarretará em 

nenhum custo ao paciente e ficará sob responsabilidade dos pesquisadores envolvidos. 

A qualquer momento você terá acesso aos resultados parciais da pesquisa, bem como a qualquer dado 

referente ao resultado dos exames, com os profissionais: Cinthia Costa, Jorge Eduardo Barboza , Sandra 

Mara Silva de Azevedo Marinho nesta clínica.  

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. 

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. 

 Esse documento será assinado em 2 (duas) vias por ambas as partes, uma pelo pesquisador 

responsável e outra por você. 
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Eu,________________________________________________, acredito ter sido suficientemente 

informado a respeito das informações sobre o estudo citado, que li ou que foram lidas para mim. Eu 

conversei com a pesquisadora Cinthia Costa 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. A qualquer momento posso contatar o responsável 

pelo estudo para maiores esclarecimentos sobre minha participação no estudo e informações decorrentes 

dela, nos telefones:  

Cinthia: 98546-8018 ou e-mail: cinthia_costa@id.uff.br 

Jorge: 99905-9771 ou e-mail: jesmbarboza@yahoo.com.br 

Sandra: 9759- 0353 ou e-mail: sandramaramarinho@hotmail.com 

 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

                                           Assinatura do Paciente 

RG:_____________________ 

Idade: __________________ 

 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

                                           Assinatura do Pesquisador 

RG:_____________________ 
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9.2 ANEXO 2: Documento de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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9.3 ANEXO 3 Questionário de qualidade de vida SF-36 
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