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Resumo 

Em pacientes com doença renal crônica (DRC), a qualidade e a quantidade óssea podem 

deteriorar-se devido a diversos fatores, acarretando aumento de fraturas ósseas. Dentro 

do conceito em que os hormônios são regulados por um ciclo de reciprocidade, estudos 

têm levantado a ideia de possíveis participações do osso no metabolismo energético. 

Até o momento, poucos estudos foram realizados no intuito de investigar os efeitos 

provocados pelo treinamento resistido na densidade óssea de pacientes renais crônicos, 

e nenhum deles verificou os efeitos de exercícios resistidos sobre os níveis séricos de 

adipocinas e marcadores ósseos nestes pacientes. Portanto, o objetivo do presente 

estudo foi verificar possíveis alterações na densidade óssea, marcadores de formação 

óssea e metabolismo do tecido adiposo em pacientes com DRC em hemodiálise (HD), 

após aplicação de um programa de treinamento com exercício físico resistido. Este 

estudo incluiu 28 pacientes em HD (47,6 ± 11,1 anos, 19 homens), com tempo de HD 

de 39,0 (19,2- 60) meses, divididos em grupo exercício (GE) (n= 14) e grupo controle 

(GCON) (n= 14). O sangue dos pacientes foi coletado, antes e após o período de 

intervenção. Níveis plasmáticos de marcadores séricos ósseos, osteocalcina (OC), 

osteopontina (OPN), osteoprotegerina (OPG), leptina, insulina e paratormônio foram 

medidos. A densidade mineral óssea (DMO) e a composição corporal foram avaliadas 

por absortometria de Raio X de dupla energia (DXA). O programa de exercício 

(realizado com faixas elásticas e caneleiras em ambos os membros inferiores, durante a 

diálise) foi supervisionado durante 72 sessões. Todas as mulheres e 72,0% dos homens 

apresentaram baixa DMO e, a maioria (79,5 %) dos pacientes apresentou alto percentual 

de massa gorda (MG). Os níveis plasmáticos de OPG aumentaram no GE (de 6,8 ± 1,8 

ng/L para 7,8 ± 1,8 ng/L, p= 0,02). Na comparação entre os grupos, houve significante 

melhora da DMO do fêmur total e do trocanter femoral no GE após o período de 

intervenção. Os níveis plasmáticos de leptina correlacionaram-se com DMO total 

somente entre os homens (r= 0,41, p= 0,046). Em conclusão, estímulos osteogênicos 

podem ser desencadeados pelo exercício nos pacientes HD. 

 

Palavras-chave: Densidade óssea, leptina, exercício, remodelação óssea. 
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Abstract  

In chronic kidney disease (CKD) patients, bone quality and quantity can deteriorate due 

to various factors, resulting in increased bone fractures. Within the concept in which the 

hormones are regulated by a reciprocal cycle, studies have raised the idea of a possible 

participation of bone in energy metabolism. To date, few studies have been conducted 

in order to investigate the effects caused by strength training on bone density in chronic 

renal patients and none of them found the effects of a training program with resistance 

training on serum levels of adipokines and bone markers in these patients. Therefore, 

this study aimed to verify possible changes in bone density, bone formation markers and 

metabolism of adipose tissue in patients with CKD on hemodialysis (HD), after 

application of a training program with resistance exercise. This study included 28 HD 

patients (47.6 ± 11.1 years, 19 men), with dialysis time period of 39.0 (19.2- 60.0) 

months, divided into exercise group (EG) (n = 14) and control group (CONG) (n = 14). 

The blood was collected from patients, before and after intervention. Plasma levels of 

serum bone markers, osteocalcin (OC), osteopontin (OPN), osteoprotegerin (OPG), 

leptin, insulin and parathyroid hormone were measured. Bone mineral density (BMD) 

and body composition were measured by absorptiometry using dual energy x-ray 

absorptiometry (DXA). Exercise program (performed with elastic bands and leggings in 

both lower limbs, during dialysis) was supervised during 72 sessions. All women and 

72.0% of men had low BMD, and the majority (79.5%) patients presented high 

percentage of body fat mass. Plasma levels of OPG increased in GE (from 6.8 ± 1.8 

ng/L to 7.8 ± 1.8 ng/L, p = 0.02). Comparing the groups, there was a significant 

improvement of the total femur and femoral trochanter BMD only in GE after the 

intervention period. Leptin levels were correlated with the total BMD only among men 

(r = 0.41, p = 0.046). In conclusion, osteogenic stimuli may be triggered by exercise in 

HD patients. 

 

Keywords: Bone density, leptin, exercise, bone remodeling.  
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1.0 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A doença renal crônica (DRC) é uma síndrome clínica decorrente da perda 

progressiva e irreversível das funções renais implicando várias complicações e 

significante morbimortalidade, uma vez que os rins desempenham papel importante na 

manutenção da homeostasia corporal. Dentre os vários problemas decorrentes da 

redução da função renal, ocorrem distúrbios importantes no metabolismo do cálcio (Ca) 

e fósforo (P), da ativação da vitamina D e do hormônio da paratireóide (PTH), levando 

a desordens ósseas. Assim, distúrbios mineral e ósseo na DRC fazem parte do complexo 

quadro que afeta pacientes em todos os estágios da doença, podendo causar morbidade e 

de diminuição da qualidade de vida (Moe & Drüeke, 2008; KDIGO, 2009).  

Vários outros marcadores ósseos também estão alterados na DRC, como a 

osteocalcina (OC), proteína secretada por osteoblastos e responsável pela mineralização 

e homeostase de íons de cálcio; a osteopontina (OPN), também secretada pelos 

osteoblastos e importante no processo de formação óssea (Zuk et al., 2002; Zhou et al., 

2006) e ainda, o fator de crescimento fibroblástico 23 (FGF-23), já identificado como 

biomarcador de mineralização óssea em pacientes em hemodiálise (HD) (Pereira et al., 

2009). Deve-se destacar também a osteoprotegerina (OPG), que bloqueia a interação do 

receptor ativador nuclear κß (RANK), com o receptor ativador do fator nuclear κß 

ligante (RANKL), inibindo assim a osteoclastogênese e podendo desse modo ser 

utilizada como marcador da desordem mineral óssea (Jiang et al., 2011).  

Além disso, sabendo-se que os hormônios são regulados por um ciclo de 

reciprocidade, e que os osteoblastos e os adipócitos são desenvolvidos a partir de 

células-tronco mesenquimais, e ainda, que a remodelação óssea é regulada pela leptina, 

um hormônio peptídico com peso molecular de 16 kDa, tem sido levantada a ideia de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Osteoblasto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homeostase
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que haja possível participação do osso no metabolismo energético (Wolf et al., 2008; 

Confavreux et al., 2009; Shao et al., 2015). 

Tendo em vista que os pacientes com DRC podem apresentar anormalidades nos 

diversos mecanismos que integram o quadro do metabolismo ósseo, a avaliação da 

densidade mineral óssea (DMO) é importante, especialmente para o diagnóstico da 

osteoporose, bem como no seu tratamento (Moysés et al., 2010).  

Várias estratégias terapêuticas têm sido propostas com o objetivo de reduzir os 

riscos de osteoporose e também calcificação vascular nesses pacientes e, dentre essas, 

parece que o exercício físico pode ser benéfico (O’Hare et al., 2003; Huang et al., 

2009). De fato, pesquisadores observaram que o treinamento resistido tem efeito 

positivo sobre a DMO em indivíduos sem doença renal crônica (Maddalozzo & Snow, 

2000; Karabulut et al., 2011). No entanto, os efeitos do exercício físico sobre a DMO 

em pacientes submetidos à hemodiálise não estão bem documentados. 

Assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de um programa de 

treinamento com exercício físico resistido sobre a DMO, marcadores ósseos, de tecido 

adiposo e de inflamação em pacientes com DRC em HD. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Doença Renal Crônica (DRC) 

No Brasil, 35% dos diagnósticos de DRC se devem à hipertensão arterial 

sistêmica, seguido por diabetes, sendo estas as maiores causas da DRC. No entanto, 

outras doenças como glomerulopatias, doenças autoimunes como o lúpus eritematoso 

sistêmico, neuropatia de refluxo e rins policísticos também podem levar à doença renal 

crônica (Sesso et al., 2012).  

A progressão da DRC é dividida em categorias de taxa de filtração glomerular 

(TFG) e albuminúria persistente (Quadro 1). As categorias da DRC que englobam de 

G1A1 até G4A3 compreendem a fase pré-dialítica que corresponde ao tratamento 

conservador. Quando a TFG é inferior a 15ml/min/1,73m2 as terapias de substituição 

renal (TSR) devem ser instituídas, como, por exemplo, a diálise peritoneal e a HD 

(Sesso et al., 2012). 

Quadro 1. Categorias da doença renal crônica de acordo com a Taxa de 

Filtração Glomerular e Albuminúria 

 

TFG: taxa de filtração glomerular.Fonte: NKF/KDIGO, 2013. 
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A DRC é um problema de saúde pública global, que implica alto risco de 

doenças cardiovasculares, contribuindo com altas taxas de mortalidade (Tonelli et al., 

2006; Sesso et al., 2012). 

O último relatório do Censo Brasileiro de Diálise revelou uma estimativa de que 

cerca de 10 milhões de brasileiros são portadores de DRC (SBN, 2012). Os dados do 

último censo apontam que dos pacientes em algum tipo de TSR, 67% têm idade entre 18 

e 64 anos e 57% dos pacientes são do sexo masculino. Entre os tipos de TSR, a HD é a 

mais instituída (90,6%) (Sesso et al., 2012). 

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

diálise, modulado por membrana semipermeável artificial. O transporte de massas 

ocorre pelo mecanismo de difusão que é responsável pela depuração de solutos 

urêmicos e potássio do processo de diálise, enquanto o mecanismo de ultrafiltração 

remove o excesso de líquidos através da passagem de líquidos do sangue do paciente 

para o dialisato por pressão hidrostática (Canziani et al., 2005). 

Geralmente, a HD é realizada  durante um período de 4 horas, três vezes por 

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

para pacientes estáveis (Canziani et al., 2005). O dialisador ou filtro utilizado é 

geralmente do tipo de baixo fluxo, e as moléculas filtradas são compostos solúveis em 

água, de pequeno tamanho (peso molecular <500 Dalton) (Ledebo & Blankestijn, 2010).  

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, ela está associada à 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, anorexia, perda de 
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massa muscular, depressão, altas taxas de internação, complicações cardiovasculares e 

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

 

2.2 Doença Mineral Óssea  

Pacientes com DRC costumam apresentar baixa densidade óssea, que está 

relacionada com aumento de fraturas ósseas. Além do metabolismo relacionado ao Ca, 

P, PTH e vitamina D já bem descrito nos pacientes com DRC, pesquisadores têm 

estudado outros marcadores de doença óssea renal (Kim et al., 2010; Jiang et al., 2011).  

Novas alterações decorrentes do metabolismo mineral comprometido nos 

pacientes com DRC foram observadas e evidenciadas na última década, mostrando que 

as consequências deletérias não estão restritas ao desenvolvimento de doença óssea e da 

paratireoide, mas que há também associação com calcificação vascular, morbidade e 

mortalidade, assim sendo, juntando, as anormalidades no metabolismo do Ca, P, PTH e 

vitamina D, a remodelação óssea, a mineralização, o volume, a força e o crescimento 

linear e cardiovascular ou a calcificação de tecido em função da DRC, foram 

renomeadas pela KDIGO através do termo “Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal 

Crônica”, demonstrando a natureza sistêmica e complexa dessas anormalidades (Moe et 

al., 2006; Diniz & Frazão, 2013). 

Sendo uma complicação comum da doença renal crônica, a doença óssea 

metabólica é parte de amplo espectro de distúrbios do metabolismo mineral que 

ocorrem neste cenário clínico. As alterações no controle dos mecanismos de homeostase 

de Ca e P ocorrem precocemente no curso da DRC, e progridem à medida que a função 

renal diminui (Martin & González, 2007). Baixa massa óssea é, portanto, comum em 

pacientes com DRC, especialmente aqueles submetidos à HD. Esses pacientes 

geralmente apresentam perda óssea acelerada devido à remodelação óssea anormal 

(Moe et al., 2006). De fato, o distúrbio mineral e ósseo tem sido apresentado como uma 
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das mais importantes condições que influenciam a sobrevida de pacientes com DRC 

(Kalantar-Zadeh et al., 2006). Sendo assim, ressalta-se a importância do diagnóstico 

precoce do distúrbio mineral e ósseo (London et al., 2004; Jiang et al., 2011). 

A partir do que já foi proposto e demonstrado em várias pesquisas no que diz 

respeito às anormalidades no metabolismo mineral e ósseo dos pacientes com DRC, a 

hipótese que possivelmente esclareceria esse contexto complexo de anormalidades seria 

a ideia de que a redução da função renal leva a distúrbios no metabolismo do Ca e do P, 

diminuição da ativação da vitamina D e aumento nos níveis de PTH, e tudo isso gera a 

ativação do sistema RANKL/OPG provocando assim a perda da DMO. No entanto, essa 

hipótese foi colocada em questão, quando Jiang et al. (2011) observaram que alterações 

nos níveis de OPG estão presentes desde os estágios mais iniciais da DRC, estágios 

onde ainda não há alterações nos níveis de Ca e P, e isso levou-os a indagar se haveria 

algum outro fator de regulação da produção de OPG em pacientes com DRC. No 

entanto, esta questão permanece até o momento em discussão e sem resposta específica. 

Contudo, foi demonstrado que o FGF-23 poderia ser um marcador precoce de 

interrupção no metabolismo mineral, desempenhando papel decisivo na patofisiologia e 

na progressão do distúrbio mineral ósseo, que estaria associado, não somente com 

anormalidades ósseas, mas também com doença cardiovascular e calcificação vascular 

(Moe et al., 2006; Isakova et al., 2011).  

Os ossos são constantemente submetidos ao processo de remodelação óssea, no 

qual ocorrem duas atividades opostas: formação e reabsorção do tecido ósseo, realizadas 

por células osteoblásticas e osteoclásticas. Assim sendo, a remodelação óssea é o 

processo pelo qual o osso se renova para manter sua força e equilíbrio mineral. A 

remodelação envolve remoção contínua de cotas discretas de osso velho, reposição 

dessas cotas com matriz proteica recentemente sintetizada, e subsequente mineralização 
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da matriz para formar osso novo. No processo de remodelação, ocorre reabsorção do 

osso velho e formação do osso novo para evitar o acúmulo de microlesões ósseas, e este 

processo começa antes do nascimento e continua até a morte. O desequilíbrio entre as 

fases de formação e reaborção, em que a atividade dos osteoclastos supera a atividade 

dos osteoblastos, leva à diminuição da DMO (Teitelbaum, 2000; Clark, 2008). 

O distúrbio mineral e ósseo nos pacientes com DRC é bastante complexo e 

envolve inúmeras alterações de marcadores ósseos. Em seguida, uma breve explicação 

sobre alguns desses marcadores ósseos servirá de auxílio para a discussão sobre tais 

alterações nos pacientes.  

Existem ainda, outros marcadores ósseos que vêm sendo avaliados na tentativa 

de melhor compreender os mecanismos que estão ligados ao metabolismo ósseo, como 

a OC e a OPN que vêm sendo estudadas especialmente por seu envolvimento no 

processo de mineralização óssea (Gericke et al., 2005). 

 

2.3 Osteopontina (OPN) 

Tanto osteoblastos quanto osteoclastos são capazes de expressar OPN (Viguet-

Carrin et al., 2006), que está envolvida na regulação da mineralização óssea (Giachelli 

& Steitz 2000; Yuan et al., 2012).  

OPN é uma proteína altamente fosforilada e glicolisada, com peso molecular de 

aproximadamente 44 quilodaltons (kDa), secretada para a matriz celular por uma 

variedade de tipos de células (Beck & Knecht, 2003). A OPN está entre as principais 

proteínas não colagenosas que compõem a matriz extracelular óssea e desempenha 

papel chave no processo de mineralização da matriz óssea (Nefussi et al., 1997). 

Já foi demonstrado que a capacidade da OPN de interagir com receptores 

específicos faz com que ela tenha ação mediadora na remodelação óssea, e os níveis de 
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expressão de seus receptores aumenta em resposta à vitamina D, assim como a altos 

níveis de fosfato (Beck et al., 2000). De fato, tem sido relatado que a OPN tem um 

papel importante em diversas condições onde ocorrem alterações metabólicas, inclusive, 

na formação ou progressão de tumores (Howard et al., 1998; Sodek et al., 2000).  

A OPN está envolvida na regulação da mineralização óssea através de sua ação 

como inibidora do crescimento de cristais de apatita (Giachelli & Steitz, 2000), sendo 

assim, sabe-se que está certamente ligada ao processo de formação óssea. Contudo, 

parece existir uma participação da OPN no processo de reabsorção óssea quando sua 

ativação ocorre através do eixo PTH-RANKL, e isso se daria em decorrência do 

aumento no número de osteoclastos nos ossos (Gericke et al., 2005). 

 

2.4 Osteoprotegerina (OPG)/ RANK/RANKL 

Denominada por seus efeitos protetores sobre os ossos, a OPG é uma 

glicoproteína solúvel secretada por várias células mesenquimais e por células estromais 

da medula óssea, que pertence à família do fator de necrose tumoral alfa (TNF-) 

(Wright et al., 2009), e que foi reconhecida por sua ação de bloquear a interação de 

RANK, uma proteína transmembrana tipo II responsável por ativar a diferenciação e 

atividade osteoclástica, com seu ligante, RANKL, interferindo desse modo na 

osteoclastogênese (Jiang et al., 2011).  

Assim sendo, a OPG é apontada não só como inibidora da osteoclastogênese 

como também da ativação osteoclástica (Carrero & Stevinkel, 2009). Além disso, o 

PTH atua inibindo a produção de OPG, favorecendo desse modo, a reabsorção óssea e 

levando ao desequilíbrio no processo de remodelação óssea, o que provoca a diminuição 

na DMO (Onyia et al., 2000; Ma et al., 2001). 
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O sistema RANK e seu receptor, RANKL, foram recentemente estudados em 

pacientes em HD. RANKL é o fator essencial para a formação, fusão, ativação, e 

sobrevivência do osteoclasto, resultando em reabsorção e perda óssea, mas, os efeitos de 

RANKL são contrapostos pela OPG (Hofbauer & Heufelder, 2001). Remodelação óssea 

normal e massa óssea estável dependem ambas do equilíbrio entre OPG e RANKL. A 

OPG controla os efeitos catabólicos de RANKL, limitando a formação, atividade e 

sobrevivência dos osteoclastos (Trouvin & Goëb, 2010). 

 

2.5 Fator de crescimento fibroblástico 23 (FGF-23) 

Os osteócitos são células multifuncionais que ajudam a coordenar os vários 

aspectos da regulação local do metabolismo ósseo, da regulação sistêmica do P e do 

metabolismo da vitamina D. Essas funções regulatórias são mediadas em parte, através 

de vários fatores-chave derivados dos osteócitos, incluindo esclerostina, RANKL, OPG 

e FGF-23 (Sheng et al., 2014). Na verdade, não somente os osteócitos, mas também os 

osteoblastos são células que atuam como fontes de FGF-23 no organismo (Pereira et al., 

2009; Jüppner et al., 2010). 

FGF-23, sendo um hormônio produzido principalmente pelo tecido ósseo, possui 

funções que envolvem o metabolismo do P, além da inibição da enzima responsável 

pela síntese do calcitriol, a 1α hidroxilase (Liu & Quarles, 2007; Oliveira & Moysés, 

2010).  

O FGF-23 é conhecido como fator fosfatúrico, e desempenha um papel 

endócrino na homeostase do P atuando na diminuição de sua reabsorção renal, e, sendo 

assim, os osteoblastos aparecem como fonte primária de FGF-23, cuja expressão é 

regulada positivamente pela 1,25(OH)2D3. Já foi demonstrado, inclusive, que os níveis 
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plasmáticos de FGF-23 podem servir como biomarcadores de mineralização óssea nos 

pacientes em HD (Pereira et al., 2009). 

Os níveis de FGF-23 apresentam-se elevados em pacientes que estão no estágio 

5 da DRC, e estão associados com mortalidade, calcificação vascular, hipertrofia 

ventricular esquerda e, ainda, com marcadores de remodelação óssea (Holden et al., 

2011; Yasin et al., 2013). De fato, os níveis plasmáticos de FGF-23 já apresentam-se 

elevados mesmo em estágios iniciais da DRC (Isakova et al., 2011). 

 

2.6 Vitamina D 

Também importante dentro do contexto da desordem mineral óssea nos 

pacientes com DRC, a vitamina D é considerada um hormônio, não só por sua atuação 

em local distante de onde foi realizada sua síntese, mas, igualmente, por necessitar de 

conversão bioquímica para tornar-se biologicamente ativa. Após sua síntese inicial na 

pele e constituição em pré-vitamina D3, alcança o fígado e sofre sua primeira 

hidroxilação, sendo transformada em 25(OH)D3 e, após isso, é levada a finalizar a sua 

síntese no rim onde ocorre a sua segunda hidroxilação pela ação da enzima 1α-

hidroxilase que irá transformá-la em 1,25(OH)2D3 (Avolio et al., 2008).  

A avaliação dos níveis de vitamina D é apontada como relevante quando se trata 

de estudar o metabolismo ósseo, pois já foi relatado que seus níveis afetam os 

osteoblastos (Kim et al., 2010). A 1,25(OH)2D3 influencia positivamente a diferenciação 

dos osteoblastos e a mineralização via receptor da vitamina D, presente nos mesmos 

(Miyahara et al., 2002; van Leeuwen et al., 2001; Pludowski et al., 2013). Sabe-se 

ainda, através de estudos “in vivo”, que a vitamina D participa da regulação dos níveis 

de osteoprotegerina através da ação do calcitriol em células osteoblásticas maduras, 

reduzindo desse modo, a osteoclastogênese (Baldock et al., 2006). 
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Recentemente, sugeriu-se que, em pacientes submetidos à hemodiálise, a 

25(OH)D3, atuando de forma autócrina e/ou parácrina, ameniza a inflamação. Além 

disso, em relação ao metabolismo ósseo, ela exerce um efeito anabólico e, portanto, a 

correção da insuficiência de seus níveis seria indicada (Eleftheriadis et al., 2012).  

 

2.7 Osteocalcina (OC) 

Marcador clinicamente útil quando associado à diminuição da DMO 

(Mittalhenkle et al., 2004; Obatake et al., 2007), a OC é uma proteína com peso 

molecular de 5700 daltons (Da) produzida pelo osteoblasto, tendo sido descrita como a 

proteína não colagenosa mais abundante nos ossos. Durante sua biossíntese, essa 

proteína normalmente sofre uma série de modificações, que incluem a conversão de três 

resíduos de glutamato em -ácido carboxiglutâmico (Gla) pela -glutamilcarboxilase 

dependente de vitamina K (Wolf, 1996; Houben et al., 1999). Esta γ-carboxilação é 

essencial para que a proteína tenha uma alta afinidade com íons minerais e permite que 

a OC atraia íons de cálcio e incorpore-os em cristais de hidroxiapatita, os quais 

compõem aproximadamente 70% dos ossos. No entanto, a ligação da OC com a matriz 

de hidroxiapatita é muito restrita e dependente do grau de carboxilação, existem 

resíduos de ácido glutâmico não-carboxilados que a tornam  suscetível de ser liberada 

pelos osteoblatos na circulação (Berkner, 2005). 

A fração de OC intacta que chega à circulação tem meia-vida curta, sendo 

hidrolisada de forma rápida no fígado e rins por metaloproteases, enzimas com 

importantes funções em vários processos biológicos (Saraiva & Lazaretti-Castro, 2002). 

Nos pacientes com DRC, pode ocorrer liberação de OC dos ossos devido ao processo de 

reabsorção intensificado. Sendo a OC especificamente expressa nos osteoblastos, a 

maioria dos estudos até o momento têm explorado o seu papel no metabolismo ósseo 
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como preditora de fraturas, no entanto, de acordo com Kindblom et al. (2009), seus 

possíveis efeitos endócrinos eram inexplorados até pouco tempo. Assim, foi sugerido 

que estudos com propósito de elucidar aspectos desconhecidos envolvidos com a inter-

relação entre estado nutricional, OC e metabolismo energético fossem realizados (Kim 

et al., 2010). Contudo, é importante ressaltar que uma das limitações na mensuração dos 

níveis séricos de OC reside no fato de que pode existir variação em seus níveis em 

decorrência de múltiplos fatores tais como: idade, estado nutricional, gênero, tabagismo, 

nível de atividade física e horário de coleta do sangue (Nimptsch et al., 2007). 

Mais recentemente, no entanto, em um estudo populacional com homens 

chineses, Tan et al. (2011) verificaram associação inversa entre os níveis plasmáticos de 

OC e síndrome metabólica, observando que estes achados estavam de acordo com 

outros estudos anteriores que também encontraram resultados que apontavam para a 

regulação do metabolismo de energia pelo osso através da OC (Lee et al., 2007; 

Fernandez-Real et al., 2009; Pittas et al., 2009). 

Níveis elevados de OC são associados tanto com alta formação quanto com alta 

remodelação óssea o que sugere sua ação no processo de mineralização e formação 

óssea, assim como na reabsorção óssea (Kindblom et al., 2009). Dados recentes 

mostram que a osteocalcina derivada dos ossos, na sua forma descarboxilada, atua como 

potente secretagogo de insulina e regula positivamente o metabolismo energético 

através do aumento da síntese de gordura e do gasto energético, estabelecendo, assim, 

uma complexa interdependência entre ossos, pâncreas e adipócitos no metabolismo 

energético (Ng, 2011). De acordo com Shao et al. (2015), o sistema nervoso simpático 

(SNS) sinaliza para que a leptina iniba a formação óssea e a função homeostática do 

esqueleto, mas, essa sinalização também aumenta a produção de OC alimentando um 

circuito positivo. 
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2.8 Leptina  

Apesar de serem escassos os trabalhos, especialmente na área da nefrologia, o 

relevante papel da leptina na remodelação óssea merece ser destacado. Estudos têm 

revelado a complexa interação entre osso, tecido adiposo e cérebro (Kim et al., 2010). O 

tecido adiposo parece regular o remodelamento ósseo por ativar os osteoblastos através 

da leptina e adiponectina (Saleem et al., 2010). No entanto, após a descoberta da inter-

relação entre tecido adiposo e ósseo, questionou-se a possibilidade do tecido adiposo 

poder ou não ser considerado um fator protetor do osso. Apesar de representar fator de 

risco para várias doenças, a obesidade era tradicionalmente vista como benéfica para a 

saúde óssea devido ao efeito positivo da carga mecânica conferida pela massa corporal 

na formação óssea (Robling et al., 2006). Entretanto, estudos recentes têm mostrado que 

o excesso de massa gorda (MG), além de não proteger o osso, pode causar osteoporose 

e, de fato, o aumento de MG tem sido associado com baixa densidade mineral óssea 

(Cao, 2011; Campos et al., 2012). 

A obesidade pode afetar o metabolismo ósseo direta ou indiretamente pelas 

citocinas derivadas dos adipócitos, como leptina e adiponectina, e sabe-se que essa 

condição está associada com significativo aumento dos níveis de leptina e diminuição 

dos níveis de adiponectina (van Dielen et al., 2001; Canavan et al., 2005; Magni et al., 

2010). No entanto, a ação da leptina sobre o osso parece ser complexa e exercer tanto 

efeitos positivos (Burguera et al., 2001; Holloway et al., 2002), quanto negativos (Ducy, 

2000; Elefteriou et al., 2004), e nota-se também que sua ação depende da via de 

sinalização, podendo ser central ou periférica (Kawai et al. 2010). 

Em 2000, Ducy et al. mostraram que ratos ob/ob deficientes em leptina exibiram 

elevada massa óssea e esse estudo promoveu fortes evidências de que pela via central, a 
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leptina poderia controlar a massa óssea, pois a infusão intracerebral ventricular de 

leptina normalizou a elevada massa óssea causada pela deficiência de leptina. Além da 

via central, há uma via periférica da leptina, que pode também afetar o metabolismo 

ósseo, pois os osteoblastos possuem receptores para a leptina, o que parece fazer com 

que haja aumento da proliferação dos osteoblastos e inibição dos osteoclastos, efeitos 

opostos àqueles observados pela ação da leptina via central (Kawai et al., 2010). Em 

alguns estudos realizados sobre essa ação periférica da leptina, os resultados são 

inconsistentes ou inconclusivos, no entanto, evidências genéticas indicam que 

perifericamente o SNS faz mediação, preferencialmente, da função antiosteogênica da 

leptina (Houben et al., 1999; Takeda et al., 2002).  

Além da expressão de neuropeptídeos envolvidos com aumento ou diminuição 

da ingestão alimentar, a leptina, ao se ligar com seu receptor ob-ob, presente nos 

núcleos hipotalâmicos, ativa duas diferentes vias centrais que influenciam a formação 

óssea. A primeira, através de sinalização simpática via receptores β2-adrenérgicos (o 

único receptor adrenérgico presente nos osteoblastos), a leptina diminui a formação 

óssea nos osteoblastos e causa aumento da reabsorção óssea nos osteoclastos por induzir 

os receptores ativadores do RANKL. Vale ressaltar que essa função simpática necessita 

de fosforilação pela proteína quinase-A (ATF4) (Kim et al., 2010). 

O segundo mecanismo envolve a modulação do transcrito regulado à cocaína e 

anfetamina (CART), um neuropeptídeo hipotalâmico codificado pelo gene CARTPT 

cuja expressão é aumentada pela leptina, no hipotálamo ventro medial. A expressão 

diminuída de RANKL pelo CART inibe a diferenciação dos osteoclastos diminuindo a 

reabsorção óssea (Elefteriou et al., 2005; Takeda et al., 2002; Kim et al., 2010). 

No osteoblasto, através da ativação simpática cerebral causada pela leptina, 

ocorre ativação de várias vias celulares que promovem diminuição da formação óssea. 
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Além disso, como já foi dito, a ativação do CART, contrariamente à ativação simpática, 

leva à diminuição da reabsorção óssea (Wei & Ducy, 2010). A Figura 1 traz um 

esquema geral demonstrando a conexão entre cérebro, tecido adiposo e osso (Marinho 

et al., 2012). 

 

Figura 1. Esquema hipotético da inter-relação entre tecido adiposo e osso 

 

 

2.9 Leptina e metabolismo ósseo na doença renal 

A maioria dos estudos está em concordância sobre o fato de que a DMO está 

reduzida em pacientes em HD (Negri et al., 2004; Moe & Drüeke, 2008). Assim, a 

desordem mineral e óssea tem sido considerada um dos mais importantes fatores entre 

aqueles que podem ter influência na sobrevida destes pacientes (Kalantar-Zadeh et al., 

2006).  
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Como o paciente com DRC apresenta baixa DMO e elevados níveis séricos de 

leptina, já foram realizados alguns estudos sobre a relação entre tecido adiposo e ossos 

no paciente renal crônico. Confraveux et al. (2009) afirmaram que, para além da 

biologia óssea, vista como prova de paradigma, a fisiologia integrativa certamente 

atuará definindo terapias novas e adaptadas a várias doenças degenerativas, trazendo, 

desse modo, perpectivas de melhora da qualidade de vida através dos tratamentos 

disponibilizados aos pacientes que apresentam este tipo de condição. 

De acordo com Ahmadi et al. (2013), existem muito poucos dados disponíveis 

sobre a correlação entre leptina e DMO nos pacientes em HD, contudo, no estudo 

realizado por estes autores nenhuma relação foi encontrada entre os níveis séricos de 

leptina e DMO ou marcadores de formação óssea. Yilmaz et al. (2009) estudaram a 

relação entre leptina e DMO em pacientes em HD e observaram que houve correlação 

negativa entre os níveis de leptina e DMO, no entanto, não houve associação quando foi 

realizada a regressão multivariada. Porém, esse estudo não avaliou os níveis de 

componentes importantes envolvidos nesse processo, como OC, OPN e OPG. Malyszko 

et al. (2004) também não encontraram relação entre os níveis de leptina e DMO ou 

metabolismo ósseo nos pacientes em HD e em diálise peritoneal. Porém, outros estudos 

realizados reportaram correlação inversa entre leptina e marcadores ósseos em pacientes 

com DRC, e sugeriu-se que a leptina pode estar relacionada com a doença adinâmica 

óssea nos pacientes em HD (Coen et al., 2003; Mallamaci et al., 2005). Além disso, os 

níveis de leptina costumam estar elevados nos pacientes em HD com sobrepeso, e 

aparentemente, pacientes em HD mais magros e com níveis baixos de leptina estão mais 

propensos à desnutrição e inflamação (Malgorzewicz et al., 2010). 

 

2.10 Inflamação na DRC  
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 Sabe-se que a reação do organismo a qualquer agressão sofrida pode se 

manifestar através de processo inflamatório, e considera-se como agressão todo evento 

que provoque lesão celular ou tecidual (Tracey, 2002). Assim, quando o sistema imune 

é intensamente ativado em decorrência de lesão tecidual e ocorre aumento da 

inflamação, pode resultar na progressão de doenças. Tratando-se do tecido renal, a 

inflamação participa ativamente dos mecanismos relacionados à lesão renal em suas 

diversas causas (Gerard & Rollins, 2001; Cheung et al., 2010). 

Em contrapartida, existem fatores tais como a bioincompatibilidade de 

membranas utilizadas para HD, contaminação do dialisato causada por endotoxinas, 

infecção do acesso vascular, acidose metabólica, estresse oxidativo e ainda, a presença 

de comorbidades, que têm participação na inflamação observada em pacientes 

submetidos à hemodiálise (Cheung et al., 2010). 

Nos pacientes em diálise, há uma combinação entre resposta imune diminuída, 

estado urêmico e resposta imune inflamatória persistente (contato da membrana de 

sangue, qualidade da água, membranas bioincompatíveis, acesso vascular, etc), 

resultando em estimulação persistente do sistema imune e inflamação (van der Sande et 

al., 2006).  

A inflamação, como já foi mencionado, surge como resposta de proteção rápida 

e aguda contra infecção ou trauma, ativando vias que estimulam a liberação de citocinas 

inflamatórias. As citocinas inflamatórias interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-α) estimulam hepatócitos a produzirem proteína C-reativa (PCR), a qual é 

amplamente utilizada como marcador inflamatório (Kumar & Clark, 2009). Estudos têm 

demonstrado ainda, que níveis elevados de PCR estão associados com mortalidade por 

doença cardiovascular em pacientes com DRC (Snaedal et al., 2009; Kato et al., 2010). 
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Foram descritas também, diversas adipocinas relacionadas com a homeostase 

vascular, que desempenham funções variadas no organismo atuando na angiogênese, 

resposta autoimune e inflamação, dentre estas adipocinas estão a leptina e adiponectina 

(Bing & Trayhurn, 2009). 

Nos pacientes com DRC, a inflamação está associada com atrofia muscular 

(Mak et al., 2011; Carrero et al., 2008), e também com adiposidade (Park et al., 2005). 

Em relação ao metabolismo ósseo, já foi indicado que diversos marcadores ligados ao 

complexo desnutrição-inflamação estão associados a baixos níveis séricos de PTH, 

levantando a hipótese de que este complexo tem um papel fundamental na supressão 

dos níveis séricos de PTH, estando a reabsorção óssea elevada ou normal (Dukkipati et 

al., 2010). No que tange à atrofia muscular, foi demonstrado que o exercício resistido 

pode provocar adaptações moleculares da musculatura esquelética em resposta à carga 

imposta, o que possibilita a hipertrofia muscular (Bickel et al., 2005). Alguns estudos 

têm demonstrado também efeitos positivos do exercício físico sobre o metabolismo 

ósseo (Kemmler et al., 2010; Karabulut et al., 2011), que possivelmente beneficiariam 

os pacientes com DRC apresentando alterações ligadas à inflamação. 

 

2.11 Influência do exercício físico sobre a DMO 

Pesquisadores têm observado, que o exercício físico provoca estímulos 

osteogênicos que levam ao aumento da DMO, auxiliando, desse modo, a manutenção da 

saúde óssea (Cadore et al., 2005; Brentano et al., 2008; Kemmler et al., 2010). 

Alguns estudos têm mostrado também que o exercício resistido visando ganho 

de força é capaz de aumentar a DMO em mulheres na menopausa (Stengel et al., 2005, 

Bocalini et al., 2009). Evans et al., (2008) verificaram que o treinamento de intensidade 

elevada com recrutas militares resultou em aumento nos marcadores de formação e 
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reabsorção óssea. Mais recentemente, em adultos mais velhos que foram avaliados antes 

e após 9 meses de treinamento, foram observados aumentos de 1,2% na DMO do 

trocanter femoral e 1,4% na DMO da coluna lombar em resposta ao exercício resistido 

(Jankowski et al., 2015).  

Guadalupe et al. (2009) observaram aumento nos níveis de OC após treinamento 

resistido em adultos, e constataram que seus níveis estavam positivamente associados à 

DMO, massa corporal magra, força muscular e testosterona livre, e, em contrapartida, 

negativamente com o cortisol sérico, leptina, e percentual de gordura corporal. 

Em relação aos efeitos do exercício físico sobre os níveis de leptina, ainda são 

escassos os estudos. No entanto, parece que após as sessões de exercício, pode ocorrer 

diminuição dos níveis de leptina plasmática (Kleinubing, 2003; Confavreux et al., 2009) 

(Figura 2).  
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Figura 2. Modelo fisiológico da inter-relação entre o metabolismo de energia e ósseo 

(Confavreux et al., 2009)  
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Estudos têm mostrado que pacientes com DRC podem obter vários benefícios 

com a prática de exercício físico regular, tais como: alteração na reatividade vascular, 

melhora da vasodilatação renal, melhora da qualidade de vida, melhora da capacidade 

de realizar o exercício, controle das doenças cardiovasculares, melhora da força, 

controle da pressão arterial e aumento dos níveis de óxido nítrico (Johansen, 2007; 

Moraes et al., 2014).  

Com relação aos pacientes renais crônicos, são escassos os estudos sobre os 

efeitos do exercício sobre o metabolismo ósseo. No entanto, está bem estabelecido que a 

diminuição da atividade física, dentre vários outros fatores, pode contribuir para a perda 

de massa óssea em pacientes em hemodiálise, e o exercício físico pode melhorar a 

DMO, devido à adaptação óssea que ocorre durante esse tipo de atividade (Chauveau et 

al., 2012; Huang et al., 2009). De fato, a atividade física diária medida pelo gasto 

energético está relacionada ao aumento da DMO, que parece melhorar a remodelação 

óssea em pacientes sob hemodiálise (Ota et al., 1997).  

Em uma revisão feita por Johansen (2007), concluiu-se que a prática de 

exercício (com levantamento de peso ou exercício de fortalecimento) em pacientes com 

DRC, promove diminuição dos riscos de quedas e aumento da densidade óssea. Huang 

et al., (2009) também destacaram que o exercício para pacientes em hemodiálise 

melhora a DMO, podendo ser assim considerado uma forma de prevenção da perda 

óssea. 

O aumento da força e capacidade muscular obtido através da prática de exercício 

físico resistido já foi demonstrado (Koopman & van Loon, 2009), inclusive quando se 

trata de portadores de doenças crônicas (Zinna & Yarasheski, 2003). Assim sendo, as 

sobrecargas que o exercício resistido pode impor aos praticantes, promovem também 

aumento da DMO (Ryan et al., 2004; Maddalozzo & Snow, 2006). 
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De fato, um trabalho recente relatou que, coletivamente, os dados disponíveis na 

literatura indicam que os benefícios presumidos pela prática de exercício físico, como 

melhoria na qualidade e quantidade muscular, além de força e funcionamento físico, não 

são observados de forma mais consistente em pacientes com DRC, possivelmente, 

devido a limitações dos métodos utilizados para avaliar a composição corporal e 

mesmo, devido a uma possível inadequação da duração ou intensidade do exercício 

aplicado, ou ainda, pela falta de compreensão real das anormalidades metabólicas e 

morfológicas (Ikizler et al., 2013). 

Desse modo, sabe-se que o exercício físico pode melhorar diversos indicadores 

do funcionamento físico, além de ter o potencial de reduzir a mortalidade cardiovascular 

nestes pacientes, e ainda, pode provocar alterações favoráveis na DMO (O’Hare et al., 

2003; Ryan et al., 2004, Corrêa et al., 2009). No entanto, Smart et al. (2013) ressaltam 

que poucos dados sobre treinamento resistido estão disponíveis, e não está claro se este 

tipo de treinamento diminui ou interrompe os processos catabólicos típicos da DRC.  

Contudo, na ocorrência de osteopenia, defende-se a ideia de que a hipertrofia 

muscular obtida em função do exercício resistido possa sobrecarregar o tecido ósseo 

provocando uma resposta osteogênica e gerando deste modo, o aumento da massa óssea 

(Renno et al., 2007). 

Mottini et al. (2008) afirmam que o estresse mecânico gerado pelo exercício 

físico, pode potencialmente modular a DMO, sendo, portanto, uma excelente ferramenta 

para prevenção da perda óssea. Desse modo, o treinamento de força pode ser um 

método eficaz para produzir aumento na DMO, embora o mecanismo fisiológico do 

fortalecimento ósseo causado pelo exercício ainda não esteja definido. Estes autores 

sugerem que um programa de treinamento que tenha como objetivo o fortalecimento 
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ósseo deve focar na magnitude dos estímulos a serem aplicados, assim também como 

devem ser priorizados os locais de maior fragilidade.  

Conforme pôde ser constatado, até o momento, apesar de escassos, os estudos 

publicados nessa área mostraram os possíveis efeitos benéficos provocados pelo 

treinamento resistido sobre a densidade mineral óssea de pacientes renais crônicos. No 

entanto, nenhum estudo se propôs a verificar se existe alguma associação entre os 

efeitos do exercício resistido sobre os níveis de leptina, marcadores ósseos e aumento da 

DMO. 
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3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos de um programa de treinamento com exercício físico resistido 

sobre a densidade mineral óssea, níveis de leptina e marcadores ósseos em pacientes 

com DRC em HD. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar a densidade óssea e a composição corporal em pacientes com DRC 

antes e após a intervenção de um programa de treinamento com exercício físico 

resistido; 

 Avaliar se o exercício altera os níveis de PCR, PTH, leptina, OPN, OPG, OC, 

FGF-23, Vitamina D e insulina; 

 Verificar possíveis associações entre as variáveis. 
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4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Casuística 

Este é um estudo longitudinal de intervenção, com aplicação de um programa de 

exercício físico resistido com pacientes submetidos a tratamento regular de HD na 

Clínica Renal Vida do Grupo RenalCor, situada na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Os 

pacientes elegíveis foram previamente avaliados e liberados pelo corpo médico da 

clínica. Segundo cálculo amostral com p = 0,05 e poder de teste de 0,8, a amostra 

mínima para comprovar aumento significante na DMO do fêmur de 2%, poderia ser de 

13 pacientes em cada grupo. Foram liberados 73 pacientes para participar do estudo, 

sendo que destes, 44 pacientes participaram da coleta de dados e material biológico 

antes do início das sessões de exercício resistido. Após a coleta, os pacientes foram 

alocados em dois grupos: exercício (GE), composto por pacientes que concordaram em 

participar da coleta de dados e da intervenção com exercícios, e controle (GCON), 

composto por pacientes que somente concordaram em participar da coleta de dados 

antes e após o período de intervenção.  

O fluxograma abaixo (Figura 3), representa o número de pacientes ao longo da 

pesquisa. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fluxograma dos pacientes 

Pacientes elegíveis após 

liberação médica (n=73) 

Grupo Exercício (n=27) Grupo Controle (n=17) 

Pacientes no final da 

pesquisa (n=14) 

Pacientes no final da 

pesquisa (n=14) 

2 perderam a fístula 

2 transplantaram 

1 óbito 

5 desistiram 

2 mudaram de clínica 

1 doença óssea 

adinâmica 

2 não fizeram jejum 

1 desistiu 
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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 (Apêndice 1) foi apresentado aos voluntários 

que aceitaram participar do estudo. Após consentimento dos pacientes e da clínica, 

iniciou-se avaliação antropométrica, coleta de dados de ingestão alimentar e qualidade 

de vida além do agendamento para a realização da densitometria óssea. Antes da 

intervenção foi marcada a primeira coleta de material biológico (sangue) que foi 

realizada no mesmo dia da coleta de rotina da clínica, antes da sessão de HD. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF) - nº301/11 (Anexo 1). 

 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo todos aqueles pacientes que apresentaram as 

seguintes características: homens e mulheres na faixa etária entre 20 e 70 anos, não 

fumantes e com mais de 3 meses de tratamento dialítico, e apenas os pacientes com 

fístula arteriovenosa como acesso vascular. Foram excluídos pacientes que estavam 

realizando algum tipo de programa de exercício físico, gestantes, com membros 

amputados, aqueles com doenças autoimunes e infecciosas, câncer e Aids, além dos que 

estivessem em uso de drogas catabolizantes e pacientes com níveis de PTH abaixo ou 

acima da recomendação de manutenção de 2 a 9 vezes o limite superior do método 

(Gueiros et al., 2011). 

Os pacientes que apresentaram adesão menor que 75% (menos de 54 sessões) do 

total de 72 sessões do programa de exercício também foram excluídos do estudo. 

 

 



 

 

- 41 - 

 

4.3 Análise da ingestão alimentar 

A ingestão energética e proteica foi estimada pela aplicação de recordatórios de 

ingestão alimentar de 24h em duas ocasiões distintas (um dia de hemodiálise e um dia 

sem hemodiálise). Os pacientes foram questionados sobre a quantidade e o tipo de 

alimento ingerido em cada refeição realizada durante o dia. Após a aplicação dos 

questionários, a estimativa da ingestão de nutrientes foi calculada pelo programa de 

cálculo de dietas, NutWin®, desenvolvido pelo Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal do Estado de São Paulo, UNIFESP.  

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

recomendações da National Kidney Foundation (NKF), sendo considerados adequados 

para manutenção de peso, valores de ingestão energética 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). 

 

4.4 Avaliação antropométrica 

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

marca 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 à balança anteriormente 

referida, com o indivíduo descalço, mantendo 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 1) foram utilizadas para classificação do estado nutricional 

(WHO, 2000). 
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Quadro 2. Classificação do estado nutricional de adultos de acordo com o índice 

de massa corporal, baseado nos critérios da World Health Organization 

Classificação do Estado Nutricional IMC (kg/m2) 

Magreza 

Eutrofia 

Sobrepeso 

Obesidade 

≤ 18,4 

18,5-24,9 

25-29,9 

≥ 30 

WHO, 2000 

 

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

circunferência da cintura (CC). Para isto, o paciente devia manter-se em pé e, com 

auxílio de uma fita métrica não extensível, o indivíduo era circundado 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 metabólicas relacionadas à obesidade. Para homens 

este risco encontra-se substancialmente aumentado quando os valores de circunferência 

da cintura são maiores que 90 cm e para mulheres, quando maiores que 80 cm (Alberti 

et al., 2009). 

Os valores de referência para o percentual de massa de gordura corporal, são 

estabelecidos por Lohman et al. (1991) (Quadro 2). 

Quadro 3. 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. 
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4.5 Avaliação por DXA 

Para avaliação do conteúdo mineral ósseo, bem como a avaliação da massa de 

gordura (MG) e do tecido mole magro, no presente estudo referido como massa livre 

de gordura (MLG) antes e após o período de intervenção, foi utilizada a absortometria 

de Raios-X de dupla energia (DXA) (Lunar iDXA - General Eletric Healthcare 

Madison, Wisconsin, USA) realizada no Laboratório de Avaliação Nutricional e 

Funcional da UFF (LANUFF).  

 

4.6 Avaliação do nível de atividade física 

O nível de atividade física diária dos pacientes foi avaliado, antes e após o 

período de intervenção, através do Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ) em sua versão curta (Matsudo et al., 2001). Desse modo, foi possível verificar 

a atividade dos avaliados, assim como o período em que eles permaneciam sentados 

quando não estavam em diálise, além disso, os mesmos receberam recomendação para 

que fosse mantido no período em que estivessem fora da diálise durante o programa de 

exercício, se possível, o mesmo nível de atividade física que mantinham antes de 

iniciar o programa. 

 

4.7 Coleta de sangue 

As amostras de sangue foram obtidas no período da manhã, estando os pacientes 

em jejum de 12 horas. O sangue foi coletado em tubos Vacutainer® contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) como anticoagulante (1mg/mL). Em seguida, o 

sangue foi centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos, a 4ºC, para a obtenção do plasma 



 

 

- 44 - 

 

que foi acondicionado em tubos eppendorfs de polipropileno de 1,5mL, e conservado a 

–80°C para posteriores análises. 

 

4.8 Parâmetros bioquímicos 

A determinação dos níveis de insulina, leptina, OPN, OC, OPG e PTH foi feita 

através de kits Multiplex (R&D System® INC. Minneapolis, MN, EUA) através do 

equipamento Luminex® 200TM (Luminex Corporation - Austin, Texas, EUA), este 

equipamento se baseia nos princípios da citometria de fluxo. O sistema Luminex 

incorpora microesferas (Beads) de poliesterano que são internamente coloridos com 

fluorocromos distintos. Utilizando quantidades precisas de cada fluorocromo, uma 

estrutura é criada e consiste de um conjunto de 100 diferentes Beads com um endereço 

específico. Cada microesfera pode ser coberta com um reagente específico, permitindo a 

captura e detecção de analitos específicos da amostra. Para determinação desses analitos 

foi utilizado o kit Human Bone Panel 1A. 

Os níveis plasmáticos de FGF-23 foram determinados através de kit ELISA da 

marca Millipore (número de catálogo EZHFGF23-32K). 

A determinação dos níveis séricos de 25-hidroxivitamina D foi realizada com 

utilização de kit RIE da marca DiaSource ImmunoAssays S.A. (número de catálogo 

KIP1961). 

A análise de PCR foi realizada pela técnica de ELISA sanduíche, ao término de 

toda a coleta de dados. O Kit comercial da marca R&D Systems® foi utilizado para 

proceder a análise (número de catálogo DY1707). 

Os parâmetros bioquímicos de rotina foram coletados dos prontuários dos 

pacientes e eram analisados por laboratório contratado pela clínica de hemodiálise 
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(Frankel & Frankel Laboratório de Análises Clínicas situado na cidade do Rio de 

Janeiro-RJ). 

As concentrações de albumina foram analisadas pelo método de Verde de 

Bromo Cresol, uréia por método enzimático e creatinina por método da modificação 

JAFFE. Os níveis de hemoglobina e hematócrito foram analisados a partir de sangue 

total (EDTA) por sistema automatizado. 

Concentrações de fósforo, potássio e cálcio 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 albumina a partir de 4g/dL.  

Os valores de referência apresentados, exceto para albumina, foram baseados no 

Guia de Prática Clínica para Nutrição na Doença Renal Crônica (NKF - KDOQI, 2000) 

e no Guia de Prática Clínica para Metabolismo Ósseo e Doença na Doença Renal 

Crônica (NKF-KDOQI, 2003). 

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

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

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

Sargent, 1985). 

 

4.9 Delineamento experimental do estudo 

Os pacientes selecionados realizaram durante os dias de hemodiálise, exercício 

resistido, em um total de 72 sessões durante aproximadamente 6 meses. Os exames de 

sangue, DXA e antropometria foram realizados e avaliados no início e no final da 

intervenção. 
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(72 sessões de exercício) 

 

 

 

 

 

Figura 4. Delineamento do estudo 

 

4.10 Aplicação do programa de exercício resisitido 

O programa de exercício resistido foi executado e supervisionado por 

profissional fisioterapeuta e educador físico. As sessões de exercício foram realizadas 

entre a segunda e terceira hora da sessão de hemodiálise, em posição sentada, em 

cadeira padrão de hemodiálise. 

Os exercícios foram realizados com faixas elásticas (Theraband®, Akron-OH, 

USA) e caneleiras com diferentes pesos. Os pacientes exercitaram os membros 

inferiores e a intensidade do exercício foi baseada no resultado obtido após o teste de 

uma Repetição Máxima (1RM) adaptado. 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 para a intensidade de 70% de 1RM com base no protocolo de Brown e Weir 

(2001). Foi realizado o teste adaptado de 1RM a cada doze sessões subsequentes, e 

adicionada carga de acordo com o resultado.  

Coleta de sangue 

DXA 

Antropometria 

Ingestão alimentar 

Nível de atividade física 

Coleta de sangue 
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Antropometria 

Ingestão alimentar 

Nível de atividade física 

 

Início Após intervenção 
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O equivalente em peso (kg) para o exercício 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 aplicado no estudo foi baseado no protocolo utilizado por Cheema et al. 

(2007). 

O protocolo para aplicação dos exercícios seguiu o roteiro a seguir: 

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. 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 uma resistência localizada na parte posterior distal da coxa durante 10 

segundos; 

4- Flexão unilateral da articulação de coxa. Neste exercício o paciente 

desempenhava uma flexão da coxa até seu limite funcional mantendo o joelho 

estendido.  

A resistência 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. A carga dos exercícios realizados 

com as faixas elásticas variou de 1,6 a 10,0 kg e, a carga dos exercícios realizados com 

as caneleiras variou de 1,0 a 12,0 kg. Os pacientes foram orientados a realizar os 
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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, dividido pelo número total de sessões oferecidas (72 sessões), multiplicado 

por 100.  

As faltas dos pacientes não ocorreram de forma cumulativa, ou seja, mais de 2 

faltas consecutivas próximas às datas de coleta.  
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5.0 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

A distribuição de cada variável foi analisada pelos teste Shapiro-Wilk. 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 e variação interquartil (quartis 25 e 75).  

Foi utilizado teste não paramétrico para analisar as diferenças entre as medianas 

(Wilcoxon W) e paramétricos para as diferenças entre as médias (teste t pareado e teste t 

para amostras independentes). As correlações entre as variáveis foram analisadas com 

coeficientes Spearman para não paramétricas e Pearson para paramétricas.  

Foi realizado o teste ANOVA não paramétrico para medidas repetidas no intuito 

de verificar possíveis alterações após os exercícios, considerando os grupos e o tempo 

decorrido. 

Os testes foram fixados com valores de confiança em 95 %. As análises dos 

dados foram realizadas nos softwares SPSS, versão 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 

e R versão 3.1.2 (The R Foundation for Statistical Computing).  
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6.0 RESULTADOS 

 

6.1 Características da amostra 

Foram incluídos no grupo exercício 14 pacientes em programa regular de 

hemodiálise com idade 44,7±10,9 anos, sendo 10 homens (71,4%) e 4 mulheres 

(28,6%). O tempo médio de tratamento dialítico foi de 50,2±39,0 meses. No grupo 

controle (14 pacientes) a idade foi de 50,6±10,8 anos, sendo 8 (57,1%) homens, e 6 

(42,9%) mulheres, o tempo de HD foi de 50,5±35,9 meses.  

A nefroesclerose hipertensiva foi a principal causa da DRC (71,4%) seguida por 

causa indeterminada (17,9%), glomerulonefrite crônica (7,1%), e diabetes mellitus 

(3,6%).  

 

6.2 Dados de composição corporal, avaliação antropométrica e correlações 

iniciais 

Considerando os critérios estabelecidos pela WHO (2000) para a classificação 

do estado nutricional de acordo com o IMC, 6 pacientes do grupo exercício 

apresentaram sobrepeso (IMC 25,0-29,9 kg/m²) e 2 obesidade (IMC ≥ 30,0 kg/m²). Já 

no grupo controle, 7 pacientes apresentaram sobrepeso e 1 obesidade. Após o 

treinamento não houve alteração desses números em ambos grupos. 

Observando os resultados da avaliação do percentual de massa gorda, 87,5% dos 

homens e 66,7% das mulheres apresentaram risco de doenças associadas à obesidade 

(Lohman et al., 1991).  

Os dados de composição corporal e as características antropométricas dos 

pacientes são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Parâmetros antropométricos e de composição corporal dos grupos antes e 

após intervenção com exercício 

 Grupo Exercício (n=14) Grupo Controle (n=14) 

 Antes Depois Antes Depois 

MC (kg) 72,8±14,4 73,2±14,0 70,2±12,8 70,8±12,4 

IMC (kg/m2) 25,8±4,1 26,1±3,5 26,0±3,3 26,2±3,3 

MG (%) 33,5±6,9 33,0±6,0 34,0±7,0 35,1±6,6 

MLG (kg) 47,2±8,7 47,1±8,3 44,6±8,9 44,3±8,9 

CC (cm) (M/H) 81,4±5,6/94,9±11,8 81,2±5,4/95,3±10,8 83,4±9,1/93,8±9,9 83,9±9,4/94,6±10,5 

MC, Massa corporal; IMC, Índice de massa corporal; MG, Massa de gordura; MLG, Massa livre de gordura; CC, 

Circunferência de cintura. Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão. M, mulheres; H, homens. 

 

6.3 Dados dietéticos 

Os valores correspondentes à ingestão diária de energia e macronutrientes dos 

pacientes de ambos os grupos são apresentados na Tabela 2. A análise estatística destes 

valores demonstrou que a ingestão de energia no GCON foi significativamente mais alta 

após o período de intervenção. A média de ingestão energética observada apresentou, de 

acordo com a recomendação do National Kidney Foundation (NFK –KDOQI, 2000), 

valores inferiores à recomendação diária para manutenção de peso (35 kcal/kg ou 

30kcal/kg (> 60 anos) em ambos os grupos. 

Tabela 2. Ingestão diária de energia e macronutrientes 

 

 

Grupo Exercício (n=14) Grupo Controle (n=14) 

 Antes Depois Antes Depois 

Energia (Kcal/dia) 1861,8±372,3 1909,4±340,6 1806,2±608,7 1987,1±613,4* 

Energia (Kcal/kg/dia) 26,0±4,2 26,2±4,1 25,9±4,9 28,4±5,0* 

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

Carboidratos (%) 56,7±7,3 55,8±7,2 58,3±5,9 56,5±4,3 

Lipídeos (%) 22,4±6,3 22,2±6,5 22,6±4,2 24,0±5,3 

*p<0,001. Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão. 
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6.4 Nível de atividade física 

De acordo com o IPAQ, o questionário aplicado para avaliar o nível de atividade 

física dos pacientes, desconsiderando-se o período em que os pacientes estavam na 

hemodiálise, não houve alteração significativa nos níveis de atividade física em ambos 

grupos após o período de intervenção. Os pacientes do GE não apresentaram após o 

período de intervenção, níveis de atividade física moderada ou vigorosa diferentes dos 

níveis apresentados antes do início do programa, quando comparados aos pacientes do 

GCON (p= 0,180; p= 0,705). 

 

6.5 Indicadores bioquímicos de rotina 

Os parâmetros bioquímicos de rotina antes e após o período de intervenção com 

exercício resistido estão apresentados na Tabela 3. Não foi observada nenhuma 

alteração significativa em nenhum destes parâmetros nos grupos após o período de 

intervenção. 

 

Tabela 3. Parâmetros de rotina nos grupos de pacientes estudados 

 Grupo Exercício (n=14) Grupo Controle (n=14) Valores de Referência 

 Antes Depois Antes Depois  

Albumina (g/dL) 4,1±0,3 4,1±0,2 4,2±0,4 4,3±0,4 3,5 – 5,2 

Kt/V (ureia) 1,4±0,2 1,2±0,4 1,5±0,4 1,4±0,3 ≥1,2 

Potássio (mEq/L) 4,8±0,5 5,0±0,7 5,2±0,9 5,3±0,8 3,5 – 5,5 

Fósforo (mg/dL) 5,5±1,6 5,1±1,4 5,2±0,9 5,5±1,0 3,5 – 5,5 

Cálcio (mg/dL) 9,0±0,8 9,5±0,8 9,0±0,3 9,1±0,9 8,4 – 9,5 

Creatinina (mg/dL) 10,7±3,4 11,5±2,6 8,6±3,4 10,6±2,8 0,6 – 1,3 

Hematócrito (%) 32,9±5,1 32,5±5,4 33,0±4,5 33,5±4,0 35-46 (M) e 41-56 (H) 

Hemoglobina (g/dL) 11,3±1,4 10,9±1,8 11,4±1,6 11,6±1,5 12-16 (M) e 13,5-17,5 (H) 

ktV= índice de adequação da diálise. Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão. M, mulheres; H, 

homens. 
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6.6 DMO avaliada através de DXA 

A Tabela 4 mostra o percentual de pacientes que apresentaram baixa DMO na 

avaliação anterior ao programa de exercício. 

 

Tabela 4. Baixa densidade mineral óssea de acordo com os sítios avaliados (n= 28) 

Sítios avaliados  DP entre -1,0 e -2,5 (%) DP de -2,5ou menor (%) 

Colo do fêmur 60,7 10,7 

Trocanter 64,3 10,7 

Fêmur total 32,1 7,1 

Triângulo de wards 53,6 25,0 

Total 32,1 7,1 

DMO, densidade mineral óssea; DP, desvio padrão. WHO (1994): osteopenia = T-score entre -1.0 e -2.5, osteoporose = T-score 
igual ou abaixo de -2.5.

 

 

A Tabela 5 apresenta os valores de DMO antes e após o período de intervenção 

em cada grupo nos pacientes que completaram todas as etapas da pesquisa. Analisando 

cada grupo isoladamente, foi observada significante diminuição na DMO do fêmur total 

no GCON após o período de intervenção. 

 

Tabela 5. Avaliação da densidade mineral óssea nos grupos estudados 

DMO (g/cm²) Grupo Exercício (n= 14) Grupo Controle (n= 14) 

 Antes Depois Antes Depois 

Colo fêmur 0,89±0,1 0,90±0,1 0,85±0,1 0,84±0,1 

Trocanter 0,76±0,1 0,77±0,1 0,71±0,2 0,70±0,2 

Fêmur total 0,95±0,1 0,97±0,1 0,90±0,1 0,88±0,2* 

Triângulo de wards 0,74±0,1 0,74±0,1 0,67±0,1 0,65±0,1 

Total 1,09±0,1 1,08±0,1 1,03±0,1 1,02±0,2 

*p ≤ 0,05. Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão 
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Na comparação entre os grupos, observou-se significante melhora da DMO do 

fêmur total e do trocanter femoral no GE após o período de intervenção (Figuras 4 e 5). 

Não houve efeito significativo do fator tempo nas medidas de fêmur total (p= 0,769) e 

de trocanter femoral (p= 0,434) no GE, e também não houve significância na interação 

grupo x tempo no fêmur (p= 0,340) e no trocanter (p= 0,507). 

 

 

 
Teste ANOVA não paramétrico para medidas repetidas 

Figura 5. Alteração da densidade mineral óssea do fêmur total após o período de 

intervenção considerando os grupos exercício e controle e o tempo 

Efeitos Relativos 
 

p= 0,016 
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Teste ANOVA não paramétrico para medidas repetidas 

Figura 6. Alteração da densidade mineral óssea do trocanter femoral após o período de 

intervenção considerando os grupos exercício e controle e o tempo 

 

6.7 Marcadores ósseos 

Na Tabela 6 estão dispostos os resultados relativos aos principais parâmetros 

bioquímicos antes e após o período de intervenção nos pacientes avaliados divididos 

Efeitos Relativos 
 

p= 0,038 
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entre GE e GCON (n= 28). Os níveis de OPG aumentaram significativamente no GE, 

além disso, foi observada redução nos níveis de OPN e leptina também neste grupo, 

embora este resultado não tenha apresentado significância estatística. 

Os níveis séricos de PTH apresentaram redução de 14,5% no GE, e de apenas 

8,2% no GCON, no entanto, não houve significância nestes resultados (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Parâmetros bioquímicos nos grupos estudados 

 Grupo Exercício (n= 14) Grupo Controle (n= 14) 

Antes Depois Antes Depois 

Leptina (ng/mL) 

OPG (ng/L) 

OC (ng/L) 

OPN (ng/L) 

Insulina (ng/mL) 

FGF-23 (pg/dL) 

PTH (pg/dL) 

PCR (mg/dL) 

25 OH vitD (ng/mL) 

7,8 (4,7- 16,0) 

6,8±1,8a 

12,7±8,0 

17,4 (12,0- 35,0) 

5,6±4,2 

28,9 (6,6- 66,0) 

578,1±288,7a 

0,30±0,17 

50,9±15,6 

7,0 (5,3- 11,6) 

7,8±1,8b 

12,9±6,3 

13,0 (9,2- 21,2) 

4,1±2,4 

48,0 (7,3- 258,6) 

495,5±307,8 

0,50±0,49 

45,5±19,4 

9,6 (7,9- 15,6) 

9,7±5,0a 

11,0±6,2 

13,7 (3,3- 19,8) 

6,3±4,2 

69,3 (19,7- 234,6) 

377,1±166,9a 

0,36±0,24 

62,0±26,7 

12,6 (6,3-24,6) 

10,2±4,5 

12,0±6,9 

12,9 (8,8-28,4) 

5,8±3,5 

48,6 (27,0-200,9) 

346,1±180,7 

0,52±0,34 

66,7±19,8 

a Indica a diferença entre os grupos (p ≤ 0,05); b Indica a diferença após a intervenção (p ≤ 0,05). Dados paramétricos 

apresentados como média ± desvio padrão e não paramétricos como mediana e intervalo interquartílico. OPG, 

osteoprotegerina; OC, osteocalcina; OPN, osteopontina; FGF-23, fator de crescimento fibroblástico 23, PTH, 

hormônio da paratireoide; PCR, proteína C-reativa; 25 OH vitD, vitamina D. 

 

Na avaliação dos níveis plasmáticos de OPG antes e após o período de 

intervenção observando-se o GE e o GCON, houve aumento em ambos os grupos, 

porém, a análise de comparação entre os grupos mostrou que houve diferença 

significativa (p< 0,05; Tabela 6). Entretanto, considerando ambos os grupos ou cada um 

isoladamente, somente o aumento observado no GE apresentou significância (Figuras 7 

e 8). 
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Teste ANOVA não paramétrico para medidas repetidas 

Figura 7. Alteração dos níveis de osteoprotegerina após o período de intervenção 

considerando os grupos exercício e controle e o tempo 
 

Efeitos Relativos 

p< 0,01 
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Figura 8. Alteração dos níveis de OPG após o período de intervenção no GE. 

 

6.8 Correlações encontradas no estudo 

Algumas correlações foram evidenciadas antes de ser realizada a divisão dos 

pacientes em grupos (n= 44). A Tabela 7 apresenta as correlações observadas entre a 

DMO dos sítios avaliados e os níveis plasmáticos de OPG.  

O IMC correlacionou-se positivamente com a MG na análise conjunta de todos 

os pacientes (r= 0,60, p< 0,001), e também entre os homens (r= 0,79, p< 0,001) e as 

mulheres (r= 0,72, p< 0,001). 

Foi observada associação entre os níveis séricos de leptina e a MG na avaliação 

geral (r= 0,54, p< 0,001) e entre os homens (r= 0,67, p< 0,001). Os níveis séricos de 

leptina também apresentaram associação positiva com CC (r= 0,53, p= 0,007), IMC (r= 

0,71, p< 0,001) e DMO total (r= 0,41, p= 0,046) somente na avaliação dos pacientes do 

sexo masculino.  
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Contudo, os níveis séricos de leptina foram significativamente diferentes entre 

homens e mulheres (p< 0,05) com mediana de 7,6 (3,2- 11,9) para os homens e 19,3 (8,1-

55,0) para as mulheres. 

A MLG avaliada através de DXA, foi inversamente associada com a MG na 

análise conjunta dos pacientes (r= -0,31, p= 0,042). Também foi observada correlação 

positiva entre a MLG e o IMC (r= 0,42, p= 0,004). Já na análise por gênero, esta 

associação foi mais forte entre os homens (r= 0,55, p= 0,006). 

 

Tabela 7. Densidade mineral óssea e correlações com osteoprotegerina 
 

 

 

Sítios avaliados 

(g/cm²) 

Todos 

(n= 44) 

Homens 

(n= 24) 

Mulheres 

(n= 20) 

OPG DMO Total 

Colo do fêmur 

Trocanter 

Fêmur total 

Triângulo de wards 

-0,30 

-0,36* 

-0,29 

-0,34* 

-0,35* 

-0,44* 

-0,40 

-0,44* 

-0,43* 

-0,31 

-0,18 

-0,23 

-0,17 

-0,21 

-0,06 
*p ≤ 0,05 

 

A DMO total correlacionou-se com o IMC na avaliação geral dos pacientes, e na 

análise por gênero, no sexo masculino (r= 0,43, p= 0,004; r= 0,57, p= 0,003). 

As correlações entre DMO total e parâmetros de composição corporal estão 

dispostas na Tabela 8.  

Tabela 8. Correlações entre densidade mineral óssea total, dados de composição 

corporal e circunferência de cintura dos pacientes antes do período de intervenção 

 DMO Total 

 Todos (n=44) Homens (n=24) Mulheres (n=20) 

MG (%) 0,01 0,40** -0,12 

CC (cm)  0,36** 0,39 0,11 

IMC (kg/cm2) 0,43* 0,57* -0,07 

MLG (kg) 0,57* 0,43** 0,65** 

MG, Massa de gordura; CC, Circunferência de cintura; IMC, Índice de massa corporal; MLG, Massa livre de 

gordura. *p ≤  0,01; **p ≤  0,05 
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Também foram observadas, correlações entre os níveis séricos de PTH e os 

níveis de OC (r= 0,59, p< 0,001) e de OPN (r= 0,30, p= 0,049). 

Foram observadas correlações entre os níveis séricos de OPG e idade (r= 0,55, 

p< 0,001). Os níveis séricos de OC e OPN também apresentaram correlação positiva 

entre si na análise conjunta dos pacientes (r= 0,53, p< 0,001). Porém, na análise por 

gênero, só foi observada correlação entre estes dois marcadores nos homens (r=0,67, p< 

0,001). 

A associação observada nas análises iniciais do estudo entre os níveis séricos de 

OPN e OC, se repetiu após o período de intervenção na avaliação conjunta dos 

pacientes do GE antes (r= 0,66, p= 0,010) e após a intervenção (r= 0,70, p= 0,005). Na 

avaliação por gênero neste grupo, a associação ocorreu somente entre os homens (n= 

10), antes (r= 0,78, p= 0,008) e após (r = 0,79, p= 0,006) a intervenção. 

Após a intervenção, foi observado também, que os níveis de OC associaram-se 

com os níveis de FGF-23 (r= 0,63, p= 0,016), apenas na avaliação dos pacientes do GE. 

No GCON, só foi observada associação entre os níveis séricos de OPN e OC, 

antes do período de intervenção, na análise conjunta dos pacientes (r= 0,77, p= 0,001), 

porém, essa associação não se manteve após o período de intervenção. 

Algumas correlações foram ainda observadas no GE, no entanto, somente 

quando foram avaliados os pacientes do sexo masculino (n= 10). Os níveis plasmáticos 

de leptina nos homens correlacionaram-se inversamente com a DMO do trocanter 

femoral (r= -0,67; p= 0,032) após o período de intervenção.  

No GCON, somente entre os homens (n= 8), observou-se aumento significativo 

nos níveis plasmáticos de OPN (de 9,5±6,8 para 19,7±15,2 ng/L, p= 0,024), que 

correlacionaram-se inversamente com a DMO do colo do fêmur (r= -0,71, p= 0,047) e 

do fêmur total (r= -0,83, p= 0,010) antes do período de intervenção. 
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Entre as mulheres do GCON, foi encontrada uma forte correlação entre os níveis 

plasmáticos de OPG e de insulina (r= 0,81, p= 0,048) ao final do período de 

intervenção, mesmo sem ter havido alteração significativa nos níveis destes marcadores 

quando foi realizada a análise por gênero. 
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7.0 DISCUSSÃO 

 

Estudos de intervenção realizados com objetivo de verificar os efeitos do 

exercício físico sobre a DMO em pacientes com DRC são bastante escassos. Sendo 

assim, esse trabalho se propôs a avaliar os efeitos de um programa de exercício com 

exercício resistido sobre os níveis plasmáticos de marcadores ósseos, a DMO e verificar 

a inter-relação entre essas variáveis e o tecido adiposo em pacientes com DRC em HD. 

Os principais achados do presente estudo foram as alterações significativas 

observadas na DMO do fêmur e do trocanter femoral e nos níveis plasmáticos de OPG 

nos pacientes que realizaram os exercícios. Além disso, a associação inversa dos níveis 

plasmáticos de leptina com a DMO do trocanter femoral nos homens do GE sugere que 

o exercício resistido pode modular a inter-relação entre osso e tecido adiposo ao 

propiciar melhora na DMO. 

Os resultados acima mencionados são similares aos de um estudo realizado com 

pacientes em HD avaliados antes e após a realização de paratireoidectomia, os quais, 

após a cirurgia e consequente diminuição dos níveis séricos de PTH, apresentaram 

alterações positivas na DMO do colo do fêmur, assim como aumento dos níveis séricos 

de OPG, que foi positivamente correlacionado com o incremento na DMO (Zheng et al., 

2012).  

Avaliando os efeitos do exercício sobre a DMO, Karabulut et al. (2011) 

constataram que o treinamento resistido com intensidade alta, e atividades com impacto, 

foram efetivos em aumentar a DMO em homens idosos. Foi observado ainda em outro 

estudo, que o treinamento de força, assim como a hidroginástica, podem servir como 

estratégias não-farmacológicas para prevenção da perda de DMO em mulheres na pós-

menopausa (Balsamo et al., 2013). 
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Pacientes com DRC apresentam perda óssea, que pode ser constatada através da 

diminuição na DMO, bastante comum na coluna lombar e no fêmur, e que parece 

ocorrer juntamente com o declínio da filtração glomerular renal. Portanto, pacientes 

submetidos à diálise normalmente apresentam baixa massa óssea (Jiang et al., 2011; 

Orlic et al., 2010). Quando o conteúdo mineral do esqueleto está diminuindo 

progressivamente, pressupõe a ocorrência de desmineralização óssea, que 

provavelmente, tem relação direta com a incidência de osteoporose (Martin & Olgaard, 

2004). 

A DMO total dos pacientes no presente estudo, avaliada antes do período de 

intervenção, correlacionou-se positivamente com a MLG, o que dá indícios da 

importância do papel da massa magra na preservação da DMO (Marinho et al., 2015).  

Após comparar diversos estudos que avaliaram os efeitos do exercício na DMO 

de homens, sugeriu-se que o exercício realizado com ênfase em locais específicos pode 

ser utilizado para auxiliar no aumento e/ou manutenção da DMO do fêmur e coluna 

lombar de homens idosos (Kelley et al., 2000). 

Sabe-se que a DMO está associada com composição corporal em pacientes com 

DRC no período inicial da diálise, e o T-score correlaciona-se com a massa corporal 

livre de gordura e a massa gorda (Park et al., 2013). De fato, pacientes com DRC têm 

como característica redução na massa corporal magra, no conteúdo mineral ósseo e no 

gasto energético basal (O’Sullivan et al., 2002). Além disso, já foi demonstrado que 

pacientes em HD com baixa DMO no colo do fêmur, têm níveis séricos de OPG 

potencialmente mais altos do que pacientes apresentando DMO dentro dos padrões de 

normalidade (Doumouchtsis et al., 2008).  

Foram observadas nas análises iniciais deste estudo, associações positivas entre 

os níveis séricos de leptina e algumas variáveis, tais como MG, IMC, CC e DMO total, 



 

 

- 64 - 

 

porém, essas associações, com exceção da correlação observada entre leptina e MG, só 

ocorreram na avaliação dos pacientes do sexo masculino, sendo que estes apresentaram 

níveis significativamente mais baixos de leptina.  

Foi demonstrada anteriormente associação dos níveis séricos de leptina com 

IMC de pacientes em HD, e com a DMO somente dos pacientes do sexo masculino, e 

levantou-se então a hipótese de que a produção local de leptina pode ter participação de 

forma parcial no metabolismo ósseo (Yilmaz et al., 2009). Além disso, já havia sido 

reportada associação positiva entre leptina e IMC, e também entre leptina e DMO em 

mulheres na pós-menopausa em HD (Yoneda et al., 2001). Associações entre leptina, e 

CC, assim como IMC, em pacientes em HD também foram demonstradas (Mafra et al., 

2010). A relação entre leptina e MG em pacientes com DRC também já foi discutida, e 

sabe-se que a razão leptina/gordura total é significativamente maior nestes pacientes 

quando são comparados com controles, pois, sabe-se que os níveis de leptina 

encontram-se elevados na insuficiência renal em decorrência da redução na depuração 

renal, além de outras causas, como hiperinsulinemia e inflamação (Don et al., 2001). 

A associação entre as concentrações de leptina e a DMO em homens com DRC 

foi observada somente por Yilmaz et al. (2009), no entanto, após ajuste por IMC, não 

houve confirmação dessa associação, e sugeriu-se que a falta de uma correlação direta 

poderia ser causada, em parte, pela função diminuída da leptina que ocorre em função 

da resistência à leptina. Recentemente, discutiu-se a complexidade na relação entre 

leptina e metabolismo ósseo devido à atuação da leptina, tanto na inibição da formação, 

quanto no aumento da mineralização óssea, além de sua relação controversa com o 

PTH, com estudos mostrando correlação negativa ou nenhuma correlação (Bales et al., 

2015). 
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Foi observada correlação inversa entre os níveis séricos de OPG e a DMO do 

fêmur em diferentes sítios, no presente estudo, antes do período de intervenção, e estas 

associações, provavelmente, podem indicar um mecanismo compensatório através do 

qual ocorre aumento nos níveis séricos de OPG na tentativa de bloquear o processo de 

diminuição da densidade óssea. Assim sendo, ao final do período de intervenção, foi 

observado que os pacientes do GE apresentaram aumento significativo dos níveis de 

OPG, nos levando a refletir sobre o papel do exercício resistido na proteção do 

esqueleto através da regulação dos níveis de OPG. 

Elevados níveis de OPG podem também representar um fator de proteção na 

medida em que provocam aumento da resistência do esqueleto em resposta ao efeito 

negativo provocado pelos níveis elevados de PTH que os pacientes em HD costumam 

apresentar (Doumouchtsis et al., 2008). A remoção ou administração de RANKL ou 

OPG em pacientes em HD como agentes terapêuticos, foi sugerida como estratégia 

inovadora para regular a remodelação na doença renal óssea (Doumochtsis et al., 2009). 

De fato, foi estabelecido que OPG é um potente supressor da liberação de RANKL, 

aparentemente, determinando os locais precisos de reabsorção óssea através da inibição 

do derramamento de RANKL (Nakamichi et al., 2007). 

Os níveis séricos de OPG podem aumentar em resposta ao exercício (Scott et al., 

2011; Scott et al., 2013), de fato, estudos que avaliaram os efeitos do exercício aeróbio 

(Kerschan-Schindl et al., 2009; Ziegler et al., 2005) e resistido (Brooke-Wavell et al., 

2007) demonstraram esta resposta. A hipótese que tem sido levantada sobre o aumento 

dos níveis de OPG após o exercício, aponta para um sistema, incluindo OPG, em 

conjunto com RANKL e seu receptor RANK, que poderia ser um elo comum entre osso, 

função imune e cardiovascular. Desta forma, assim como o exercício estimula tanto a 

função imunológica quanto a cardiovascular, as diferentes alterações nos níveis séricos 
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de OPG estimuladas pelo exercício podem refletir a contribuição dos tecidos, e dos 

ossos para suas concentrações circulantes (Scott et al., 2013). 

Em relação ao aumento observado nos níveis de OPG nos pacientes que 

sofreram intervenção, até o momento, excluindo-se a resposta ao exercício, existem 

diferentes hipóteses que apontam para direções distintas. A expressão e produção de 

OPG são altamente reguladas por diversas citocinas inflamatórias, e especula-se que o 

aumento nos seus níveis em pacientes com DRC pode ser parte de uma inflamação 

sistêmica (Zhang et al., 2002; Suliman et al., 2008; Carrero & Stevinkel, 2009). 

Doumouchtsis et al. (2009) sugeriram, portanto, que altos níveis de OPG também 

podem provavelmente, refletir um fator protetor em decorrência do efeito negativo do 

PTH.  

Observamos que os pacientes do GE também apresentaram aumento nos níveis 

de FGF-23 após a intervenção, contrariamente aos pacientes do GCON, nos quais foi 

observado resultado oposto, embora estes resultados não tenham mostrado significância 

estatística em nenhum dos dois grupos. Em contrapartida, os níveis séricos de PTH que 

encontravam-se elevados nos pacientes do GE e do GCON antes do período de 

intervenção, sofreram redução em ambos os grupos, porém, esta diminuição foi 

percentualmente maior no GE. Sabe-se que o FGF-23 pode provocar diminuição da 

síntese do PTH na glândula paratireóide, destacando-se potencial papel na modulação 

da síntese extra-renal localizada de 1,25 (OH)2D (Krajisnik et al., 2007). Além disso, já 

foi observada associação entre a expressão aumentada de FGF-23 e melhora na 

mineralização óssea em pacientes com DRC (Pereira et al., 2009). Estes resultados 

apontam para a possibilidade de que o exercício parece ter contribuído para estimular o 

aumento dos níveis de FGF-23 para que houvesse estímulo do processo de 

mineralização nos pacientes do GE avaliados em nosso estudo. 
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Este é o primeiro estudo realizado com pacientes renais crônicos em hemodiálise 

que se propõe a verificar os níveis de OC e OPN antes e após um programa de 

treinamento com exercício resistido com objetivo de ganho de força, e possível melhora 

na DMO em decorrência de alterações no processo de remodelação óssea. Os níveis 

plasmáticos de OPN sofreram diminuição no GE, não apresentando significância 

estatística, já os níveis plasmáticos de OC apresentaram ligeiro aumento neste grupo, 

ainda que este resultado também não tenha sido significativo.  

Os níveis séricos de OC e OPN apresentaram correlação positiva no presente 

estudo. Gericke et al. (2005) observaram que existe uma interação entre OC e OPN, e, 

desse modo, OC atua na exposição dos domínios de OPN responsáveis pela nucleação e 

suporte de hidroxiapatita durante o processo de formação óssea. Assim sendo, o 

envolvimento da OPN na mineralização óssea foi inicialmente observado em 

decorrência de sua distribuição no tecido ósseo, sua afinidade com o cálcio, além de sua 

imunolocalização em regiões de mineralização óssea. 

Foi proposto anteriormente, que distúrbios no metabolismo de Ca e P causados 

pela redução da função renal, teriam como consequência o aumento nos níveis de PTH, 

levando à ativação do sistema RANKL/OPG e indução da desordem óssea (Hofbauer & 

Schoppet, 2004). Ihara et al. (2001), indicaram a participação da OPN no processo de 

reabsorção óssea quando este é ativado pelo eixo PTH-RANKL, devido ao aumento no 

número de osteoclastos no osso. Neste sentido, Lorenzen et al. (2010) relataram a 

associação inversa encontrada entre a taxa de filtração glomerular e os níveis séricos de 

OPN em pacientes com DRC. 

Sabe-se que os osteoblastos são estimulados pelo PTH a produzirem OC (Yu et 

al, 2008), conhecida por sua função de construtora óssea (Shao et al 2015), no entanto, 

Banfi et al. (2010) afirmaram que não necessariamente pelo fato da OC ser sintetizada 
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pelos osteoblastos, seus níveis irão refletir a atividade das células osteoblásticas. Foi 

observada diminuição significativa na DMO do antebraço de pacientes renais crônicos 

durante o período de um ano, e a OC sérica correlacionou-se com as mudanças anuais 

de DMO (Obatake et al., 2007).  

Observando os resultados mencionados acima, nota-se que ainda existem pontos 

contraditórios e, portanto, diversas questões ainda podem ser levantadas no intuito de 

buscar e encontrar respostas coerentes que possam auxiliar a compreensão dos 

mecanismos que desencadeiam as alterações encontradas no metabolismo mineral e 

ósseo dos pacientes com DRC. No presente estudo como já foi dito, foi observada uma 

associação entre o PTH e níveis plasmáticos de OC, o que poderia ter relação com o 

decréscimo da densidade mineral óssea observada em diversos sítios ósseos. 

Em estudo recente, pesquisadores comprovaram que os níveis de PTH impactam 

diretamente os distúrbios de mineralização e deformidades esqueléticas de ratos, 

possivelmente através da regulação da expressão de OPN (Yuan et al., 2012). No 

presente estudo, a correlação entre OC e OPN foi confirmada entre os pacientes 

avaliados, especialmente aqueles do sexo masculino, o que parece nos mostrar a 

relevância da realização de acompanhamento dos níveis séricos destes dois marcadores 

quando se trata de verificar os componentes envolvidos processo de remodelação e 

especialmente de perda óssea. 

Sendo um marcador de extrema relevância por seu envolvimento no 

metabolismo ósseo, a leptina foi avaliada no presente estudo, e parece ter havido uma 

diminuição em seus níveis séricos nos pacientes do GE. Em contrapartida, nos pacientes 

do GCON, observou-se um aumento nos níveis séricos deste hormônio, porém, os 

resultados observados em ambos os grupos não apresentaram significância estatística.  
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Já foi demonstrado que a leptina é um importante regulador da remodelação 

óssea (Reid et al., 2006; Saleem et al., 2010), e assim sendo, pensando na hipótese de 

que o osso pode também exercer uma resposta de controle sobre a homeostase 

energética, a OC estaria conjuntamente envolvida neste mecanismo (Lee et al., 2007). 

Além disso, existe ainda a hipótese de que a leptina pode modular as concentrações de 

OC (Reinehr et al., 2005). Em relação à doença renal, sabe-se que os níveis de leptina 

frequentemente costumam estar elevados em pacientes com DRC, particularmente, nos 

pacientes em HD (Díez et al., 2005).  

Um estudo recente mostrou que o exercício resistido em combinação com 

exercício aeróbio promoveu melhora significativa no conteúdo mineral ósseo e nas 

concentrações de adiponectina, além de redução efetiva nas concentrações de leptina em 

adolescentes pós-púberes obesos, e levou seus autores a concluírem que esse tipo de 

treinamento desempenha um papel protetor do conteúdo mineral ósseo, que associado 

com a melhora nas concentrações de adiponectina e leptina, favorece o controle do 

estado inflamatório relacionado com a obesidade em adolescentes (Campos et al., 

2014). Tratando-se de pacientes com DRC em HD, que também costumam apresentar 

um perfil inflamatório acentuado, parece que os níveis de leptina também podem ser 

afetados pelo treinamento físico, pois já foi observado que nesses pacientes, quanto 

menor o nível de atividade física, maiores são as concentrações de leptina (Johansen et 

al., 2003).  

Alguns estudos já demonstraram que o treinamento de força pode aumentar tanto 

a força muscular quanto a DMO, mesmo em indivíduos mais velhos ou caso de doenças 

crônicas (Cheema et al., 2007; Kemmler et al., 2010). Além disso, foi observado que o 

exercício específico local pode aumentar ou manter a DMO do colo do fêmur e da 

coluna lombar em homens mais velhos (Kelley et al., 2000). 
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No intuito de explicar os mecanismos pelos quais o exercício pode ser efetivo na 

melhora da DMO ou na prevenção da perda óssea, tem sido demonstrado que a carga 

mecânica exercida sobre locais específicos do osso, coloca uma carga de alta tensão 

sobre o osso, na interface entre músculo e osso, que pode estimular a formação óssea 

através da aposição periosteal e do processo de modelagem (Tajima et al., 2000; 

Schroeder et al., 2004; Evans et al., 2008). 

Além disso, já foi demonstrado que o exercício pode modular diversos 

marcadores ósseos. De acordo com Lee et al. (2007), a massa óssea, assim também 

como sua qualidade, pode ser impactada pelo exercício, através da regulação da síntese 

de hormônios e citocinas que estão envolvidos na remodelação óssea. No entanto, 

nenhum trabalho até o momento avaliou os efeitos do exercício resistido sobre 

marcadores ósseos de pacientes em HD. 

Uma das limitações deste trabalho reside no fato de que alguns dos nossos 

achados basearam-se em análises de correlações, e, portanto, somente algumas 

associações puderam ser estabelecidas em nosso estudo. Uma segunda limitação se deve 

ao fato deste não ter sido um estudo randomizado e controlado, o que traria maior 

segurança e credibilidade para os resultados observados. Assim sendo, para confirmação 

dos resultados positivos relatados no presente estudo, é desejável que mais estudos 

possam ser realizados. 
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8.0 CONCLUSÕES  

 

Uma observação dos resultados encontrados permite algumas conclusões 

importantes que, contudo, precisam ser estudadas e, provavelmente, discutidas mais 

detalhadamente.  

A melhora significativa na DMO do fêmur total e trocanter e o aumento nos 

níveis de OPG observados somente nos pacientes que realizaram o programa de 

exercício parecem confirmar os estímulos osteogênicos desencadeados pela execução 

do exercício físico resistido. 

Baixa DMO é prevalente nos pacientes em HD, especialmente no fêmur, no 

entanto, a associação inversa entre os níveis de OPG e a DMO, pode indicar o papel 

protetor da OPG. 

A associação positiva entre DMO total e MLG indica que, provavelmente, 

manter e/ou estimular o aumento da MLG é uma estratégia importante para a 

manutenção da saúde óssea nos pacientes em HD. 

 



 

 

- 72 - 

 

9.0 REFERÊNCIAS 

 

Agrawal RK; Khakurel S; Hada R; Shrestha D; Baral A. Acute Intradialytic 

Complications in End Stage Renal Disease on Maintenance Hemodialysis. J Nepal 

Med Assoc. 2012; 52(187):118-21 

Ahmadi F, r S, Maziar S, Esfahanian F, Khazaeipour Z, Ranjbarnovin N. Relationship 

between serum leptin levels and bone mineral density and bone metabolic markers 

in patients on hemodialysis. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2013; 24(1):41-47. 

Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA er al. 

International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention, 

National Heart, Lung, and Blood Institute, American Heart Association, World 

Heart Federation, International Atherosclerosis Society, International Association 

for the Study of Obesity.Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim 

statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and 

Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; 

World Heart Federation;International Atherosclerosis Society; and International 

Association for the Study of Obesity. Circulation. 2009; 120(16):1640–5. 

Avolio G, Brandão CMA, Oliveira JX, Costa C, Alonso G. O papel da vitamina D3 e da 

osteocalcina no metabolismo ósseo: uma análise necessária para se otimizar a 

osseointegração. Rev Inst Ciênc Saúde. 2008; 26(3):347-50. 

Baldock PA, Thomas GP, Hodge JM, Baker SUK, Dressel U, O’Loughlin PD et al. 

Vitamin D action and regulation of bone remodeling: suppression of 

osteoclastogenesis by the mature osteoblast. J Bone Miner Res. 2006; 21(10):1618-

1626.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmadi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maziar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esfahanian%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khazaeipour%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranjbarnovin%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354190


 

 

- 73 - 

 

Bales AM, Moysés RM, dos Reis LM, Graciolli FG, Hung J, Martins Castro MC et al. 

Correction of metabolic acidosis in hemodialysis: consequences on serum leptin and 

mineral metabolism. Int Urol Nephrol. 2015; 47(1):177-82. 

Balsamo S, Mota LM, Santana FS, Nascimento DC, Bezerra LM, Balsamo DO et al. 

Resistance training versus weight-bearing aquatic exercise: a cross-sectional 

analysis of bone density in post-menopausal women. Rev Bras Reumatol. 2013; 53: 

193-198. 

Banfi G, Lombardi G, Colombini A, Lippi G. Bone metabolism markers in sports 

medicine. Sports Med. 2010; 40(8):697-714.  

Beck GR Jr, Zerler B, Moran E. Phosphate is a specific signal for induction of 

osteopontina gene expression. Proc natl acad sci USA. 2000; 97(15):8352-8357.  

Beck GR Jr, Knecht N. Osteopontin regulation by inorganic phosphate is ERK1/2-, 

protein kinase C-, and proteasome-dependent. J Biol Chem. 2003; 278(43):41921-9.  

Berkner KL. The vitamin K-dependent carboxylase. Annu Rev Nutr. 2005; 25:127-49.  

Bickel CS, Slade J, Mahoney E, Haddad F, Dudley GA, Adams GR. Time course of 

molecular responses of human skeletal muscle to acute bouts of resistance exercise. 

J Appl Physiol. 2005; 98(2):482-28. 

Bing C, Trayhurn P. New insights into adipose tissue atrophy in cancer cachexia. Proc 

Nutr Soc. 2009; 68(4):385-392. 

Blagg CR. The early history of dialysis for chronic renal failure in the United States: a 

view from Seattle. Am J Kidney Dis. 2007; 49(3):482-96. 

Bocalini DS, Serra AJ, dos Santos L, Murad N, Levy RF. Strength training preserves 

the bone mineral density of postmenopausal women without hormone replacement 

therapy. J Aging Health. 2009; 21(3):519-527.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Serra%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22dos%20Santos%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murad%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levy%20RF%22%5BAuthor%5D


 

 

- 74 - 

 

Brentano MA, Cadore EL, Da Silva EM, Ambrosini AB, Coertjens M, Petkowicz R et 

al. Physiological adaptations to strength and circuit training in postmenopausal 

women. J Strength Cond Res. 2008; 22(6):1816-1825.  

Brooke-Wavell K, Burns SF, Stensel DJ. A bout of resistance exercise increases serum 

osteoprotegerin in healthy young men. Calcif Tissue Int. 2007; 80: s158. 

Brown LE, Weir JP. ASEP Procedures recommendation I: accurate assessment of 

muscular strength and power. J Exerc Physiol. 2001; 4:1-21. 

Burguera B, Hofbauer LC, Thomas T, Gori F, Evans GL, Khosla S et al. Leptin reduces 

ovariectomy-induced bone loss in rats. Endocrinology. 2001; 142(8):3546-3553. 

Cadore EL, Brentano MA, Kruel LFM. Efeitos da atividade física na densidade mineral 

óssea e na remodelação do tecido ósseo. Rev Bras Med Esp. 2005; 11(6):373-379. 

Campos RMS, Lazaretti-Castro M, Mello MT, Tock L, Silva PL, Corgosinho FC, 

Carnier J, Piano A, SanchesPL, Masquio DCL, Tufik S, Dâmaso AR. Influence of 

visceral and subcutaneous fat in bone mineral density of obese adolescents. Arq 

Bras Endocrinol Metab. 2012; 56(1):12-8. 

Campos RM, de Mello MT, Tock L, Silva PL, Masquio DC, de Piano A. Aerobic plus 

resistance training improves bone metabolism and inflammation in adolescents who 

are obese. J Strengh Cond Res. 2014; 28(3):758-66. 

Canavan B, Salem RO, Schurgin S, Koutkia P, Lipinska I, Laposata M et al. Effects of 

physiological leptin administration on markers of inflammation, platelet activation, 

and platelet aggregation during caloric deprivation. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 

90(10):5779-5785.  

Canziani ME, Draibe AS, Nadaleto MAJ. Técnicas dialíticas na Insuficiência Renal 

Crônica. In: Ajnen H, Schor N. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cadore%20EL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Da%20Silva%20EM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ambrosini%20AB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coertjens%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petkowicz%20R%22%5BAuthor%5D


 

 

- 75 - 

 

Unifesp/ Escola Paulista de Medicina, Nefrologia, São Paulo: Manole; 2005. 223-

237.  

Cao JJ. Effects of Obesity on Bone Metabolism. J Orthop Surg Res. 2011; 6:30. 

doi:10.1186/1749799X630.  

Carrero JJ, Aguilera A, Stenvinkel P, Gil F, Selgas R, Lindholm B. Appetite disorders 

in uremia. J Ren Nutr. 2008;18(1):107-13. 

Carrero JJ, Stevinkel P. Persistent inflamation as a catalyst for other risk factors in 

chronic kidney disease: a hypothesis proposal. Clin J AmSoc Nephrol. 2009; 

4(Suppl 1):S49-55.  

Chauveau P, Lasseur C, Aparicio M. [Is there a place for the physical activity in the 

prevention of the fractures of chronic disease patients?]. Nephrol Ther. 2012; 

8(4):216-219.  

Cheema B, Abas H, Smith B, O’Sullivan A, Chan M, Patwardhan A, et al. Progressive 

exercise for anabolism in kidney disease (PEAK): A randomized, controlled trial of 

resistance training during hemodialysis. J Am Soc Nephrol. 2007; 18(5):1594-601.  

Cheung WW, Paik KH, Mak RH. Inflammation and cachexia in chronic kidney disease. 

Pediatr Nephrol. 2010; 25(4):711-24. 

Clark B. Normal bone anatomy and physiology. Clin J Am Soc Nephrol. 2008; 3:S131-

S139. 

Coen G, Ballanti P, Fischer MS, et al. Serum leptin in dialysis renal osteodystrophy. 

Am J Kidney Dis. 2003; 42(5):1036-42. 

Confavreux CB, Levine RL, Karsenty G. A paradigm of integrative physiology, the 

crosstalk between bone and energy metabolisms. Mol Cell Endocrinol. 2009; 310(1-

2): 21-29.  



 

 

- 76 - 

 

Corrêa LB, Oliveira RN, Cantareli F, Cunha LS. Efeito do treinamento muscular 

periférico na capacidade funcional e qualidade de vida nos pacientes em 

hemodiálise. J Bras Nefrol. 2009; 31(1):18-24.  

Díez JJ, Iglesias P, Fernández-Reyes MJ, Agulera A, Bajo MA, Alvarez-Fidalgo P et al. 

Serum concentrations of leptin, adiponectin and resistin, and their relationship with 

cardiovascular disease in patients with end-stage renal disease. Clinical 

Endocrinology. 2005; 62(2):242–249. 

Diniz H, Frazão JM. The role of fibroblast Growth Factor 23 in chronic kidney disease-

mineral and bone disorder. Nefrologia. 2013; 33(6):835-44. 

Don BR, Rosales LM, Levine NW, Mitch W, Kaysen GA: Leptin is a negative acute 

phase protein in chronic hemodialysis patients. Kidney Int. 2001; 59(3):1114-1120. 

Doumouchtsis KK, Kostakis AI, Doumouchtsis SK, Tziamalis MP, Stathakis CP, 

Diamanti-Kandarakis E, et al. Associations between osteoprotegerin and femoral 

neck BMD in hemodialysis patients. J Bone Miner Metab. 2008; 26(1):66-72.   

Doumouchtsis KK, Kostakis AI, Doumouchtsis SK, Grapsa EI, Passalidou IA,Tziamalis 

MP, et al. The effect of sexual hormone abnormalities on proximal femur bone 

mineral density in hemodialysis patients and the possible role of RANKL. Hemol 

Int. 2008; 12(1):100-7. 

Doumouchtsis K, Perrea D, Doumouchtsis S, Tziamalis M, Poulakou M, Vlachos I et al. 

Regulatory Effect of Parathyroid Hormone on sRANKL Osteoprotegerin in 

Hemodialysis PatientsWith Renal Bone Disease. Ther Apher Dial. 2009; 13(1):49-

55. 

Ducy P, Amling M, Takeda S, Priemel M, Schilling AF, Beil FT et al. Leptin inhibits 

bone formation through a hypothalamic relay: a central control of bone mass. Cell. 

2000; 100(2):197-207. 



 

 

- 77 - 

 

Dukkipati R, Kovesdy CP, Colman S, Budoff MJ, Nissenson AR, Sprague SM et al. 

Association of relatively low serum parathyroid hormone with malnutrition-

inflammation complex and survival in maintenance hemodialysis patients. J Ren 

Nutr. 2010; 20(4):243-54. 

Elefteriou F, Takeda S, Ebihara K, Magre J, Patano N, Kim CA et al. Serum leptin level 

is a regulator of bone mass. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004; 101(9):3258-3263.  

Eleftheriadis T, Antoniadi G, Liakopoulos V, Stefanidis l, Galaktidou G. Inverse 

association of serum 25-Hydroxyvitamin D with markers of inflammation and 

suppression of osteoclastic activity in hemodialysis patients. Iran J Kidney Dis. 

2012; 6(2):129-35. 

Evans RK, Antczak AJ, Lester M, Yanovich R, Israeli E, Moran DS. Effects of a 4 

month recruit training program on markers of bone metabolism. Med Sci Sports 

Exerc. 2008; 40(11 Suppl):S660-670.  

Fernandez-Real JM, Izquierdo M, Ortega F et al. The relationship of serum osteocalcin 

concentration to insulin secretion, sensitivity, and disposal with hypocaloric diet and 

resistance training. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94(1):237-45. 

Gerard C, Rollins BJ. Chemokines and disease. Nat Immunol. 2001; 2(2):108-15. 

Gericke A, Qin C, Spevak L, Fujimoto Y, Butler WT, Sørensen ES et al. Importance of 

Phosphorylation for Osteopontin Regulation of Biomineralization. Calcif Tissue Int. 

2005; 77(1):45-54. 

Giachelli CM, Steitz S. Osteopontin: a versatile regulator of inflammation and 

biomineralization. Matrix Biol. 2000; 19(7): 615–622. 

Gotch FA, Sargent JA. A mechanicistic analysis of the National Dialysis Cooperative 

Study (NCDS). Kidney Int. 1985; 28(3):526- 34.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dukkipati%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kovesdy%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Budoff%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nissenson%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprague%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199875


 

 

- 78 - 

 

Guadalupe AG,  Perez-Gomez J,  Olmedillas H,  Chavarren J, Dorado C, Santana A et 

al. Strength training combined with plyometric jumps in adults: sex differences in 

fat-bone axis adaptations. J Appl Physiol. 2009; 106(4):1100-1111.  

Gueiros JEB, Hernandes FR, Karohl C, Jorgetti V. Prevenção e tratamento do 

hiperparatireoidismo secundário na DRC. J Bras Nefrol. 2011; 33(1):S7-S14.  

Hofbauer LC, Heufelder AE. Role of receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand 

and osteoprotegerin in bone cell biology. J Mol Med. 2001; 79(5-6):243-53.  

Hofbauer LC, Schoppet M. Clinical implications of the osteoprotegerin/RANKL/RANK 

system for bone and vascular diseases. JAMA. 2004. 292(4):490-5. 

Holden RM, Beseau D, Booth SL, Adams MA, Garland JS, Morton RA et al. FGF-23 is 

associated with cardiac troponin T and mortality in hemodialysis patients. Hemodial 

Int. 2011; 16(1):53-8.  

Holloway WR, Collier FM, Aitken CJ, Myers DE, Hodge JM, Malakellis M et al. 

Leptin inhibits osteoclast generation. J Bone Miner Res. 2002; 17(2):200-209.  

Houben RJTJ, Jin D, Stafford DW, Proost P, Ebberink RH, Vermeer C et al. 

Osteocalcin binds tightly to the c-glutamylcarboxylase at a site distinct from that of 

the other known vitamin K-dependent proteins. Biochem J. 1999; 341(Pt 2):265-

269.  

Howard CC, Matrisian LM, Liaw L. Distinct roles of osteopontin in host defense 

activity and tumor survival during squamous cell carcinoma progression in vivo. 

Cancer Res. 1998; 58(22):5206-5215. 

Huang GS, Chu TS, Lou MF, Hwang SL, Yang RS. Factors associated with low bone 

mass in the hemodialysis patients– a cross-sectional correlation study. BMC 

Musculoskelet Disord. 2009; 10:60.  

http://jap.physiology.org/search?author1=J.+Perez-Gomez&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=H.+Olmedillas&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=J.+Chavarren&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=C.+Dorado&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=A.+Santana&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chu%20TS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lou%20MF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hwang%20SL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yang%20RS%22%5BAuthor%5D


 

 

- 79 - 

 

Ihara H, Denhardt DT, Furuya K, Yamashita T, Muguruma Y, Tsuji K et al. Parathyroid 

hormone-induced bone resorption does not occur in the absence of osteopontin. J 

Biol Chem. 2001; 276(16):13065-71. 

Ikizler TA, Cano NJ, Franch H, Fouque D, Himmelfarb J, Kalantar-Zadeh K et al. 

Prevention and treatmeny of protein energy wasting in chronic kidney disease 

patients: a consensus statement by the International Society of Renal Nutition and 

Metabolism. Kid Int. 2013; 84(6):1096-1107. 

IPAQ. Research Committee. Guidelines for Data Processing and Analysis of the 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)-Short and Long Forms, 2005 

[Internet]. Disponível em: www.ipaq.ki.se.  

Isakova T, Wahl P, Vargas GS, Gutierrez OM, Scialla J, Xie H et al. Fibroblast growth 

factor 23 is elevated before parathyroid hormone and phosphate in chronic kidney 

disease. Kidney Int. 2011; 79(12):1370-8. 

Jankowski CM, Shea K, Barry DW, Linnebur SA, Wolfe P, Kittelson J et al. Timing of 

Ibuprofen Use and Musculoskeletal Adaptations to Exercise Training in Older 

Adults. Bone Rep. 2015; 1:1-8. 

Jiang JQ, Lin S, Xu PC, Zheng DF, Jia JY. Serum osteoprotegerin measurement for 

early diagnosis of chronic kidney disease mineral and bone disorder. Nephrology. 

2011; 16(6):58894. 

Johansen KL, Kaysen GA, Young BS, Hung AM, Makani S, Chertow GM. 

Longitudinal study of nutritional status, body composition, and physical function in 

hemodialysis patients. Am J Clin Nutr. 2003; 77(4):842-6. 

Johansen KL, Painter PL, Sakkas GK, Gordon P, Doyle J, Shubert T. Effects of 

resistance exercise training and nandrolone decanoate on body composition and 

http://www.ipaq.ki.se/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jankowski%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25642444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shea%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25642444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barry%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25642444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linnebur%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25642444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolfe%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25642444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kittelson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25642444


 

 

- 80 - 

 

muscle function among patients who received hemodialysis: a randomized, 

controlled trial. J Am Soc Nephrol. 2006; 17(8):2307-2314. 

Johansen KL. Exercise in the end-stage renal disease population. J Am Soc Nephrol. 

2007; 18(6):1845-1854.  

Jüppner H, wolf M, Salusky IB. FGF-23: more than a regulator of renal phosphate 

handling? J Bone Miner Res. 2010; 25(10):2091-2097. 

Kalantar-Zadeh K, Kuae N, Regidor DL, Kovesdy CP, Kilpatrick RD, Shinaberger CS 

et al. Survival predictability of time-varying indicators of bone disease in 

maintenance hemodialysis patients. Kidney Int. 2006; 70(4):771-80.  

Karabulut M, Bemben DA, Sherk VD, Anderson MA, Abe T, Bemben MG. Effects of 

high-intensity resistance training and low-intensity resistance training with vascular 

restriction on bone markers in older men. Eur J Appl Physiol. 2011; 111(8):1659-67.  

Kato A, Takita T, Furuhashi M, Maruyama Y, Hishida A. Comparison of serum 

albumin, C-reactive protein and carotid atherosclerosis as predictors of 10-year 

mortality in hemodialysis patients. Hemodial Int. 2010; 14(2):226-32. 

Kawai M, Sousa KM, MacDougald OA, Rosen CJ. The many facets of PPARgamma: 

novel insights for the skeleton. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2010; 299(1):E39. 

KDIGO. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, 

and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-

MBD). Kidney Int. 2009; 76(113):S22-S49. 

Kelley GA, Kelley KS, Tran ZV. Exercise and bone mineral density in men: a meta-

analysis. J Appl Physiol. 2000; 88(5):1730-6. 



 

 

- 81 - 

 

Kemmler W, von Stengel S, Engelke K, Häberle L, Kalender WA. Exercise effects on 

bone mineral density, falls, coronary risk factors, and health care costs in older 

women. Arch Intern Med. 2010; 170(2):179-185.  

Kerschan-Schindl K, Thalmann M, Sodeck GH, Skenderi K, Matalas AL, Grampp S, et 

al. A 246-km continuous running race causes significant changes in bone 

metabolism. Bone. 2009; 45: 1079–1083. 

Kim YS, Paik IY, Rhie YJ, Suh SH. Integrative Physiology: Defined Novel Metabolic 

Roles of Osteocalcin. Korean Med Sci. 2010; 25(7): 985-991. 

Kindblom JM, Ohlsson C, Ljunggren O, Karlsson MK, Tivesten A, Smith U et al. 

Plasma osteocalcin is inversely related to fat mass and plasma glucose in elderly 

Swedish men. J Bone Miner Res. 2009; 24(5):785-91.73 

Kleinubing MC. Ações dos níveis plasmáticos de leptina e sua influência no controle do 

peso corporal. 2003; Revista eletrônica: www.efdeportes.com/efd64/leptina.htm.  

Koopman R, van Loon LJ. Aging, exercise, and muscle protein metabolism. J Appl 

Physiol. 2009; 106(6):2040-2048.  

Krajisnik T, Bjorklund P, Marsell R, Ljunggren O, Akerstrom G, Jonsson KB et al. 

Fibroblast growth factor-23 regulates parathyroid hormone and 1alpha-hydroxylase 

expression in cultured bovine parathyroid cells. J Endocrinol. 2007; 195(1):125-131. 

Kumar PJ, Clark ML. Kumar and Clark’s Clinical Medicine, Saunders Elsevier, 

Edinburgh, UK: 7th edition, 2009. 

Ledebo I, Blankestijn PJ. Haemofiltration-optimal efficiency and safety. Nephrol 

Dialysis Transplant Plus. 2010; 3(1):8-16. 

Lee NK, Sowa H, Hinoi E, Ferron M, Ahn JD, Confavreux C et al. Endocrine regulation 

of energy metabolism by the skeleton. Cell 2007; 130(3):456–469.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22von%20Stengel%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Engelke%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22H%C3%A4berle%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kalender%20WA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Paik%20IY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rhie%20YJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Suh%20SH%22%5BAuthor%5D
http://www.efdeportes.com/efd64/leptina.htm


 

 

- 82 - 

 

Li L, Chen X, Lv S, Dong M, Zhang L, Tu J, et al. Influence of exercise on bone 

remodeling-related hormones and cytokines in ovariectomized rats: a model of 

postmenopausal osteoporosis. PLoS One. 2014; 9: e112845. 

Liu S, Quarles LD. How fibroblast growth factor 23 works. J Am Soc Nephrol 2007; 

18(6):1637-47. 

Lohman TG, Roche AF, Martorell R. Anthropometric standardization reference manual. 

Abridged edition, 90p, 1991.  

London GM, Marty C, Marchais SJ, Guerin AP, Metivier F, de Verjenoul MC. Arterial 

calcifications and bone histomorphometry in end-stage renal disease. J Am Soc 

Nephrol. 2004; 15(7):1943-51. 

Lorentzon M, Landin K, Mellström D, Ohlsson C. Leptin is a negative independent 

predictor of areal BMD and cortical bone size in young adult Swedish men. J Bone 

Miner Res. 2006; 21(12):1871-1878.  

Lorenzen J, Krämer R, Kliem V, Bode-Boeger SM, Veldink H, Haller H et al. 

Circulating levels of osteopontin are closely related to glomerular filtration rate and 

cardiovascular risk markers in patients with chronic kidney disease. Eur J Clin 

Invest. 2010; 40(4):294-300. 

Ma YL, Cain RL, Halladay DL, Yang X, Zeng Q, Miles RR et al. Catabolic effects of 

continuous human PTH (1–38) in vivo is associated with sustained stimulation of 

RANKL and inhibition of osteoprotegerin and gene-associated bone formation. 

Endocrinology. 2001; 142(9):4047-54.  

Maddalozzo GF, Snow CM. High intensity resistance training: effects on bone in older 

men and women. Calcif Tissue Int. 2000; 66(6):399-404. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Landin%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mellstr%C3%B6m%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ohlsson%20C%22%5BAuthor%5D


 

 

- 83 - 

 

Mafra D, Jolivot A, Chauveau P, Drai J, Azar R, Michel C et al. Are ghrelin and leptin 

involved in food intake and body mass index in maintenance hemodialysis? J Ren 

Nutr. 2010; 20(3):151-7. 

Magni P, Dozio E, Galliera E, Ruscica M, Corsi MM. Molecular aspects of adipokine-bone. 

Curr Mol Med. 2010; 10(6): 522-32. 

Mak RH, Ikizler AT, Kovesdy CP, Raj DS, Stenvinkel P, Kalantar-Zadeh K. Wasting in 

chronic kidney disease. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2011; 2(1):9-25. 

Malgorzewicz S, Aleksandrowicz-Wrona E, Owczarzak A, Debska-Slizien A, 

Rutkowski B, Lysiak-Szydlowska W. Adipokines and nutritional status for patients 

on maintenance hemodialysis. J Ren Nutr 2010; 20(5): 303-308. 

Mallamaci F, Tripepi G, Zoccali C. Leptin in end stage renal disease (ESRD): A link 

between fat mass, bone and the cardiovascular system. J Nephrol 2005; 18(4):464-8. 

Małyszko J, Małyszko JS, Bondyra Z, Wołczyński S, Łebkowska U, Myśliwiec M. 

Bone mineral density and bone metabolism are not related to leptin in hemodialyzed 

and peritoneally dialyzed uremic patients. Med Sci Monit. 2004; 10(3):115-9.  

Marinho SM, Moraes C, Mafra D. Crosstalk between bone and adipose tissue in chronic 

kidney disease. J Bras Nefrol. 2012; 34(2):184-8.  

Marinho SM, Wahrlich V, Mafra D. Association between body composition and bone 

mineral density in men on hemodialysis. Am J Med Sci. No prelo. 

Martin KJ, González EA. Metabolic bone disease in chronic kidney disease. J Am Soc 

Nephrol. 2007; 18(3):875-885. 

Martin KJ, Olgaard K. Diagnosis, Assessment, and Treatment of Bone Turnover 

Abnormalities in Renal Osteodystrophy. Am J Kidney Dis. 2004; 43(3):558-65.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=osteocalcin%20and%20hemodialysis%20and%20leptin


 

 

- 84 - 

 

Matsudo SM, Araújo T, Matsudo VR, Andrade D, Andrade E, Oliveira LC et al. 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ): Estudo de Validade e 

Reprodutibilidade no Brasil. Rev Bras Ativ Fís Saúde. 2001; 6(2):5-18.  

Miyahara T, Simoura T, Osahune N, Uchida Y, Sakuma T, Nemoto N et al. A highly 

potent 26,27-hexafluoro-1a,25-dihydroxyvitamin D3 on calcification in SV40-

transformed human fetal osteoblastic cells. Calcif Tissue. 2002; 70(6):488-95. 

Mittalhenkle A, Gillen DL, Stehman-Breen CO. Increased Risk of Mortality 

AssociatedWith Hip Fracture in the Dialysis Population. Am J Kidney Dis. 2004; 

44(4):672-79.  

Moe SM, Drüeke T. Improving Global Outcomes in Mineral and Bone Disorders. Clin J 

Am Soc Nephrol. 2008; 3(3):S127-S130. 

Moe S, Drueke T, Cunningham J, Goodman W, Martin K, Olgaard K et al.  Definition, 

evaluation, and classification of renal osteodystrophy: a position statement from 

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int. 2006; 

69(11):1945-53. 

Moraes C, Marinho SM, da Nobrega AC, de Oliveira Bessa B, Jacobson LV, Stockler-

Pinto MB et al. Resistance exercise: a strategy to attenuate inflammation and 

protein-energy wasting in hemodialysis patients? Int Urol Nephrol. 2014; 

46(8):1655-62. 

Mottini DU, Cadore EL, Kruel LFM. Efeitos do exercício na densidade mineral óssea. 

Motriz. 2008; 14(1):85-95.  

Moysés RMA, Cancela ALE, Gueiros JEB, Barreto FC, Neves CL, Canziani MEF et al. 

KDIGO CKD-MBD Discussion fórum: Brazilian perspective. J Bras Nefrol. 2010; 

32(3):229-236. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moraes%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marinho%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Nobrega%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Oliveira%20Bessa%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobson%20LV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stockler-Pinto%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stockler-Pinto%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729104


 

 

- 85 - 

 

Nakamichi Y, Udagawa N, Kobayashi Y, Nakamura M, Yamamoto Y, Yamashita T et 

al. Osteoprotegerin reduces the serum level of receptor activator of NF-κß ligand 

derived from osteoblasts. J Immunol. 2007; 178(1):192-200).  

Nefussi JR, Brami G, Modrowski D, Oboeuf M, Forest N. Sequential expression of 

bone matrix proteins during rat calvaria osteoblast differentiation and bone nodule 

formation in vitro. J Hitochem Citochem. 1997; 45(4):493-503. 

Negri AL, Barone R, Quiroga MA, Bravo M, Marino A, Fradinger E et al. Bone mineral 

density: serum markers of bone turnover and their relationships in peritoneal 

dialysis. Perit Dial Int. 2004; 24(2):163-8. 

Nimptsch K, Hailer S, Rohrmann S, Gedrich K, Wolfram G, Linseisen J. Determinants 

and correlates of serum undercarboxylated osteocalcin. Ann Nutr Metab. 2007; 

51(6):563-70.  

NKF- KDOQI. Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. Am J 

Kidney Dis. 2000; 35(Supl 2):1-139. 

NKF- KDOQI. National Kidney Foundation. Clinical Practice Guidelines for Bone 

Metabolism and Disease in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis. 2003; 42(4 

Suppl 3):S1- 202.  

NKF-KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and 

Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2013; 3:5-6. 

Obatake N,  Ishimura E, Hirowatari TTK, Naka H,  Miki YIT, Inaba M, et al. Annual 

change in bone mineral density in predialysis patients with chronic renal failure: 

significance of a decrease in serum 1,25-dihydroxy-vitamin D. J Bone Miner Metab. 

2007; 25(1):74-79.  



 

 

- 86 - 

 

O'Hare AM, Tawney K, Bacchetti P, Johansen KL. Decreased survival among sedentary 

patients undergoing dialysis: results from the dialysis morbidity and mortality study 

wave 2. Am J Kidney Dis. 2003; 41(2):447-54.  

Oliveira RB, Moysés RMA. FGF-23: estado da arte. J Bras de Nefrol. 2010; 32(3):323-

331. 

Onyia JE, Miles RR, Yang X, Halladay DL, Glasebrook A, McClure D et al. In vivo 

demonstration that human parathyroid hormone 1–38 inhibits the expression of 

osteoprotegerin in bone with the kinetics of an immediate early gene. J Bone Miner 

Res. 2000; 15(5):863-71.  

Orlic L, Crncevic Z, Drasko P, Zaputovic L. Bone mineral densiometry in patients on 

hemadialysys: difference between genders and what to measure. Ren Fail. 2010; 

32(3):300-8. 

O’Sullivan AJ, Lawson JA, Chan M, Kelly JJ. Body composition and energy 

metabolism in chronic renal insufficiency. Am J Kidney Dis. 2002; 39(2):369-75. 

Ota S, Takashi K, Taniai K, Makino H. Bone metabolism and daily physical activity in 

women undergoing hemodialysis. Nihon Jinzo Gakkai Shi. 1997; 39(4):441-446. 

Oury F, Sumara G, Sumara O, Ferron M, Chang H, Smith CE et al. Endocrine 

regulation of male fertility by the skeleton. Cell. 2011; 144(5):796-809. 

Park SH, Jia T, Qureshi AR, Bárány P, Heimburguer O, Larson TE et al. Determinants 

and survival implications of low bone mineral density in end-stage renal disease 

patients. J Nephrol. 2013; 26(3):485-94. 

Pereira RC, Jüppner H, Azucena-Serrano CE, Yadin O, Salusky IB, Wesseling-Perry K. 

Patterns of FGF-23, DMP1, and MEPE expression in patients with chronic kidney 

disease. Bone. 2009; 45(6):1161–1168.  



 

 

- 87 - 

 

Pittas AG, Harris SS, Eliades M, Stark P, Dawson-Hughes B. Association between 

serum osteocalcin and markers of metabolic phenotype. J Clin Endocrinol Metab 

2009; 94(3):827-32. 

Pludowski P, Holick MF, Pilz S, Wagner CL, Hollis BW, Grant WB et al. Vitamin D 

effects onmusculoskeletal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, 

cancer, fertility, pregnancy,dementia and mortality-A review of recent evidence. 

Autoimmun Rev. 2013; 12(10):976-89.  

Reid IR, Cornish J, Baldock PA. Nutrition-related peptides and bone homeostasis. J 

Bone Miner Res. 2006; 21(4): 495-500. 

Reinehr T, Kratzsch J, Kiess W, Andler W. Circulating soluble leptin receptor, leptin, 

and insulin resistance before and after weight loss in obese children. Int J Obes. 

2005; 29(10): 1230-1235. 

Renno ACM, Faganello FR, Moura FM, Santos NSA, Tirico RP, Bossini OS et al. Os 

efeitos de um programa de atividade física de carga progressiva nas propriedades 

físicas e na força óssea de ratas osteopênicas. Acta Ortop. Bras. 2007; 15(5):276-

279. 

Robling AG, Castillo AB, Turner CH: Biomechanical and molecular regulation of bone 

remodeling. Annual review of biomedical engineering. 2006, 8:455-498. 

Ryan AS, Ivey FM, Hurlubut DE, Martel GF, Lemmer JT, Sorkin JD. Regional bone 

mineral density after resistive training in young and older men and women. 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2004; 14(1):16-23. 

Saleem U, Thomas HM, Iftikhar JK. Serum osteocalcin is associated with measures of 

insulin resistance, adipokine levels, and the presence of metabolic syndrome. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010; 30:1474-1478. 



 

 

- 88 - 

 

Santoro A; Mancini E. Hemodialysis and the elderly patient: complications and 

concerns. J Nephrol. 2010; 23: Suppl 15:S80-9. 

Saraiva GL; Lazaretti-Castro M. Marcadores Bioquímicos da Remodelação Óssea na 

Prática Clínica. Arq Bras Endocrinol Metab. 2002; 46(1):72-78. 

Schoppet M, Preissner KT, Hofbauer LC. Rank ligand and osteoprotegerin: paracrine 

regulators of bone metabolism and vascular function. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 

2002; 22(4):549-553. 

Schroeder ET, Hawkins SA, Jaque SV. Musculoskeletal adaptations to 16 weeks of 

eccentric progressive resistance training in young women. J Strength Cond Res. 2004; 

18: 227-35. 

Scott JPR, Sale C, Greeves JP, Casey A, Dutton J, Fraser WD. The role of exercise 

intensity in the bone metabolic response to an acute bout of weight-bearing exercise. J 

Appl Physiol. 2011; 110:423-432. 

Scott JPR, Sale C, Greeves JP, Casey A, Dutton J, Fraser WD. Effect of recovery 

duration between two bouts of running on bone metabolism. Med Sci Sports Exerc. 

2013; 45:429-38. 

Shao J, Wang Z, Yang T, Ying H, Zhang Y, Liu S. Bone Regulates Glucose 

Metabolism as an Endocrine Organ through Osteocalcin. Int J Endocrinol. 2015; 

2015:967673. 

Sociedade Brasileira de Nefrologia. Número de doentes renais dobram, alertam 

médicos. 2012. Disponível em: http://www.sbn.org.br/. 

Sesso RC, Lopes AA, Thomé FS, Lugon JR, Watanabe Y, dos Santos DR. Diálise 

Crônica no Brasil - Relatório do Censo Brasileiro de Diálise, 2011. J Bras Nefrol. 

2012; 34(3):272-7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25873961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25873961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25873961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ying%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25873961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25873961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25873961


 

 

- 89 - 

 

Sheng MH, Lau KH, Baylink DJ. Role of osteocyte-derived insulin-like growth factor I 

in developmental growth, modeling, remodeling, and regeneration of the bone. J 

Bone Metab. 2014; 21(1):41-54. 

Smart NA, Williams AD, Levinger I, Selig S, Howden E, Coombes JS et al. Exercise & 

Sports Science Australia (ESSA) position statement on exercise and chronic kidney 

disease. J Sci Med Sport. 2013; 16(5):406-411.  

Snaedal S, Heimburger O, Qureshi AR, Danielsoon A, Wikstrom B, Fellstrom B et al. 

Comorbidity and acute clinical events as determinants of C-reactive protein 

variation in hemodialysis patients: implications for patient survival. Am J Kidney 

Dis. 2009; 53(6):1024-33. 

Sodek J, Ganss B, McKee MD. Osteopontin. Crit Rev Oral Biol Med. 2000; 11(3):279-

303. 

Stengel SV, Kemmler W, Pintag R, Beeskow C, Weineck J, Lauber D et al. Power 

training is more effective than strength training for maintaining bone mineral 

density in postmenopausal women. J Appl Physiol. 2005; 99(1):181-188.  

Suliman ME, Garcia-Lopez E, Anderstam B, Lindholm B, Stenvinkel P: Vascular 

calcification inhibitors in relation to cardiovascular disease with special emphasis on 

fetuin-A in chronic kidney disease. 2008; Adv Clin Chem. 46:217-262.  

Tajima O, Ashizawa N, Ishii T, Amagai H, Mashimo T, Liu LJ et al. Interaction of the 

effects between vitamin D receptor polymorphism and exercise training on bone 

metabolism. J Appl Physiol 2000; 88:1271-6. 

Takeda S, Elefteriou F, Levasseur R, Liu X, Zhao L, Parker KL et al. Leptin regulates 

bone formation via the sympathetic nervous system. Cell. 2002; 111(3):305-317.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Elefteriou%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levasseur%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liu%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhao%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parker%20KL%22%5BAuthor%5D


 

 

- 90 - 

 

Tan A, Gao Y, Yang X, Zhang H, Qin X, Mo L et al. Low serum osteocalcin level is a 

potential marker for metabolic syndrome: results from a Chinese male population 

survey. Metabolism. 2011; 60(8):1186-92.  

Teitelbaum SL. Bone resorption by osteoclasts. Science. 2000; 289(5484): 1504-1508. 

Tonelli M, Wiebe N, Culleton B, House A, Rabbat C, Fok M et al. Chronic kidney 

disease and mortality risk: a systematic review. J Am Soc Nephrol. 2006; 

17(7):2034-47.  

Trouvin AP, Goëb V. Receptor activator of nuclear factor-κß ligand and ostoprotegerin: 

maintaining the balance to prevent bone loss. Clin Interv Aging. 2010; 5:345-54. 

van der Sande FM, Kooman JP, Leunissen KM. Blood Purif. 2006; 24(4):335-41.  

van Dielen FM, van't Veer C, Schols AM, Soeters PB, Buurman WA and Greve JW. 

Increased leptin concentrations correlate with increased concentrations of 

inflammatory markers in morbidly obese individuals. Int J Obes Relat Metab 

Disord. 2001; 25(12):1759-1766.  

van Leeuwen JP, van Driel M, van den Bemd GJ, Pols HA. Vitamin D control of 

osteoblast function and bone extracellular matrix mineralization. Crit Rev Eukaryot 

Gene Expr. 2001; 11(1-3):199-226. 

Viguet-Carrin S, Garnero P, Delmas PD. The role of collagen in bone strength. 

Osteoporos Int. 2006; 17(3):319–336.  

Wei J, Ducy P. Co-dependence of bone and energy metabolisms. Arch Biochem 

Biophys. 2010; 503(1):35-40.  

Wolf G. Energy regulation by the skeleton. Nutr Rev. 2008; 66(4):229-233.  

Wolf G. Function of the bone protein osteocalcin: Definitive evidence. Nutr Rev. 1996; 

54(10):332-333.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wei%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ducy%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515647##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515647##


 

 

- 91 - 

 

World Health Organization. Assessment of fracture risk and its application to screening 

for postmenopausal osteoporosis. WHO Technical Report Series, 843. Génève: 

WHO, 1994. 

World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic: 

report of a WHO Consultation. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 

2000. WHO Technical Report Series 894.  

Wright HL, McCarthy HS, Middleton J, Marshal MJ. RANK, RANKL and 

osteoprotegerin in bone biology and disease. Curr Rev Musculoskelet Med. 2009; 

2(1):56-64. 

Yasin A, Liu DC, Chau L, Madrenas J, Filler G. Fibroblast growth factor-23 and 

calcium phosphate product in young chronic kidney disease patients: a cross-

sectional study. BMC Nephrol. 2013; 14:39. 

Yilmaz A, Nur N, Turgut B. Leptin and bone mineral density in haemodialysis patients. 

Ann Acad Med Singapore. 2009; 38(4):374-7. 

Yoneda T, Maruyama Y, Uji Y, Motomiya Y, Hashiguchi Y,Miura M, et al. A possible 

role for leptin in normo-hypoparathyroid uremic bone in post-menopausal dialysis 

women. J Bone Miner Metab. 2001; 19(2):119-24. 

Yu S, Franceschi RT, Luo M, Zhang X, Jiang Y, Zhang J et al. Parathyroid hormone 

increases activating transcription factor 4 expression and activity in osteoblasts: 

Requirement for osteocalcin gene expression. Endocrinology. 2008; 149(4): 1960-

1968. 

Yuan Q, Sato T, Densmore M, Saito H, Schüler C, Erben RG et al. Deletion of PTH 

Rescues Skeletal Abnormalities and High Osteopontin Levels in Klotho -/- Mice. 

PLoS Genet. 2012; 8(5):e1002726.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yilmaz%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nur%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Turgut%20B%22%5BAuthor%5D


 

 

- 92 - 

 

Zhang J, Fu M, Myles D, Zhu X, Du J, Cao X, Chen YE. PDGF induces osteoprotegerin 

expression in vascular smooth muscle cells by multiple signal pathways. FEBS Lett. 

2002; 521(1-3):180-184. 

Zheng CM, Chu P, Wu CC, Ma Wy, Hung KC, Hsu YH et al. Association between 

increased serum osteoprotegerin levels and improvement in bone mineral density 

after parathyroidectomy in hemodialysis patients. Tohoku J Exp Med. 2012; 

226(1):19-27. 

Zhou Y, Liu Y, Tan J. Is 1,25-dihydroxyvitamin D3 an ideal substitute for 

dexamethasone for inducing osteogenic differentiation of human adipose tissue-

derived stromal cells in vitro?  Chin med j (Engl). 2006; 119(15):1278-1286. 

Ziegler S, Niessner A, Richter B, Wirth S, Billensteiner E, Woloszczuk W et al. 

Endurance running acutely raises plasma osteoprotegerin and lowers plasma 

receptor activator of nuclear factor kappa B ligand. Metabolism. 2005; 54: 935–938. 

Zinna EM, Yarasheski KE. Exercise treatment to counteract protein wasting of chronic 

diseases. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2003; 6(1):87-93. 

Zuk PA, Zhu M, Ashjian P, Ugarte DA, Huang JI, Mizuno H et al. Human adipose 

tissue is a source of multipotent stem cells. Mol biol cell. 2002; 13(12):4279-4295. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 93 - 

 

10.0 APÊNDICES 

 

10.1 Apêndice 1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 Projeto: Modulação do crosstalk entre tecido adiposo e osso com um programa de 

exercício físico para pacientes renais crônicos sob hemodiálise 

 

  Pesquisadores Responsáveis: Sandra Mara Silva de Azevedo Marinho, Cristiane 
Moraes e Bruno Bessa 

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

“Modulação do crosstalk entre tecido adiposo e osso com um programa de exercício 

físico para pacientes renais crônicos sob hemodiálise”, de responsabilidade dos 

pesquisadores Sandra Mara Silva de Azevedo Marinho, Cristiane Moraes e Bruno 

Bessa. 

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 resistido sobre a muscular, a densidade mineral óssea, níveis de 

hormônios relacionados à saúde dos seus ossos e hormônios do apetite.  Além disso, 

avaliaremos seus hábitos alimentares e o estado nutricional.   

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 exercício com as pernas durante as sessões de 

diálise durante 6 meses. Dois exames irão avaliar os resultados da pesquisa. O primeiro 

irá medir se houve melhora na composição óssea e para isso agendaremos uma data para 

avaliação da densidade mineral óssea (DXA) no Laboratório de Avaliação Nutricional e 

Funcional da UFF (LANUFF) localizado em Niterói-RJ na Universidade Federal 

Fluminense-UFF. O segundo exame será agendado em outra data para avaliar o ganho 

de força nas pernas através de uma avaliação isocinética na Universidade Gama Filho 

(Piedade). Nenhuma das avaliações traz risco aos pacientes e serão realizadas antes e 

após a realização dos 6 meses de exercício. O deslocamento para a realização destes 

exames não acarretará em nenhum custo ao paciente e ficará sob responsabilidade dos 

pesquisadores envolvidos. 

Para avaliar os efeitos do exercício nos marcadores da sua composição óssea, de 

inflamação e apetite será feita uma coleta de sangue (juntamente com a rotina mensal) 

antes e após os 6 meses de exercício. 

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

como a qualquer dado referente ao resultado dos exames, com os profissionais: Sandra 

Mara Silva de Azevedo Marinho, Cristiane Moraes e Bruno Bessa 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 
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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. 

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 Sandra Mara Silva de 

Azevedo Marinho 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:  

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

Cristiane: 82052303 ou email crismoraes@crismoraes.ntr.br 

Bruno: 84555814 ou email bessa.oliveira@gmail.com 

 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

                                           Assinatura do Paciente 

RG:_____________________ 

Idade: __________________ 

 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

                                           Assinatura do Pesquisador 

RG:_____________________ 
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10.2 Apêndice 2- Questionário Internacional de Atividade Física  

 

Nome: _ 

Data: _/_/_ Idade: Sexo: F ( M ( ) 

Você trabalha de forma remunerada: ( ) Sim  ( ) Não 

Quantas horas você trabalha por dia: _ 

Quantos anos completos você estudou: _ 

 

Nós estamos interessados em saber que tipo de atividade física as pessoas fazem como parte do 

seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física 

em uma semana NORMAL, USUAL ou HABITUAL. As perguntas incluem as atividades que 

você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como 

parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são muito importantes. Por favor, 

responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. 

Para responder as questões lembre-se que: 

• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico 

e que fazem respirar muito mais forte que o normal. 

• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar um pouco mais forte que o normal. 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, 

pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no 

quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que faça você suar bastante 

ou aumentem muito sua respiração ou batimentos do coração. 

_ dias por semana          ( ) Nenhum 

1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanta tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

Horas:_          Minutos:_ 

2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 

ginastica aeróbica leve, jogar vô1ei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos 

na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade 

que faça você suar leve ou aumentem moderadamente sua 
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respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA). 

 

2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

_ dias por semana  ( ) Nenhum 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 

prazer ou como forma de exercício? 

_ dias por semana   ( ) Nenhum 

3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanta tempo no total 

você gasta caminhando por dia? 

 Horas:_   Minutos:_ 

Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo no trabalho, 

em casa, na escola ou faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui o tempo que você gasta 

sentado no escritório ou estudando, fazendo lição de casa, visitando amigos, lendo sentado ou 

deitado assistindo televisão. 

4a. Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia de semana? 

Horas:_       Minutos_ 

4.b Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia do final de semana? 

Horas_   Minutos_ 
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11.0 ANEXOS  

11.1 Anexo 1 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina / 

Hospital Antônio Pedro 
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