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RESUMO

Novelli Gomes, Alexandre. Impacto sobre a capacidade aeróbica e marcadores 
cardiovasculares de um programa de exercício intradialítico com intensidade 
definida a partir do teste de caminhada de seis minutos em pacientes com 
doença renal crônica. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.

O risco relativo de morte cardiovascular em pacientes com doença renal crônica 
(DRC) estágio 5 é 20 a 30 vezes maior quando comparado com a população em geral. 
Pacientes com DRC em hemodiálise (HD) tendem a ser sedentários, o que associado 
a outros fatores de risco presentes nesses pacientes aumentam as complicações 
cardiovasculares e a mortalidade. Objetivos: Avaliar os efeitos de um programa de 
exercícios aeróbicos intradialíticos em pacientes com DRC em HD sobre a aptidão 
aeróbica e marcadores cardiovasculares. Métodos: Estudados 16 pacientes com 
DRC em HD estratificados randomicamente em dois grupos: grupo exercício (GE=9) e 
grupo-controle (GC=7). Coletados dados demográficos, clínicos e bioquímicos dos 
pacientes estudados. Realizados o teste de caminhada de seis minutos (TC6M) para 
definir a frequência cardíaca (FC) alvo segundo Oliveira et al. (2016), que propuseram, 
numa população com insuficiência cardíaca, a fórmula: frequência cardíaca (FC) máxima 
no TC6M mais 10% (FCMTC6M + 10%) para o treinamento aeróbico submáximo.                                                      
O programa de exercícios foi individualizado, realizado em bicicleta adaptada durante 
as sessões de diálise, três vezes/semana por três meses, com duração de 45 min. 
O VO2 de pico foi estimado pela fórmula de Cahalin et al. (1996). Analisados a 
distância percorrida no TC6M (DP6M), VO2 estimado, PCR e o BNP. Realizada 
análise estatística descritiva dos dados. Resultados: Após três meses de exercício, 
o GE apresentou aumento significativo na distância percorrida no TC6M, e seus 
respectivos VO2 estimados: 462,3±46,4 m (16,4±2,8 ml.kg-1.min-1) para 497,3±61,39 m 
(18,8±2,9 ml.kg-1.min-1), respectivamente p=0,032 e p=0,014. Não houve diferença 
significativa no GC com 427,1±79,2 m (15,1±1,7 ml.kg-1.min-1) para 400,2±127,1 m 
(16,1±3,2 ml.kg-1.min-1), respectivamente p=0,346 e p=0,399. Os valores medianos de 
BNP no GE foram reduzidos de 69,0 pg/mL para 33,7 pg/mL (p=0,021) e não houve 
alteração significativa nos valores de PCR. Não houve eventos adversos graves no 
GE. Conclusões: Um programa de exercício aeróbico cicloergométrico intradialítico, 
com intensidade definida através do TC6M, mostrou-se eficaz, seguro e prático em 
pacientes renais crônicos em HD. Houve ganhos significativos na capacidade aeróbica 
(VO2 estimado e DP6M) e redução estatisticamente significativa dos níveis de                                                                                                                                               
BNP. Não houve reduções significativas em relação aos níveis da PCR em ambos os 
grupos estudados.

Palavras-chave: Exercício físico. Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. Inflamação. 
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ABSTRACT

Novelli Gomes, Alexandre. Impact on aerobic capacity and cardiovascular 
markers of an intradialytic exercise program with intensity defined from the 
six-minute walk test in chronic kidney disease patients. 2018. Dissertation 
(Master in Cardiovascular Science) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2018.

The relative risk of cardiovascular death in patients with stage 5 chronic kidney disease 
(CKD) is 20 to 30 times higher when compared to the general population. Patients 
with CKD on hemodialysis (HD) tend to be sedentary, which in combination with other 
risk factors present in these patients increases cardiovascular complications and 
mortality. Objectives: Evaluate the effects of an intradialytic aerobic exercise program 
in patients with CKD performing HD on aerobic fitness and cardiovascular markers. 
Methods: Sixteen patients with CKD in HD were randomly stratified into two groups: 
exercise group (EG=9) and control group (CG=7). Collected demographic, clinical and 
biochemical data of the patients studied. Performed six-minute walk test (6MWT) to 
define target heart rate (HR) according to Oliveira et al. (2016) who proposed, in a 
population with heart failure, the formula: maximum heart rate (HR) at 6MWT plus 
10% (MHR6MWT+10%) for submaximal aerobic training. Executed an individualized 
exercise program on a bicycle adapted during the dialysis sessions, three times / week 
for three months, lasting 45 min. Estimated the peak VO2 by the formula of Cahalin 
et al. (1996). Analyzed distance walked in 6MWT (DW6M), estimated VO2, CRP and 
BNP. Descriptive statistical analysis of the data was carried out. Results: After three 
months of exercise, the EG presented a significant increase in the DW6M, and their 
respective VO2 estimated: 462.3 ± 46.4 m (16.4 ± 2.8 ml.kg-1.min-1) for 497.3 ± 61.39 m 
(18.8 ± 2.9 ml.kg-1.min-1), respectively p=0.032 and p=0.014. There was no significant 
difference in CG with 427.1 ± 79.2 m (15.1 ± 1.7 ml.kg-1.min-1) for 400.2 ± 127.1 m (16.1 ± 
3.2 ml.kg-1.min-1), respectively p=0.346 and p=0.399. Median BNP values in EG were 
reduced from 69.0 pg/mL to 33.7 pg/mL (p=0.021) and there was no significant change 
in the CRP values. There were no serious adverse events in EG. Conclusions: An 
intradialytic cycloergometric aerobic exercise program with intensity defined through 
the 6MWT was effective, safe and practical in chronic renal patients in HD. There were 
significant gains in aerobic capacity (estimated VO2 and DW6M) and a statistically 
significant reduction in BNP levels. There were no significant reductions in CRP levels 
in both groups.

Keywords: Physical exercise. Chronic renal failure. Hemodialysis. Inflammation.
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1. INTRODUÇÃO

 Certos preconceitos são difíceis de vencer, mesmo havendo evidências 
científicas que os contradigam. A prática do exercício, por muitos anos, não se 
incorporou ao hábito de vida das pessoas, devido a uma exagerada preocupação               
com as suas possíveis consequências deletérias. A evidência científica se  opõe a 
essa ideia, e demonstra o grande benefício da prática do exercício físico regular.                  
O maior risco é estar sedentário, inclusive para o cardiopata (Ladenvall et al., 2016; 
Forman et al., 2017). 

 A história do maratonista Clarence DeMar, heptacampeão da maratona de 
Boston, ilustra bem esse fato. A adaptação cardiovascular benigna ao exercício inclui 
a bradicardia de repouso, o aumento global da área cardíaca e o aparecimento de 
sopros funcionais pulmonares e aórticos. Até a metade do século XX, tais adaptações 
foram interpretadas como patológicas a ponto de Clarence DeMar ter feito uma 
pausa de cinco anos nas competições, devido aos constantes avisos de seu médico 
e fãs sobre os efeitos deletérios do exercício para o coração (Thompson, 2004). 
Em sua biografia, DeMar revela que seu médico morreu devido a infarto agudo do                                   
miocárdio (IAM) dois anos após a sua decisão de parar de correr. 

 No caso de pessoas saudáveis, esse preconceito, apesar de ainda existir, não é 
mais tão prevalente quanto no passado. No entanto ele ainda persiste, inclusive entre 
os profissionais de saúde em relação às pessoas com doença renal crônica (DRC) em 
hemodiálise (HD), apesar da segurança e dos inúmeros benefícios descritos, o que 
se traduz numa baixa adesão à prática do exercício desses pacientes (Deschamps, 
2016; Johansen, 2005). 

 Porém há dúvidas sobre os reais benefícios do exercício aeróbico intradialítico 
como levantam Young et al. (2018), em recente revisão sistemática e meta-análise. 

 O espectro da doença cardiovascular (DCV) na doença renal crônica (DRC) 
inclui a doença coronariana, a insuficiência cardíaca, as arritmias e a doença 
vascular periférica. O risco relativo de morte cardiovascular é 20 a 30 vezes maior 
quando comparado com a população em geral nos pacientes com DRC no estágio 5.                                                                                                                                              
Esse risco aumenta proporcionalmente com o declínio da filtração glomerular e a 
maioria deles morrerá antes de chegar à necessidade de diálise ou transplante renal 
(Subbiah et al., 2016).

 É crescente o interesse dos pesquisadores em compreender melhor o 
mecanismo fisiopatológico da DCV no paciente renal crônico para, consequentemente, 
propor tratamentos mais eficazes em reduzir a internação hospitalar e a alta          
morbimortalidade. 
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 A inflamação crônica tem chamado a atenção de grande número de 
pesquisadores como importante fator de risco no paciente com DRC (Stenvinkel, 
2010). Viana et al. (2014) sugerem um efeito anti-inflamatório do exercício aeróbico 
em pacientes com DRC em tratamento conservador. Nesse estudo, após seis meses, 
houve redução da razão entre IL-6 e IL-10 associada à inibição da atividade dos 
linfócitos T e monócitos que não foi observada no grupo-controle.

 Pacientes em hemodiálise, fisicamente ativos, têm maior taxa de sobrevida e 
menor incidência de DCV (Johansen, 2007). Além da sobrevida, o controle pressórico 
e glicêmico, o aumento da força, o incremento da capacidade aeróbica e a melhora da 
qualidade de vida são outros aspectos positivos da prática do exercício pelo nefropata 
(Johansen, 2005). A baixa adesão ao exercício físico pelo paciente com DRC ganha 
relevância haja vista que a simples transposição de tratamentos da DCV que são 
eficazes no paciente sem DRC para o paciente com DRC não resulta, na maioria das 
vezes, em melhores desfechos (Authors/Task Force Members et al., 2016). 

 Para o paciente com DRC, o American College of Sports Medicine (Ferguson, 
2014) orienta, em linhas gerais, que parece prudente uma combinação de treinamento 
aeróbico e contra a resistência, adaptando o exercício para as condições individuais 
do paciente, com intensidade leve a moderada e aumento gradual no tempo. Se o 
exercício for realizado durante a diálise, deverá ser feito durante a primeira metade do 
tratamento para evitar episódios hipotensivos (Ferguson, 2014). 

 Nesse contexto, a avaliação dos efeitos de diferentes formas e modalidades 
de prescrição de exercícios e o impacto desses na melhora da aptidão aeróbica, nos 
marcadores cardiovasculares e na mortalidade de pacientes com DRC, entre eles 
aqueles em HD, torna-se necessária. Esses estudos ampliarão o conhecimento 
sobre qual a melhor estratégia em relação à aderência, ao período (intradialítico ou 
não), modo, frequência, duração e intensidade do exercício que possam resultar em 
melhores desfechos para esses pacientes.
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2. OBJETIVOS

 São objetivos do presente estudo:

 Objetivo primário

 Avaliar os efeitos de um programa de exercícios aeróbicos intradialíticos sobre 
a aptidão aeróbica e marcadores cardiovasculares em pacientes com doença renal 
crônica em hemodiálise.

 Objetivos secundários

• Verificar o desempenho da capacidade aeróbica de pacientes com DRC 
em HD, após três meses de exercícios cicloergométricos intradialíticos, de 
intensidade submáxima prescrita de acordo com a FC máxima no teste de 
caminhada de seis minutos (TC6M).

• Analisar o comportamento da proteína C-reativa (PCR) em pacientes com 
DRC em HD, após três meses de exercícios aeróbicos.

• Analisar o comportamento do peptídeo natriurético tipo B (BNP) em pacientes 
com DRC em HD, após três meses de exercícios aeróbicos.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Inter-relação: DRC e DCV 

 Doença renal crônica é uma síndrome caracterizada pela perda progressiva 
e irreversível das funções renais. Em razão da grande importância dos rins na 
manutenção da homeostasia, a ocorrência da DRC pode afetar quase todos os                                         
sistemas do organismo, ocasionando significativa morbimortalidade (Snively e 
Gutierrez, 2004). 

 O National Kidney Foundation (NKF-2013) por meio do Kidney Disease 
Improving Global Outcomes (KDIGO) (International Society of Nephrology, 2013) definiu 
DRC como anormalidades na estrutura ou função dos rins, presentes por mais de três 
meses, com implicações para a saúde. A DRC é classificada em cinco estágios de 
acordo com a taxa de filtração glomerular (TFG) (International Society of Nephrology, 
2013) e albuminúria persistente (Quadro 1). Os quatro primeiros correspondem à 
fase pré-dialítica (tratamento conservador), marcada pela síndrome urêmica, com 
progressivas alterações da homeostasia do organismo. Quando esse tratamento não 
é mais suficiente, a terapia renal substitutiva (TRS) deve ser introduzida, como diálise 
peritoneal (DP) ou hemodiálise (Baiardi et al., 2002).

Quadro 1: Classificação da doença renal crônica

Prognóstico de DRC por categorias de TFG e 
albuminúria

Categorias de albuminúria persistente
Descrição e classe

A1 A2 A3

Normal 
ou levem.

aumentada

Moderad. 
aumentada

Gravem. 
aumentada

TF
G

 c
at

eg
or

ia
s 

(m
l/m

in
/1

,7
3m

2 )
D

es
cr

iç
ão

 e
 c

la
ss

e

<30 mg/dia 30-300 mg/dia >300 mg/dia

G1 Normal ou alta >90 mL/min G1 A1 G1 A2 G1 A3

G2 Levem. reduzida 60-89 mL/min G2 A1 G2 A2 G2 A3

G3a Leve a moderad.
reduzida

45-59 mL/min G3a A1 G3a A2 G3a A3

G3b Moderada a 
gravem. reduzida

30-44 mL/min G3b A1 G3b A2 G3b A3

G4 Gravem. reduzida 15-29 mL/min G4 A1 G4 A2 G4 A3

G5 Falência renal <15 mL/min G5 A1 G5 A2 G5 A3

Legenda: DRC – doença renal crônica; TGF – taxa de filtração glomerular; Levem. – levemente; 
Moderad. – moderadamente; Gravem. – gravemente
Fonte: International Society of Nephrology, 2013.
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 No Brasil, segundo dados do inquérito brasileiro de diálise em julho de 2016, o 
total estimado de pacientes em diálise foi 122 825. Nesse mesmo ano, a incidência 
estimada foi 193 pacientes por milhão da população (pmp), sendo que o diabetes 
era a doença de base em 41,0 % desses pacientes novos. As estimativas nacionais 
das taxas de prevalência de tratamento dialítico foram de 596 pmp (variação: 344 
na região norte e 700 na região sudeste). A taxa anual de mortalidade bruta foi 
18,2 %. Dos pacientes prevalentes, 92,0 % estavam em HD e 8,0 % em DP; 29 268 
(24,0%) estavam em fila de espera para transplante, 37,0% apresentavam sobrepeso/
obesidade, 29,0 % tinham diabetes, 16,0 % tinham PTH >600 pg/mL e 26,0% 
hemoglobina <10 g/dL. Vale ressaltar que não houve menção no inquérito sobre a 
realização de atividade física seja ela no período intra ou interdialítico. Os autores 
concluem que no período entre 2011 e 2014 as taxas de incidência e prevalência da 
diálise tenderam a aumentar e a de mortalidade ficou estável (Sesso et al., 2017).
 Apesar dos avanços recentes na tecnologia de diálise, dos solutos e das 
membranas, pacientes em diálise apresentam vários fatores de risco para DCV e, de 
fato, a mortalidade cardiovascular é elevada nesses pacientes (Bayés et al., 2006; 
Baurmeister et al., 2009). O risco relativo para mortalidade cardiovascular aumenta 
de maneira independente tanto com a queda da filtração glomerular quanto com o 
aumento da albuminúria (Quadro 2) (Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium 
et al., 2010). O risco de morte cardiovascular é 10 a 20 vezes maior nos pacientes 
com DRC em HD quando comparados com controles pareados por idade e sexo sem 
DRC (Liu et al., 2014). Adicionalmente aos fatores de risco tradicionais (obesidade, 
hipertensão, diabetes, dislipidemia, etc.) e as situações típicas da doença renal 
(inflamação crônica, hipervolemia, anemia, alterações no metabolismo cálcio-fósforo, 
etc.), pacientes em TRS também apresentam alta prevalência dos chamados fatores 
emergentes: elevados níveis de homocisteína, lipoproteína (a), presença de estresse 
oxidativo e inflamação (Bayés et al., 2006; Stenvinkel, 2010).

Quadro 2: Mortalidade cardiovascular na DRC

ACR<10 ACR 10-29 ACR 30-299 ACR≥300

eGFR >105 0,9 1,3 2,3 2,1

eGFR 90-105 Ref 1,5 1,7 3,7

eGFR 75-90 1,0 1,3 1,6 3,7

eGFR 60-75 1,0 1,4 2,0 4,1

eGFR 45-60 1,5 2,2 2,8 4,3

eGFR 30-45 2,2 2,7 3,4 5,2

eGFR 15-30 14 7,9 4,8 8,1

Legenda: DRC – doença renal crônica; eGFR – filtração glomerular renal; ACR – razão albumina-creatinina
Fonte: Adaptado de Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium et al., 2010.
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 A DCV e a doença renal estão fortemente relacionadas e isso se manifesta na 
disfunção recíproca do coração e dos rins quando um deles é inicialmente acometido 
(síndrome cardiorrenal) (Liu et al., 2014). Em estudo feito por Foley et al. (1995), com  
433 pacientes com DRC no estágio 5, mais de 70% dos pacientes que iniciavam a 
diálise, apresentavam hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e 15% sofriam de disfunção 
ventricular esquerda. Insuficiência cardíaca (IC) é a complicação cardiovascular mais 
comum na DRC, sendo a mortalidade um pouco maior pela disfunção diastólica do 
que pela sistólica e sua prevalência aumenta com o declínio da função glomerular 
(Herzog et al., 2011). 
 A inflamação e o estresse oxidativo são complicações crônicas comuns tanto 
na DCV como na DRC e o processo dialítico per se, a síndrome urêmica e o acúmulo 
de produtos de glicação avançada são alguns dos fatores que contribuem para o 
desenvolvimento do estado inflamatório crônico (Banerjee et al., 2011). O estresse 
oxidativo ocorre nos locais de inflamação, formando espécies reativas de oxigênio 
e nitrogênio, agravando o quadro e estabelecendo um ciclo vicioso entre estresse 
oxidativo e superprodução de citocinas pró-inflamatórias (Vaziri, 2004).

3.2. Inflamação e DRC

 A inflamação crônica tem chamado a atenção de grande número de 
pesquisadores como importante fator de risco para a morbidade e mortalidade 
no paciente com DRC. As causas da inflamação crônica nesses pacientes são 
complexas e multifatoriais, ligadas a determinantes relacionados à diálise ou não. 
Dentre os fatores ligados à diálise estão a infecção do acesso vascular, a hipotensão 
intradialítica, a contaminação da solução de diálise e a sobrecarga de volume. Já os 
não relacionados à HD incluem infecções diversas, trauma, periodontite e doença 
cardíaca isquêmica (Stenvinkel, 2010). 

 A síndrome urêmica leva ao estado inflamatório de baixa intensidade com 
desequilíbrio na expressão das citocinas e disfunção de neutrófilos e células T.                     
Esta pode estar relacionada à resposta imune deficiente e cronicamente estimulada, 
que se manifesta por aumento do risco cardiovascular. Embora um grande número 
de citocinas pró e anti-inflamatórias sejam importantes, a IL-10 (anti-inflamatória), 
a IL-6 e o TNF alpha (ambos pró-inflamatórios) parecem desempenhar um papel 
principal na DCV, na disfunção das células T helper e na redução da massa muscular 
da uremia (Stenvinkel et al., 2005). Importante ressaltar que numerosos estudos têm 
demonstrado que os biomarcadores inflamatórios ou células envolvidas na cascata 
inflamatória predizem desfechos, porém o nível de interleucina-6 (IL-6) parece ser 
o mais forte preditor da morbimortalidade cardiovascular (Stenvinkel et al., 2005).                      
O maior estímulo para a produção hepática da PCR são os níveis elevados da IL-6 
(Stenvinkel, 2010).
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 A PCR é uma proteína de fase aguda, membro da família pentraxina, sintetizada 
principalmente pelo fígado (Devaraj et al., 2009; Casas et al., 2008). Também é 
produzida pelas células da parede vascular como células endoteliais, células de 
músculo liso e pelo tecido adiposo.

 O papel fisiológico da PCR consiste em se ligar a uma molécula expressa na 
superfície (fosfocolina) em apoptose e de alguns tipos de bactérias, quando é capaz 
de ativar outras proteínas do sangue (sistema complemento) que acabam por ativar 
todo o sistema imune (Figura 1) (Rhodes et al., 2011).

Figura 1: Síntese hepática da PCR estimulada pela IL-6 e IL-1β. 
Opsonização  de bactérias e células apoptóticas, desencadeando a 
ativação do sistema complemento
Legenda: PCR – proteína C-reativa
Fonte: Adaptado de Rhodes et al, 2011.

 A PCR é importante preditor de eventos cardiovasculares incluindo o IAM, 
acidente vascular encefálico (AVE), doença arterial periférica (DAP) e morte súbita 
(MS). Em pacientes com síndrome coronariana aguda, o nível da PCR prediz 
mortalidade e complicações cardíacas (Casas et al., 2008). O Quadro 3 mostra as 
condições clínicas que influenciam as concentrações da PCR.

 Em 2008, um grande estudo genético envolvendo pacientes com doença 
vascular isquêmica (cardíaca e cerebrovascular) demonstrou que polimorfismos da 
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PCR não estão intrinsecamente relacionados com a doença vascular isquêmica.                                   
Nesse estudo, os indivíduos em que a PCR estava aumentada por polimorfismo 
genético não houve a morbimortalidade esperada. Isso sugere que o aumento da PCR 
embora seja um forte marcador de risco não é fator causal para doença isquêmica 
cardíaca e cerebrovascular (Zacho et al., 2008; Stenvinkel, 2010). A PCR pode ser 
diminuída com a realização de atividade física quando praticada acima de 500 kcal  
por semana (Kutner et al., 2016).

 PCR >1 mg/dL mostrou ser importante ponto de corte para o prognóstico da 
mortalidade geral, risco relativo quase sete vezes maior, em um estudo que comparou 
diferentes fatores de risco nos pacientes renais crônicos em HD por dois anos (Selim    
et al., 2011). Outro marcador em evidência no prognóstico cardiovascular em pacientes 
com DRC é o BNP (peptídeo natriurético do tipo B) (Santos-Araújo et al., 2015).

Quadro 3: Situações de aumento e diminuição da PCR

Aumento

Condições de saúde agudas ou crônicas

Necrose ou lesão tecidual

Isquemia ou infarto

Infecção, inflamação

Síndrome metabólica

Neoplasia maligna especialmente de mama, pulmão e gastrointestinal

Pancreatite aguda

Pós-cirúrgico

Queimadura

Leucemia

Fumo

Terapia de reposição hormonal

Obesidade

Diminuição

Exercício

Perda de peso

Consumo moderado de álcool

Medicações: estatinas, niacina, fibratos

Legenda: PCR – proteína C-reativa
Fonte: Burtis et al., 2006.
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3.3. BNP, risco cardiovascular e DRC

 Os peptídeos natriuréticos (PN) desempenham papel importante na 
manutenção da homeostase de sódio e água no organismo, assim como na 
modulação das respostas proliferativas e fibróticas. Quatro membros da família PN 
já foram descritos até agora, todos compartilhando em comum uma estrutura anelar 
de 17 aminoácidos (Santos-Araújo et al., 2015).

 O PN do tipo B é uma proteína composta por 32 aminoácidos, gerada a 
partir do precursor conhecido como proBNP. Após uma sobrecarga de volume ou 
pressão, a musculatura ventricular secreta o pré-proBNP, que é clivado em um 
proBNP de 108 aminoácidos, o qual é ainda clivado em BNP biologicamente ativo 
(32 aminoácidos) e o NT-proBNP inativo (76 aminoácidos) (Figura 2) (Martinez-
Rumayor et al., 2008; Bergler-Klein, 2009).

Figura 2: Ativação do BNP através da clivagem dos pró-peptídeos
Legenda: BNP – peptídeo natriurético tipo B
Fonte: Adaptado de Bergler-Klein, 2009.

 Os níveis do BNP refletem fortemente o estresse da parede do ventrículo 
esquerdo (VE) ao final da diástole, tanto em pacientes com IC sistólica quanto 
diastólica, correlação mantida mesmo na presença de DRC. O BNP é uma molécula 
biologicamente ativa e sua função é ajudar o coração a lidar com a sobrecarga de 
volume e a distensão da parede do VE provocando natriurese, vasodilatação e 
diurese, o que resulta em melhora do relaxamento miocárdico e do débito cardíaco. 
Ele também neutraliza as ações do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O BNP 



13

exerce a maior parte dos seus efeitos celulares através da ativação da guanilil-ciclase-
transmembrana, receptor peptídico natriurético-A (NPR-A) (Rademaker et al., 1997).

 O aumento dos níveis circulantes de BNP pode ser observado em vários estados 
de doença e geralmente é interpretado como expressão da ativação do sistema PN. 
Além da IC, que aumenta os níveis do BNP, outras condições podem alterar o BNP no 
sangue (Quadro 4) (Yancy et al., 2013; Maisel et al., 2008). No entanto, a concentração 
plasmática de BNP é regulada simultaneamente através do equilíbrio entre a síntese 
e a remoção dos PN da circulação. A função renal residual no paciente com DRC em 
hemodiálise é um fator que pode diminuir os níveis de BNP por haver metabolismo 
renal desse peptídeo (Rademaker et al., 1997).

Quadro 4: Causas de aumento e diminuição do BNP

Aumento
Insuficiência renal aguda e crônica
Hipertensão
Doenças pulmonares como DPOC e hipertensão pulmonar
Causas cardíacas: IAM, fibrilação atrial, doença valvar, SCA, miocardite
Idade avançada
Sexo feminino
Sepse
Hipertireoidismo
Quimioterapia

Diminuição
Obesidade
Pericardite constrictiva
Edema pulmonar agudo

Legenda: DPOC – doença pulmonar obstrutiva crônica; IAM – infarto agudo do miocárdio; SCA – síndrome 
coronariana aguda; BNP – peptídeo natriurético tipo B
Fonte: Adaptado de Yancy et al., 2013 e Maisel et al., 2008.

 Nos pacientes em HD, os principais fatores para a elevação dos peptídeos 
natriuréticos, entre eles o BNP, é atribuída à expansão do volume extracelular, à 
doença cardíaca concomitante e à depuração renal gravemente reduzida ou abolida. 
Após uma sessão de HD é esperada redução de 20-40% nos níveis de BNP (Santos-
Araújo et al., 2015).

 Selim et al. (2011) encontraram que níveis de BNP >1200 pg/mL são 
prognósticos para a mortalidade em geral e cardiovascular nos pacientes com DRC 
em HD (Figura 3). Nesse estudo, 125 pacientes foram acompanhados por dois anos 
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ocorrendo o desfecho morte em 28 pacientes (22,5 %), sendo 65,7 % dessas mortes 
por DCV. O risco relativo encontrado para a mortalidade cardiovascular, utilizando o 
ponto de corte de 1200 pg/mL para o BNP, foi 13,52 (IC95 %: 1,35-31,6; p=0,020), o 
maior entre os fatores de risco analisados (pressão arterial, diabetes melittus, HVE, 
dose da diálise (Kt/V), anemia, duração da HD, PCR, etc.).

Figura 3: Menor sobrevida em relação à mortalidade geral (em A) e 
cardiovascular (em B) em pacientes com BNP >1200 pg/mL
Legenda: BNP – peptídeo natriurético tipo B
Fonte: Selim et al., 2011.

 Segundo Zoccali et al. (2001), em estudo coorte que envolveu 246 pacientes 
sem IC e em tratamento dialítico com idade 60±15,3 anos (212 pacientes em HD) que 
foram acompanhados em média por 26 meses, o BNP apresentou forte correlação com 
a HVE e mortalidade cardiovascular em pacientes com DRC em tratamento dialítico. 
Nesse estudo, o BNP se mostrou um preditor independente da mortalidade geral e 
cardiovascular após a análise multivariada.
 Toussaint et al. (2008), em estudo crossover com 19 pacientes em HD,           
encontraram uma redução dos níveis de BNP após a realização de três meses de 
exercício no período intradialítico (809.4±196.1 pg/mL vs. 504.4±101.2 pg/mL, p=0.047). 

3.4. A prescrição de exercícios e o teste de caminhada de seis minutos 

 De acordo com a KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcome), pacientes 
com DRC devem ser encorajados a realizar exercício físico conforme sua capacidade 
cardiovascular e tolerância, tendo como objetivo a prática de pelo menos 30 minutos, 
cinco vezes por semana (International Society of Nephrology, 2013). Segundo revisão 
publicada, a duração de um programa de exercícios suficiente para exibir resultados 
satisfatórios é de no mínimo três meses (Heiwe e Jacobson, 2011).
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 O exercício deve progressivamente evoluir em intensidade e duração.                                        
De acordo com o American College of Sports Medicine (Garber et al., 2011), a 
intensidade do exercício é considerada a variável mais importante e, para que se 
obtenham benefícios do exercício físico regular, sua prescrição deve ser individualizada 
e seguir princípios básicos referentes a modo, intensidade, frequência e duração. 

 O TC6M avalia indiretamente o status funcional ou a capacidade funcional do 
indivíduo ao se submeter às demandas metabólicas das atividades de vida diária (AVD). 
Capacidade funcional se refere a um conjunto de atributos necessários a desempenhar 
as atividades físicas, inclusive as de vida diária. Isso engloba a capacidade aeróbica 
e a integridade do sistema sensorial e musculoesquelético (Johansen et al., 2012).                
Os resultados da distância percorrida no TC6M (DP6M) dos diferentes testes ao longo 
do tempo são considerados medidas objetivas que fornecem meios de monitorar 
a evolução clínica de diversas doenças e a resposta a intervenções terapêuticas 
(Teixeira, 2013). O TC6M consiste em medir a distância percorrida pelo paciente em 
um circuito de superfície plana no período de 6 minutos. Tem sido utilizado para a 
avaliação da capacidade funcional e prognóstico, notadamente nos pacientes com IC e 
em pneumopatas. Avalia de maneira global e integrada todos os sistemas necessários 
durante o exercício, incluindo o sistema pulmonar, cardiovascular, circulação periférica, 
neuromuscular e o metabolismo muscular. 

 Quando realizado em ritmo determinado pelo paciente, o TC6M é um teste 
submáximo da capacidade funcional. Muitos pacientes não atingem a capacidade 
máxima, sendo inclusive permitido que parem de caminhar e descansem durante 
o teste. É seguro, válido, confiável e requer um mínimo de equipamentos para sua 
realização, sendo por isso pouco oneroso e facilmente aplicado (ATS Committee on 
Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories, 2002).

 As contraindicações absolutas e relativas para o TC6M são as mesmas 
indicadas para um teste de esforço máximo (ex: angina instável, IAM, frequência 
cardíaca (FC) de repouso >120 bpm, pressão arterial (PA) sistólica/diastólica 
>180/100 mmHg, etc.) (ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical 
Pulmonary Function Laboratories, 2002).

 Rostagno (2010) ao avaliar o TC6M no pré-operatório de pacientes  
submetidos a troca valvar aórtica como marcador prognóstico independente na IC, 
concluiu que uma distância percorrida menor que 350 metros, etiologia isquêmica, 
BNP elevado e fibrilação atrial seriam indicadores que de forma independente se 
relacionam a pior prognóstico. 

 O estudo do pesquisador brasileiro Kohl et al. (2012) acompanhou por 144 meses 
uma coorte de 52 pacientes (54,0 % homens), com média de 36,0±11,0 anos. O objetivo 
do estudo foi avaliar a aptidão do TC6M em predizer a sobrevida de pacientes com 
DRC em HD a partir da DP6M. Além do TC6M foi realizado também o teste de esforço 
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cardiopulmonar (TECP) em esteira, no momento da inclusão dos pacientes no estudo. 
Em seus resultados os autores encontraram uma correlação significativa e positiva 
(p<0,001; r=0,51) entre a DP6M e o VO2 pico medido. Em conclusão, os autores 
ressaltam que o TC6M é uma opção viável para avaliação da capacidade funcional 
do paciente com DRC em HD e que para cada 100 metros adicionais percorridos no 
TC6M, numa estratificação em intervalos de 100 metros, foi encontrado um aumento 
5 % na sobrevida desses pacientes. 
 Há correlação positiva entre a frequência cardíaca máxima no TC6M e a FC 
do limiar anaeróbico no TECP em pacientes com insuficiência cardíaca classe II da 
New York Heart Association (NYHA), com fração de ejeção <40 % (Oliveira et al., 
2016). Os autores desse estudo propuseram a fórmula frequência cardíaca máxima 
no TC6M mais 10 % (FCTC6M + 10 %) para a prescrição da frequência cardíaca-alvo 
do exercício. 
 O TC6M pode ser uma melhor abordagem para a prescrição da intensidade do 
exercício de forma individualizada quando comparado com as fórmulas empíricas de 
frequência máxima e de treinamento, pois estas não são específicas para pacientes 
com doenças crônicas e não consideram a medicação utilizada pelo paciente (Robergs 
e Landwehr, 2002; Tanaka et al., 2001).
 Outra ferramenta utilizada na prescrição do exercício é a escala de esforço 
percebido, conhecida como escala de Borg (Quadro 5) (Borg e Noble, 1974). É uma 
medida subjetiva da avaliação, feita pelo paciente, do esforço, da força, do desconforto 
e/ou fadiga experimentada durante o exercício de força ou aeróbico. A escala de Borg 
é útil para a prescrição inicial porque se trata de uma medida direta da tolerância ao 
exercício e fator importante de adesão (Johansen, 2005).

Quadro 5: Escala subjetiva de esforço (Borg) adaptada

1
Muito leve

2
Leve

3
Moderadamente leve

4
Pouco pesado

5; 6
Pesado

7; 8; 9
Muito pesado

10
Muito, muito pesado

Fonte: Borg e Noble, 1974.
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 Sousa et al. (2005), avaliando portadores de marca-passo cardíaco definitivo 
pelo TC6M, verificaram que há uma boa correlação entre a distância percorrida no 
TC6M e o consumo máximo de oxigênio atingido no TECP pelos voluntários. 

3.5. VO2 e resposta da FC após o 1o minuto de recuperação

 VO2 máximo é definido como a maior quantidade de oxigênio que o organismo 
consegue transportar e metabolizar durante o exercício máximo, sendo a variável 
fisiológica que melhor reflete a capacidade aeróbica de um indivíduo. O VO2 pico às 
vezes é usado como sinônimo, porém há uma diferença sutil. Este é entendido como o 
ápice do consumo de oxigênio despendido em um exercício, que é interrompido antes 
de se identificar o platô de consumo de O2 (que caracteriza o VO2 máximo) em uma 
dada carga de exercício no TECP (Johansen et al., 2012). A capacidade aeróbica é a 
aptidão do sistema circulatório e respiratório de uma pessoa em fornecer oxigênio ao 
organismo durante uma atividade física.
 As principais variáveis hemodinâmicas no repouso e no exercício são: FC, PA 
sistólica, duplo-produto (FC x PA), débito cardíaco, volume sistólico e consumo de 
oxigênio. O Quadro 6 apresenta os valores de referência dessas variáveis no repouso 
e no exercício máximo para um indivíduo jovem, hígido e fisicamente ativo (Ghorayeb 
e Dioguardi, 2007). 

Quadro 6: Variáveis hemodinâmicas no repouso e no exercício máximo para jovens 
hígidos e fisicamente ativos

Variável Repouso Exercício máximo

Frequência cardíaca Aprox. 60 bpm Aprox. 200 bpm

Pressão arterial sistólica Aprox. 120 mmHg Aprox. 200 mmHg

Duplo-produto Aprox. 7 200 Aprox. 40 000

Débito cardíaco Aprox. 5 L/min 30 a 35 L/min

Volume sistólico Aprox. 80 mL Aprox. 180 mL

Consumo de oxigênio 3,5 mL/kg/min Aprox. 50 a 60 mL/kg/min

Fonte: Adaptado de Ghorayeb e Dioguardi, 2007.

 Estudo realizado com quase 800 homens saudáveis de meia-idade submetidos 
a teste ergométrico (VO2 pico estimada), acompanhados por mais de 40 anos, 
concluiu que o baixo VO2 pico está associado ao aumento da mortalidade de maneira 
independente dos fatores de risco tradicionais como tabagismo, hipertensão e 
hipercolesterolemia (Ladenvall et al., 2016). 
 Comparados a pessoas sedentárias da mesma idade e sexo, os pacientes 
com doença renal em tratamento dialítico apresentam um VO2 pico intensamente 
reduzido. Muitos estudos com variadas intensidades e duração do exercício foram 
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desenvolvidos para investigar o impacto do treinamento físico no VO2 pico. De uma 
maneira geral eles iniciaram com uma intensidade moderada de treino aeróbico 
evoluindo para uma intensidade vigorosa, com duração ≥30 minutos, três vezes por 
semana por mais de oito semanas, chegando até 12 meses (a maioria com três a 
seis meses de duração) (Johansen, 2007). Pacientes em hemodiálise com VO2 pico 
>17,5 ml.min-1.kg-1 apresentaram maior sobrevida num estudo de coorte envolvendo 
175 pacientes (46,0±13,0 anos), com seguimento médio de 39 meses, realizado por 
Sietsema et al. (2004) (Figura 4).

Figura 4: Sobrevida de acordo com o ponto de corte do VO2 
Legenda: Ponto de corte do VO2: 17,5 ml.min-1.kg-1

Fonte: Adaptado de Sietsema et al., 2004.

 Cole et al. (1999), num estudo de coorte, avaliaram a resposta parassimpática 
no 10 minuto de recuperação após o exercício. Sua hipótese era que uma diminuição 
da resposta vagal, expressa por um atraso na redução da FC ≤12 bpm a partir do pico 
do exercício, poderia ser um marcador prognóstico. Esse estudo teve a duração de 
seis anos aproximadamente, incluiu 2 400 adultos sem história de IC, revascularização 
miocárdica ou marca-passo. Apesar de não incluir pacientes renais, os autores 
encontraram que a resposta anormal na recuperação da FC no 10 minuto foi fortemente 
preditora de morte (mortalidade em seis anos, 19,0 % vs. 5,0 %; RR: 4; p<0,001). 

 Os autores ressaltam que apesar de apenas 26,0 % dos pacientes do estudo 
apresentarem uma resposta anormal, a maioria dos óbitos (56,0 %) foi originada 
deles. Em relação à resposta pressórica, não houve associação com a resposta da PA 
sistólica no 10 minuto de recuperação e a mortalidade nesse estudo.
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 Araújo (2011) fez uma revisão sobre o descenso da FC na recuperação do 
teste ergométrico (TE) e ressaltou a importância da publicação de Cole et al. (1999), 
porém fez considerações importantes à luz de novas publicações. Entre elas, o autor 
destaca que melhor seria interpretar os resultados do descenso da FC frente a seus 
respectivos riscos relativos (RR). Segundo o autor, o RR de morte no período de seis 
anos em função do delta da FC no 10 minuto pós-TE aumenta com o decréscimo do 
delta da FC, variando de RR=1 quando este é igual a 30 bpm até atingir RR entre 
3,5−9,2 quando o descenso é de apenas 7 bpm.

 Dentre as várias estratégias para redução dos riscos de DCV, a implementação 
de exercícios tem sido bastante destacada (Esgalhado et al., 2015). Estudos apontaram 
que a prática de treinos aeróbicos em pacientes com DRC estágio 5 levam a aumento 
no VO2 pico, na média, em 17,0 % (Johansen, 2007).

3.6. Exercícios para pacientes com DRC

 Atividade física é comumente definida como qualquer movimento corporal que 
resulta na contração muscular esquelética, que aumenta o gasto energético acima dos 
níveis basais. O exercício, como uma subcategoria da atividade física, é definido como 
qualquer atividade planejada e estruturada com o objetivo de melhorar ou manter o 
condicionamento físico ou a saúde (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 
report, 2008). Todo exercício envolve uma combinação de estresse dinâmico e estático. 
Na prática clínica, o exercício é comumente dividido em subgrupos mais abrangentes 
de exercício, o aeróbico (ex. andar, bicicleta) e exercício de força (ex. levantamento 
de peso) (Wasfy e Baggish, 2016).
 Pacientes com DRC em HD costumam ser sedentários, o que associado a 
inúmeros fatores de riscos presentes nesses pacientes pode agravar as complicações 
cardiovasculares, bem como aumentar a mortalidade (Figura 5) (Sheng et al., 2014; 
Johansen, 2007). 
 Um estudo de coorte feito por Stack et al. (2005) de uma subpopulação (2507 
pacientes, idade 57,0±16,0 anos) de pacientes com DRC estágio 5 em diálise (HD: 
52,0 % e DP: 48,0 %), originária do relatório epidemiológico Dialysis Morbidity and 
Mortality Wave 2, trouxe dados sobre a frequência semanal de exercícios capaz de 
reduzir a mortalidade desses pacientes. No total, 56,0 % deles praticavam exercícios 
com uma frequência menor que uma vez por semana. Em seus resultados, os autores 
encontraram uma redução do risco relativo de morte nos grupos que reportaram 
nenhuma ou mínima limitação física quando estes se exercitavam de duas a três                  
(RR: 0,74) ou quatro a cinco vezes por semana (RR: 0,70). Supreendentemente, não 
houve redução de mortalidade no grupo que se exercitou diariamente. Nos pacientes 
que apresentavam limitação física, a mortalidade era aumentada mesmo nos pacientes 
que se exercitavam frequentemente. 
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  A recomendação para a realização de exercícios físicos para a população em 
geral feita pela American Heart Association (AHA) e o American College of Cardiology 
(ACC) prescreve exercícios de moderada a alta intensidade, divididos em três a 
quatro sessões com 40 minutos de duração, com o objetivo de diminuir a PA e o LDL 
colesterol (Eckel et al., 2014). A mais recente recomendação feita pela World Health 
Organization (WHO) em 2010 é semelhante, e preconiza que o tempo de exercício 
semanal seja de 150 minutos com intensidade moderada, o que equivale a 3-6 MET 
(metabolic equivalent of task) ou 450-900 MET-minuto por semana. Como referência 
prática, andar 5 km/h por 150 minutos em uma semana é igual a aproximadamente                                                                                         
500 MET-minuto (Wasfy e Baggish, 2016). Conforme citado, o American College 
of Sports Medicine (Ferguson, 2014) orienta para os pacientes com DRC, uma 
combinação de treinamento aeróbico e contra a resistência, adaptando o exercício 
para as condições individuais do paciente com intensidade leve a moderada e 
aumento gradual no tempo. Durante a HD, este deverá ser feito na primeira metade 
do tratamento para evitar hipotensão. 

 De uma forma geral, estudos feitos em pacientes em HD têm mostrado que 
ambos os exercícios - aeróbicos e de força - são importantes para os pacientes com 
DRC (Afshar et al., 2010). Os benefícios do exercício físico para pacientes com DRC 
são inúmeros, como melhora da capacidade aeróbica, da força, da qualidade de vida, 
controle da PA e das DCV (Johansen, 2005). De fato, pacientes em HD que praticam 
exercícios regularmente têm maior taxa de sobrevida e menor incidência de DCV 
(O’Hare et al., 2003). 

Figura 5: Sobrevida de pacientes sedentários e fisicamente ativos em HD
Legenda: HD – hemodiálise
Fonte: Adaptado de Johansen, 2007.



21

 Os efeitos anti-inflamatórios dos exercícios são: redução de gordura visceral, 
o que diminui a secreção de citocinas pró-inflamatórias; aumento da produção e 
liberação de citocinas anti-inflamatórias a partir da contração muscular (Petersen e 
Pedersen, 2005) e a redução da expressão de receptores Toll-like (TLR) nos monócitos 
e macrófagos, o que diminui a resposta pró-inflamatória (Gleeson et al., 2006). É fato 
que o exercício físico estimula as células T reguladores que são a principal fonte da 
IL-10 que possui importante efeito anti-inflamatório no organismo (Gleeson et al., 2011). 
 Viana et al. (2014) sugerem um efeito anti-inflamatório do exercício aeróbico 
(30 minutos de caminhada, cinco vezes na semana) em pacientes com DRC em 
tratamento conservador. Nesse estudo, após seis meses, houve redução da razão 
entre IL-6 e IL-10 associada à inibição da atividade dos linfócitos T e monócitos que 
não foi observada no grupo-controle. 
 Recentemente, Manfredini e Lamberti (2014) observaram que uma simples 
intervenção com exercícios de baixa intensidade melhorou o desempenho físico 
(medido pelo TC6M) e a qualidade de vida (medida pelo Short Form-36).
 Afshar et al. (2010) encontraram efeitos positivos na redução da PCR em 
pacientes que realizaram exercício aeróbico e de resistência. Em sua conclusão, os 
autores consideram que a maior intensidade na diminuição do estado inflamatório 
crônico produzida pelo exercício aeróbico, quando comparado ao de resistência, pode 
ser atribuída a mais longa duração e continuidade no estudo em questão ou devido à 
natureza em si do exercício aeróbico. 
 O estudo multicêntrico, prospectivo, que envolveu 755 pacientes em hemodiálise 
acompanhados por 24 meses, ACTIVE-ADIPOSE (Kutner et al., 2016), correlacionou o 
nível de atividade física nos momentos de lazer, concentração de PCR e mortalidade. 
Como resultado os pacientes que despenderam menos de 500 kcal por semana 
apresentaram maiores concentrações de PCR e um risco relativo 63% maior para o 
desfecho morte por todas as causas.
 Exercício de força para esses pacientes contribui para aspectos importantes 
como melhora da função física, trazendo consigo o importante aspecto de melhora na 
capacidade de realizar atividades do dia a dia (Johansen et al., 2003; Johansen, 2007), 
além de produzir efeitos que beneficiam o controle da redução de massa muscular na 
DRC (Cheema et al., 2007).
 Mustata et al. (2004) estudaram uma coorte de 12 pacientes com DRC em HD 
que realizou exercícios aeróbicos (esteira ou bicicleta) interdialíticos supervisionados, 
com duração de 1 hora, duas vezes por semana, durante três meses, com intensidade 
definida em 60-80 % da FC máxima através do TECP. As alterações positivas na rigidez 
arterial foram revertidas após um mês de interrupção dos exercícios. 

 Uma revisão sistemática da Cochrane Library, realizada em 2010, concluiu que 
há robusta evidência do benefício do exercício regular no condicionamento físico, na PA, 
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na FC, na qualidade de vida e em alguns indicadores nutricionais em adultos com 
DRC (Heiwe e Jacobson, 2011).

3.7. Exercícios aeróbicos cicloergométricos intradialíticos (EACI) para 
pacientes com DRC

 Exercícios realizados durante as sessões de HD têm sido associados com a 
melhora da capacidade aeróbica e qualidade de vida de pacientes em HD e parecem 
ser mais eficientes quando comparados aos exercícios realizados fora das sessões 
(interdialítico) devido a melhor adesão dos pacientes (Painter et al., 1986). A opção 
pelo exercício durante a diálise (intradialítico) apresenta vantagens em relação a                                                   
outras modalidades: não envolve tempo adicional para a realização do exercício, 
utilizando o período em que o paciente está acoplado à máquina, o que possibilita 
a adesão ao exercício; e porque o paciente está sob supervisão médica e qualquer 
complicação pode ser detectada e prontamente corrigida (Konstantinidou et al., 2002). 
Por último, o exercício intradialítico pode aumentar a remoção de solutos pelo aumento 
do fluxo sanguíneo muscular e, consequentemente, maior quantidade de toxinas pode 
ser removida na diálise (Koh et al., 2010).

 O EACI em pacientes com DRC causa efeitos positivos no VO2 pico o que 
contribui para melhora de aspectos cardiovasculares (Johansen, 2007). Numa revisão 
que selecionou 14 estudos randomizados e controlados, Bohm e Thomé (2013) 
concluíram que o EACI promove melhora da capacidade aeróbica, condicionamento 
físico, na depuração de ureia, além da redução da fadiga e ansiedade. Importante 
ressaltar que nenhum ensaio clínico randomizado havia sido publicado no Brasil sobre 
a realização de EACI até julho de 2010.

 A seguir são destacados alguns ensaios clínicos randomizados controlados que 
realizaram exercícios aeróbicos em cicloergômetro de membros inferiores durante a HD. 

 Groussard et al. (2015) avaliaram 18 pacientes (GE=8 pacientes; 68,4±3,7 anos 
e GC=10 pacientes; 66,5±4,6 anos). Os pacientes do GE treinaram três vezes por 
semana, com duração de 30 minutos, por três meses. Seu objetivo foi avaliar o 
impacto do exercício aeróbico intradialítico na capacidade funcional e no estresse 
oxidativo. A avaliação foi feita por TC6M e TECP em cicloergômetro em protocolo 
incremental, interrompido pela exaustão do paciente. A intensidade de treino foi 
então definida em 55-60 % da carga máxima despendida por cada paciente no 
TECP. Nesse estudo houve um aumento de 23,4 % na DP6M, porém não houve 
melhora no VO2 pico.

 Wilund et al. (2010) estudaram o impacto em marcadores de risco 
cardiovascular e a capacidade aeróbica através de teste de caminhada (SWT - shuttle 
walk test). Esse é um teste similar ao TC6M, porém o exercício executado tem mais 
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características associadas de um teste sintoma-limitado, incremental e máximo. Essas 
características conferem maior correlação com o VO2 pico do que o TC6M (ATS 
Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories, 
2002). Participaram 17 pacientes (GE=8 pacientes; 60,8±3,2 anos e GC=9 pacientes; 
59,0±4,9 anos), por quatro meses em treinos de 45 minutos por sessão, três vezes por 
semana. A intensidade foi moderada (escala de esforço percebido entre 12 e 14 pontos). 
Seus resultados, entre outros, apontaram aumento de 17,0 % (p<0,05) na capacidade 
aeróbica avaliada pelo SWT, sem alteração nos níveis dos marcadores inflamatórios 
(PCR, IL-6) e nem no perfil lipídico.

 Kouidi et al. (2009) avaliaram 59 pacientes (GE=30 pacientes; 54,6±8,9 anos 
e GC=29 pacientes; 53,2±6,1 anos) num estudo de 10 meses (40 semanas) de 
duração. A frequência do treino foi três vezes por semana, em sessões de 90 minutos 
(60 minutos de EACI mais 30 minutos de exercícios de força e flexibilidade), com 
intensidade definida pela escala de esforço percebida igual a 13 pontos, limitado a 
70 % da FC máxima obtida no TECP em esteira. Entre outros achados, os autores 
encontraram expressivo aumento no VO2 pico de 30,0 % (p<0,001) e da fração de 
ejeção do VE de 56,9±11,3 para 60,3±13,0 (p=0,05) no GE.

 Petraki et al. (2008) pesquisaram por sete meses, 43 pacientes (GE=22; 
50,05±13,2 anos e GC=21; 50,52±14,4 anos), associando ao grupo-controle de                    
20 indivíduos sedentários e saudáveis pareados para idade e sexo. Os treinamentos 
foram realizados três vezes por semana, em sessões de 90 minutos (60 minutos de 
EACI mais 30 minutos de exercícios de força e flexibilidade). A intensidade utilizada foi 
determinada pela escala de esforço percebido (13 pontos). Os resultados mostraram 
um aumento significativo no VO2 pico de 22,4 % (p<0,05) do GE que não alcançou o 
VO2 do grupo-controle.

 Sakkas et al. (2003) avaliaram 15 pacientes (GC=6; 60,0±12,0 anos e GE=9; 
56,0±15,0 anos), que treinaram três vezes por semana, sessões de 40 minutos, 
por  seis meses (24 semanas). Foi utilizado o limiar anaeróbico para a definição 
da intensidade do treinamento que, nesse caso, foi de 90%, obtido em TECP no 
cicloergômetro. Apesar de o desfecho primário avaliado ser sobre as alterações 
morfológicas do músculo gastrocnêmico, os autores também reportaram um aumento 
estatisticamente significativo de 20 % do VO2 (valor de p não indicado). 

 Painter et al. (2002), em seu estudo multicêntrico de 20 semanas de duração, 
avaliaram 48 pacientes, estratificados em quatro grupos, combinando treinamento 
aeróbico (três vezes na semana usando a intensidade de 70 % da FC máxima calculada 
a partir do TECP em esteira) ou não com a reposição de eritropoietina (EPO) ou não. 
O grupo tratamento usual sem reposição de EPO tinha 14 pacientes (43,3±9,8 anos); 
já o grupo com tratamento usual que realizou EACI tinha 10 pacientes (47,6±11,9 anos). 
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Doze pacientes (50,1±13,8 anos) participaram do grupo que fez reposição de EPO e 
não realizou EACI; o mesmo número de pacientes repôs EPO e realizou EACI (n=12 
pacientes; 43,5±10,5 anos). Em seus resultados não houve melhora no VO2 com a 
normalização do hematócrito, porém os grupos que realizaram EACI aumentaram 
o VO2.

 Koufaki et al. (2002) estudaram uma amostra de 33 pacientes (GC=15; 
57,3±14,3 anos e GE=18; 50,5±19 anos) por três meses (12 semanas). A frequência 
do treinamento foi três vezes por semana e, como Sakkas et al. (2003), a intensidade 
foi 90 % do limiar anaeróbico sendo medido por TECP em cicloergômetro. A carga 
em que se obteve esse limiar foi então usada inicialmente e associada ao longo da 
duração do EACI com a escala de esforço percebido. À medida que havia diminuição 
em 1 unidade da escala de esforço percebido, a carga era aumentada em 5 %. 

 Além do TECP, do STS-5 (teste de sentar e levantar em 5 segundos) e do 
STS-60 (teste de sentar e levantar em 60 segundos) também foi realizado o teste de 
caminhada (North Staffordshire Royal Infirmary walk test – NSRI walk) que consiste 
no tempo, em segundos, que o paciente leva para andar um corredor de 50 metros, 
subir e descer 22 degraus e retornar pelo mesmo corredor. Em seus resultados, 
houve um aumento de 17,0% no VO2 pico do GE (17,0±6,1% para 19,9±6,3 %). 
Também foi encontrado aumento significativo no STS-5 e STS-60 de 22,0 % e 29,0 %, 
respectivamente. O GE não apresentou melhora no teste NSRI walk.

 Toussaint et al. (2008) realizaram estudo crossover envolvendo 19 pacientes 
(GC=10 e GE=9) com duração de 30 minutos, ficando a intensidade do exercício a 
critério do paciente. Os autores observaram que o EACI realizado por três meses 
reduziu as concentrações do BNP (504,4±101,2 vs. 809,4±196,1; p=0,047) assim 
como a rigidez arterial (9,04±0,59 vs. 10,16±0,74; p=0,008).

 Momeni et al. (2014) relataram aumento na fração de ejeção ventricular esquerda 
e diminuição da pressão de artéria pulmonar e do diâmetro do ventrículo direito num 
estudo que envolveu 40 pacientes com DRC em HD, FEVE >40 %, que realizaram 
EACI três vezes por semana, por 30 minutos, durante três meses. A intensidade do 
exercício não foi relatada.

 Zaluska et al. (2002) realizaram estudo não randomizado envolvendo 10 pacientes 
com DRC em HD, que realizaram EACI três vezes por semana e duração de seis meses. 
Seus resultados foram estatisticamente significativos, apresentando diminuição da 
PCR, aumento da depuração de ureia e da albumina sérica.

 Um estudo de coorte canadense, envolvendo 102 pacientes (idade 65,0±13,0 anos, 
67,0 % homens) que iniciaram HD de forma recente (em média um ano), encontrou 
associação entre o EACI e a diminuição da hospitalização, bem como o tempo médio 
de permanência hospitalar (Parker et al., 2015).
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 DePaul et al. (2002) realizaram estudo multicêntrico randomizado, controlado, 
de EACI associado a exercícios de resistência em membros inferiores (MMII), em 
pacientes que utilizavam EPO. Verificaram aumento estatisticamente significativo em 
teste ergométrico submáximo (14 watts; IC95 %: 2-26) e na força muscular (20,4 kg; 
IC95 %: 9-81) no GE, após 12 semanas. Não houve diferença entre os grupos na 
DP6M e no SF-36. Vinte pacientes do GE (idade 55±16 anos) treinaram três vezes 
por semana, pedalando 20 minutos com intensidade 13 pontos na escala de esforço 
percebido, associado a exercício resistido com cinco repetições da carga máxima 
suportada pelo paciente. O aumento na capacidade aeróbica e na força muscular não 
foi mantido após cinco meses do término do EACI. 

 Koh et al. (2010) realizaram estudo multicêntrico randomizado, no qual foram 
avaliados 70 pacientes (18-85 anos), sendo excluídos aqueles com angina instável, 
amputação de membro inferior e os que praticavam atividade física conforme 
preconizado. Eles foram estratificados em três grupos (cicloergômetro intradiálise; 
caminhada domiciliar e o que recebeu cuidados usuais). Os dois primeiros grupos 
realizaram exercícios três vezes por semana, de moderada intensidade (escala de 
esforço percebido de 12 a 13 pontos) por seis meses. Houve três momentos de 
avaliação (basal, aos três meses e aos seis meses). 

 Os desfechos primários foram a velocidade de pulso arterial e a distância 
percorrida no TC6M. Não foi encontrada diferença na aderência entre os dois grupos 
que praticaram exercícios, porém os pacientes mostraram preferência pelo exercício 
intradialítico. A DP6M aumentou de maneira similar no grupo de EACI e o da caminhada 
em casa, respectivamente, 14,0 % e 11,0 %. Destaca-se que não houve diferença 
estatisticamente significativa com o grupo que recebeu cuidados usuais, que também 
apresentou aumento de 5,0 % na DP6M. 

 Young et al. (2018) realizaram revisão sistemática seguida de meta-análise em 
que não foi possível demonstrar o benefício do EACI nas variáveis VO2 pico, qualidade 
de vida, rigidez arterial e PA. Sua conclusão foi que somente há evidência clínica 
e estatística de melhora na capacidade aeróbica através dos testes de caminhada. 
Os autores pesquisaram estudos randomizados e controlados com a realização de 
EACI e, após a consulta de 24 bases de dados com 1 269 artigos não duplicados,                                                                                                                            
76 artigos foram selecionados para leitura integral sendo que destes, 13 foram incluídos 
na revisão sistemática e oito foram usados em pelo menos uma meta-análise. 

 Quanto ao risco da prática de exercícios, na população em geral, a lesão 
musculoesquelética é a mais comum. O progressivo aquecimento antes e o 
desaquecimento depois do exercício podem prevenir lesões e eventos cardíacos 
adversos. Os eventos adversos de origem cardíaca são os mais graves e variam 
desde as arritmias, a isquemia até a morte súbita. Os riscos de eventos cardíacos são 
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menores nos treinamentos de baixa a moderada intensidade quando comparados aos 
de alta intensidade. 

 No paciente com DRC em HD não foi encontrado nenhum estudo desenhado 
especificamente para esse fim até então. Nos estudos que avaliaram o TECP nos 
pacientes com DRC não houve registro de eventos cardíacos graves, o que sugere 
que o risco é baixo (Johansen, 2007).

 Apesar dos benefícios e do baixo risco, há ainda muitos nefrologistas que 
resistem à prescrição de exercícios para esses pacientes. Exercício físico deve ser 
prescrito para pacientes de todas as idades com DRC, inclusive aqueles em HD, diante 
das inequívocas evidências de seus benefícios de acordo com o artigo publicado por 
Deschamps (2016).

 Em resumo, os pacientes com DRC, principalmente os que estão em HD, 
apresentam alta mortalidade. Eles estão expostos a diversos fatores de risco 
que podem levar a esse desfecho, e o sedentarismo é comum nessa população.                                   
A maioria dos estudos, revisões sistemáticas e meta-análises (Heiwe e Jacobson, 
2011; Sheng et al., 2014; Barcellos et al., 2015) apontam diferentes aspectos 
positivos do exercício para os pacientes com DRC, dos quais citam-se: o aumento 
da sobrevida, o controle pressórico e glicêmico, o aumento da força, o incremento 
da capacidade aeróbica, a depuração de ureia e a melhora da qualidade de vida.  
Apesar disso, é baixa a recomendação da prática do exercício físico pela equipe de 
saúde para esses pacientes.



  MÉTODOS4
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4. MÉTODOS

4.1. Caraterização do estudo

 Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, realizado com pacientes 
com DRC em programa hemodialítico regular, oriundos da Clínica RenalCor localizada 
na cidade do Rio de Janeiro, no período de março a agosto de 2017.

 O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) sob o nº 1885784 (Anexo A). 
Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B).

4.2. População estudada

 A população deste estudo compõe-se de 22 pacientes, de ambos os sexos, na 
faixa etária de 34 anos a 59 anos, com DRC em tratamento de hemodiálise regular. 
Houve perda de seguimento e desistência (n=6), tendo sido estudados 16 pacientes, 
randomizados em dois grupos: intervenção (n=9) e controle (n=7). Foi calculado 
para uma significância de p≥0,05 e poder de teste de 0,8 um total de 18 pacientes.                            
A randomização foi feita por sorteio aleatório (Figura 6).

Figura 6: Fluxograma da seleção da população estudada 
Fonte: O Autor, 2018.
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 Adotados os seguintes critérios de inclusão no estudo: pacientes adultos na 
faixa etária entre 34 anos e 59 anos; pacientes em HD apenas com fístula arteriovenosa 
com acesso vascular, que estivessem há mais de seis meses em tratamento dialítico 
e com hemoglobina >10 mg/dL. 

 Os critérios de exclusão de pacientes foram: gestação, em uso de cateter 
para acesso hemodialítico, em uso de medicamentos catabolizantes, com doenças 
infecciosas, câncer, síndrome de imunodeficiência adquirida, aqueles clinicamente 
instáveis (IAM há menos de um ano, angina instável, fibrilação atrial, arritmia cardíaca 
significativa e doença aguda no último mês; hipotensão frequente durante a diálise, 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); e labilidade glicêmica); incapacidade 
de realizar exercício (amputação sem prótese); dor musculoesquelética em repouso 
ou com mínima atividade física, incapacidade de sentar ou andar sem assistência, 
dispneia em repouso ou aos pequenos esforços (NYHA III e IV). 

 A Figura 6 mostra o fluxograma da seleção dos pacientes para o estudo, que 
foram estratificados aleatoriamente, através de sorteio, em dois grupos: exercício (GE) 
e controle (GC). O GE foi submetido a sessões de exercícios e o GC não.

 O período de treinamento do GE teve a duração de três meses: de 8 de maio até 
16 de agosto de 2017, tendo sido realizadas em média 35,0±3,0 sessões de exercícios.

 A principal causa de perda de seguimento foi o transplante renal (4 pacientes:  
3 no GC e 1 no GE), tendo havido uma desistência por vontade própria em cada grupo 
(uma antes e outra após o início do treinamento). Com isso, os grupos estudados 
foram constituídos por 9 pacientes no GE e 7 pacientes no GC. 

4.3. Procedimentos de investigação

 As avaliações foram realizadas em ambos os grupos, em dia regular de HD, 
em dois momentos: antes da intervenção no grupo de exercício (GE) e ao final de 
três meses. Adotada a terminologia “pré” para se referir à aferição das variáveis antes 
da intervenção no GE, incluindo os testes de caminhada de seis minutos (TC6M) 
realizados; e a terminologia “pós” para se referir àquela realizada ao final de três meses.

 Foram coletados dados demográficos, clínicos e bioquímicos dos pacientes 
estudados. Realizados o TC6M e sessões de exercícios aeróbicos.

 - Teste de caminhada de seis minutos (TC6M)
 O TC6M foi realizado sempre às quartas-feiras ou sextas-feiras antes da 
sessão de diálise dos pacientes, na própria clínica RenalCor, para que não houvesse 
interferência nos testes devido ao intervalo interdialítico maior, caso o mesmo fosse 
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realizado na segunda-feira também. Foram feitos dois testes em dias diferentes antes 
da realização do programa de exercício aeróbico, com o objetivo de eliminar o possível 
efeito aprendizado que poderia melhorar o desempenho a partir do segundo teste. 
Não houve diferença superior a 10% entre os testes. 
 A maior distância percorrida foi aquela considerada válida para o estudo.                         
A avaliação após os três meses de treinamento foi realizada em um único teste também 
na quarta-feira ou sexta-feira. A aplicação do teste foi baseada no ATS Statement: 
Guidelines for the Six-Minute Walk Test (ATS Committee on Proficiency Standards for 
Clinical Pulmonary Function Laboratories, 2002). 
 O teste foi realizado em corredor de 15 metros, em área climatizada da clínica. 
Os pacientes foram instruídos a usar roupas e calçados confortáveis, além de manter 
a medicação usual. Antes da realização do teste, os pacientes faziam um período de 
repouso de 10 minutos, sendo avaliadas as contraindicações e aferidos os dados da 
PA, oximetria de pulso, escala de esforço percebido (escala de Borg), FC e o peso de 
saída da última sessão e o do dia do teste. 
 As contraindicações para não iniciar o TC6M foram as seguintes: PA ≥180x    
110 mmHg, FC >120 bpm, ganho de peso ≥5 kg em relação à sessão anterior de HD, 
SO2 <92, dispneia, dor precordial, febre ou doença aguda, cansaço extremo. 
 Os critérios para interrupção da realização do teste foram: a pedido do 
paciente, tontura, dispneia, precordialgia, dor intensa ou câimbras em membros 
inferiores. Frases de encorajamento padronizadas a cada minuto foram utilizadas 
durante a realização dos testes, seguindo o protocolo da ATS. As mesmas avaliações 
foram feitas após o protocolo de exercícios. A ficha de registro de dados encontra-se                   
no Apêndice. 

 - Protocolo de exercícios
 Os pacientes do grupo GE foram submetidos a três sessões de exercício 
aeróbico por semana (às segundas, quartas e sextas-feiras), durante três meses, 
realizadas na primeira metade das sessões programadas de diálise, totalizando                    
36 sessões. Foi considerada boa adesão a realização de no mínimo 32 (89,0%) 
sessões de exercício. O protocolo de exercício aeróbico cicloergométrico intradialítico 
(EACI) foi individualizado e realizado em bicicleta ergométrica estacionária adaptada 
(Athletic, São Paulo, Brasil) (Figura 7).
 O EACI tinha a duração de 45 minutos por sessão, considerando 5 minutos 
iniciais de aquecimento e 5 minutos finais de desaceleração. A intensidade do exercício 
foi definida utilizando-se a FC máxima obtida no TC6M (FCMTC6M). O intervalo da                                                                                                                                               
FC-alvo foi determinado entre FCMTC6M e FCMTC6M mais 10% (ex: uma FC máxima 
no teste de 100 bpm teve com FC-alvo de treino o intervalo entre 100-110 bpm), conforme 
proposto por Oliveira et al. (2016).
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 Inicialmente procurou-se alcançar o tempo de exercício preconizado e 
gradativamente atingir a frequência cardíaca dentro da zona-alvo, definida conforme 
a aptidão física basal dos pacientes. O objetivo foi atingir uma FC dentro do intervalo 
definido pelo TC6M, com esforço percebido pelo paciente de moderado a intenso que 
corresponde a uma pontuação de 4 a 5 na escala de Borg adaptada (10 pontos). Se a 
FC-alvo fosse atingida à custa de percepção de esforço ≥6, o paciente era orientado 
a diminuir seu ritmo de pedalagem e/ou diminuir a carga. No início do treinamento 
aeróbico e aos 15 min, 30 min e 40 min, perguntava-se aos pacientes sobre a pontuação 
que davam à sua fadiga. A velocidade de rotação dos pedais foi mantida num nível 
que permitisse alcançar intensidade de treinamento estável, dentro do prescrito e, 
para isso, os pacientes eram constantemente encorajados pelos pesquisadores, 
sendo que ambos acompanharam se a mesma estava no intervalo desejado através 
da visualização do monitor com escala de cores e FC instantânea (Figura 8).

 Os critérios para interrupção da sessão de exercício foram os mesmos 
utilizados no TC6M. Foram classificados como efeitos adversos graves: arritmias 
com repercussão hemodinâmica, precordialgia, síncope e parada cardiorrespiratória. 
Todos os outros efeitos adversos foram classificados neste estudo como não graves.

Figura 7: Bicicleta ergométrica estacionária adaptada
Fonte: Foto pessoal do Autor.
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 - Dados clínicos e bioquímicos
 Os dados clínicos e bioquímicos de rotina foram obtidos nos prontuários e por 
meio de entrevista com os pacientes. 
 O cálculo do índice de massa corporal (IMC) foi obtido pela razão entre a massa 
corporal e o quadrado da estatura (WHO, 2000).
 O cálculo do VO2 pico foi estimado utilizando-se a distância percorrida no 
TC6M, idade, peso, altura e o duplo-produto (DP): PA sistólica imediatamente                                 
pós-TC6M multiplicada pela FC máxima no TC6M. A fórmula utilizada foi: [VO2                    
pico = 0,02 x distância (m) – 0,191 x idade (anos) – 0,07 x peso (kg) + 0,09 x                               
altura (cm) + 0,026 x DP x 0,001 + 2,45] (Cahalin et al., 1996). 
 A FC foi monitorada durante o exercício assim como na realização do TC6M, 
utilizando-se um monitor de frequência cardíaca (Polar® H7 Heart Rate Monitor, POLAR 
Electro Oy, Kempele, Finlândia), e foram direcionadas a um tablet (APPLE, Jundiaí, 
Brasil) via bluetooth, que permitiu o acompanhamento simultâneo da FC dos pacientes 
e posterior análise e exportação de dados através do software POLAR TEAM®. 
 A PA foi aferida por esfigmomanômetro automático Omron HEM 7113 (OMRON, 
Dalian, China) imediatamente antes do início e na fase de recuperação após o final do 
exercício. A saturação de oxigênio foi medida por oxímetro (GERATERM, Geschwenda, 
Alemanha) imediatamente antes do início e após o TC6M.

 As amostras de sangue foram coletadas antes do início da sessão de HD. 
O sangue foi acondicionado em tubos Vacutainer® contendo EDTA como 

Figura 8: Monitoramento em tempo real da FC dos pacientes durante o EACI
Legenda: FC – frequência cardíaca; EACI – exercício aeróbico cicloergométrico 
intradialítico
Fonte: Foto pessoal do Autor.
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anticoagulante. Em seguida, centrifugado (2 500 rpm por 10 minutos a 4oC) para a 
obtenção de plasma e armazenado (-80°C) para análises. 

 A análise da PCR sérica foi feita pelo método de imunoturbidimetria e para o BNP 
foi utilizado o imunoensaio fluorimétrico. Ambos foram dosados pelo laboratório Bittar. 

4.4. Análise estatística

 Os resultados obtidos foram expressos em média±DP (desvio-padrão) ou 
mediana (intervalo interquartílico) de acordo com a distribuição dos dados, segundo 
teste de Kolmogorov-Smirnov, ou em percentual conforme adequado. Foi utilizado 
teste t de Student ou Mann-Whitney para avaliar as diferenças entre as médias; 
coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman para avaliar a correlação entre as 
variáveis. Os testes foram fixados com valores de confiança de 95% (p<0,05), sendo 
considerados significativos. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (20.0). 



  RESULTADOS5
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5. RESULTADOS

5.1. População estudada

 As características gerais, os dados antropométricos dos grupos estudados os 
parâmetros bioquímicos de rotina e os níveis de PCR e BNP encontram-se na Tabela 1.

 Os grupos apresentaram homogeneidade em relação às variáveis avaliadas e 
apresentadas na Tabela 1. A única exceção foi para a PAS, na qual houve diferença 
significativa entre o GC e o GE (p=0,009). No GE predominou o sexo masculino (55,5%) 
e no GC, o feminino (57,1%). A HAS esteve presente em 57,1%  dos pacientes no GC 
e em 52,2 % naqueles do GE. Os pacientes não utilizaram medicação betabloqueadora 
ou antagonistas do canal de cálcio não di-hidropiridínicos e os níveis de hemoglobina 
se mantiveram >10 mg/dL durante todo o período do estudo.

Tabela 1: Características gerais, dados antropométricos e bioquímicos dos grupos 
estudados 

Parâmetros GC (n=7) GE (n=9) Valor de p 

Idade (anos) média±DP 47,9 ± 4,6 45,7 ± 7,6 0,093 

Sexo feminino n (%) 4 (57) 4 (44) 0,614 

Sexo masculino n (%) 3 (43) 5 (56) 0,614 

Diabetes n (%) 1 (14,3) 3 (33,3) 0,771 

HAS n (%) 4 (57,1) 6  (66,7) 0,696 

PAS (mmHg) média±DP 147,6 ± 19,4 141,3 ± 13,9 0,009 

PAD (mmHg) média±DP  89,3 ± 12,8 87,0 ± 13,4 0,228 

Tabagismo n (%) 0 (0,0) 1 (11,1) 0,362 

Tempo em HD (meses) média±DP  30,8 ± 14,9 33,4 ± 35,6 0,341 

IMC (kg/m2) média±DP 23,4 ± 2,3 23,1 ± 2,6 0,709 

Ureia pré-HD (mg/dL) 164,7 ± 28,9 164,5 ± 24,8 0,94 

IRU % 73,3 ± 3,5 71,7 ± 3,4 0,109 

Creatinina (mg/dL) 12,9 ± 3,0 11,6 ± 3,1 0,161 

Ca*P 46,1 ± 12,8 43,8 ± 10,6 0,204 

Albumina (g/dL) 4,1 ± 0,1 4,3 ± 0,3 0,338 

Hemoglobina (g/dL) 12,0 ± 1,4 12,6 ± 1,3 0,325 

PCR-us (mg/L) 0,4 ± 0,4 0,8 ± 0,9 0,351 

BNP (pg/mL) 260,7± 479,3 315,3 ± 446,1 0,918 

Legenda: GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício; DP – desvio-padrão; HAS – hipertensão arterial 
sistêmica; PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial diastólica; HD – hemodiálise;                      
IMC – índice de massa corporal; IRU – índice de redução de ureia; Ca*P – produto cálcio-fósforo; 
PCR-us – proteína C-reativa ultrassensível; BNP – peptídeo natriurético tipo B 
Fonte: O Autor, 2018. 
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 A clínica RenalCor, em seus três turnos de funcionamento, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, mantém 98 pacientes em hemodiálise. 

 Os 16 pacientes estudados foram atendidos em turnos diferentes, conforme a 
Tabela 2. 

Tabela 2: Distribuição dos grupos estudados por turnos de hemodiálise

Turnos
GC (n=7) GE (n=9)

n % n %

1º 2 12,5 3 18,75

2º 3 18,75 3 18,75

3º 2 12,5 3 18,75

Legenda: GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício
Fonte: O Autor, 2018.

5.2. Distância percorrida no TC6M

 Na Figura 9 são apresentadas as DP6M (em médias±DP) no TC6M inicial (pré) 
e após três meses (pós), pelos grupos estudados. Conforme definido no capítulo de 
Métodos, a avaliação denominada pré refere-se às aferições das variáveis em ambos 
os grupos antes da intervenção no GE, incluindo os TC6M realizados; e a avaliação 
denominada “pós” refere-se àquela realizada em ambos os grupos ao final de três meses.

Figura 9: Distâncias percorridas no TC6M pré e pós pelos grupos estudados 
Legenda: DP6M – distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos;                    
CG – grupo-controle; GE – grupo-exercício
Fonte: O Autor, 2018.
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 Observou-se que não houve diferença significativa (p=0,346) entre as distâncias 

percorridas no TC6M pelo GC pré e pós; já no GE essa diferença foi estatisticamente 

significativa (p=0,032), ao nível de 5%, após o treinamento.

 Na Figura 10 são apresentadas os deltas das diferenças das distâncias 

percorridas (em médias±DP) no TC6M pré e pós, pelos grupos estudados.

Figura 10: Diferença das distâncias percorridas no TC6M pré e pós 
pelos grupos estudados 
Legenda: DP6M – distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos; 
GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício
Fonte: O Autor, 2018. 

 Em relação às diferenças ocorridas na DP6M (delta) entre os grupos GC e GE, pré 
e pós, verificou-se que foram estatisticamente significativas (p=0,012) ao nível de 1%. 

 

5.3. VO2 pico

  

 Observou-se no GE diferença significativa ao nível de 1% entre o valor pré e 
pós, com valores de média mais elevados após a intervenção. Já o grupo GC não 
mostrou diferença significativa (p=0,399) entre os dois momentos. A Figura 11 mostra 
os resultados da VO2.
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5.4. Proteína C-reativa

 A Tabela 3 apresenta as médias da PCR dos grupos estudados nos momentos 

pré e pós.

 Não foram encontradas diferenças significativas para os grupos estudados 

tanto no momento pré como no pós.

Tabela 3: PCR dos grupos estudados nos momentos pré e pós

PCR (mg/dL) Média ± DP Mediana Valor de p

GC             
pré

pós

0,37 ± 0,42

0,38 ± 0,35

0,20

0,26
1,000

 GE
              

pré

pós

0,80 ± 0,92

0,79 ± 0,80

0,34

0,32
0,677

Legenda: PCR – proteína C-reativa; GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício; DP – desvio-padrão
Fonte: O Autor, 2018.

Figura 11: VO2 pico dos grupos estudados nos momentos pré e pós 
Legenda: GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício
Fonte: O Autor, 2018. 
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5.5. Peptídeo natriurético tipo B

 A Figura 12 apresenta as médias do BNP dos grupos estudados nos momentos 
pré e pós.

 Observou-se diferença significativa (p=0,021) nos valores do BNP nos momentos 
pré e pós no GE, com valor de mediana pré mais elevado (Figura 12). Já para o GC 
não foi encontrada diferença significativa entre os dois momentos (p=0,063).

5.6. Pressão arterial sistólica

 A Tabela 4 apresenta as médias da PAS (mmHg) dos grupos estudados nos 
momentos pré e pós.

Tabela 4: PAS dos grupos estudados nos momentos pré e pós

PAS (mmHg) Média ± DP T pareado Valor de p

 
GC
   

pré

pós

147,57 ± 19,41

147,57 ± 22,18
0,01 0,999

     
GE             

pré

pós

141,33 ± 13,88

151,78 ± 18,98
-1,67 0,133

Legenda: PAS – pressão arterial sistólica; GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício; DP – desvio-padrão
Fonte: O Autor, 2018.

Figura 12: Nível do BNP dos grupos estudados nos momentos pré e pós 
Legenda: GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício
Fonte: O Autor, 2018.
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 Não houve diferença significativa nos valores da PAS nos momentos pré e pós, 
nos grupos estudados.

5.7. Pressão arterial diastólica

 A Tabela 5 apresenta as médias da PAD (mmHg) dos grupos estudados nos 
momentos pré e pós.
 Não houve diferença significativa nos valores da PAD dos grupos estudados 
tanto no momento pré como no pós.

5.8. Frequência cardíaca

 A Tabela 6 apresenta a FC de pico (máxima) durante o TC6M e a FC no                    
1º minuto de recuperação (FC 1º min recup) ao término do teste, entre os grupos, nos 
momentos pré e pós.

Tabela 6: FC de pico durante o TC6M e FC 1º min recup dos grupos estudados nos 
momentos pré e pós

FC (bpm) Média ± DP Teste t de Student Valor de p

FC de pico (pré)
GC

GE

117,0 ± 18,89
 

116,33 ± 14,07
0,81 0,937

FC 1º min recup (pré) GC

GE

94,14 ± 19,84

96,89 ± 14,0
-0,33 0,750

FC de pico (pós) GC

GE

118,14 ± 16,92

122,22 ± 18,07
- 0,46 0,652

FC 1º min recup (pós) GC

GE

96,4 ± 16,30

99,0 ± 10,82
- 0,38 0,710

Legenda: FC – frequência cardíaca; GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício; TC6M – teste de 
caminhada de seis minutos; DP – desvio-padrão; FC 1º min recup – FC no primeiro minuto de recuperação
Fonte: O Autor, 2018.

Tabela 5: PAD dos grupos estudados nos momentos pré e pós

PAD (mmHg) Média ± DP T pareado Valor de p

GC
pré

pós

89,29 ± 12,77

85,57 ± 16,70
2,39 0,060

GE              
pré

pós

87,0 ± 13,43

94,89 ± 8,07
-1,73 0,121

Legenda: PAD – pressão arterial diastólica; GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício; DP – desvio-padrão
Fonte: O Autor, 2018.



41

 Não foram encontradas diferenças significativas para a FC de pico e a FC 1º min 
recup, nos dois grupos estudados e em ambos os momentos da avaliação.

 A Tabela 7 apresenta os deltas da FC (diferença entre a FC de pico durante o 
TC6M e a FC 1º min recup) na avaliação pré e pós, dos grupos estudados.

Figura 13: FC de pico durante o TC6M, FC no 1º min recup e seus 
respectivos deltas dos grupos estudados, nos momentos pré e pós 
Legenda: FC – frequência cardíaca; TC6M – teste de caminhada de seis minutos;                         
GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício; FC 1º min recup – FC no 1º minuto de recuperação
Fonte: O Autor, 2018.

 Não houve significância estatística das diferenças (deltas) da FC encontradas 
em ambos os grupos estudados, e em ambos os momentos.

 A Figura 13 mostra os resultados descritos nas Tabelas 6 e 7.

Tabela 7: Deltas da FC dos grupos estudados nos momentos pré e pós

Diferenças da FC (bpm) Média ± DP teste de Wilcoxon Valor de p

GC
pré

pós

- 22,86 ± 11,36

-21,71 ± 7,89
1,05 0,866

GE
pré

pós

-19,44 ± 9,67

-23,22 ± 13,90
- 1,2 0,440

Legenda: Deltas da FC – diferenças entre a FC de pico durante o TC6M e no 1º min de recuperação 
do teste; FC – frequência cardíaca; TC6M – teste de caminhada de seis minutos; GC – grupo-controle; 
GE – grupo-exercício; DP – desvio-padrão
Fonte: O Autor, 2018.



42

 As Tabelas 8 e 9 mostram as FC de pico durante o TC6M e a FC 1º min recup ao 
término do teste, nos momentos pré e pós, dos grupos estudados, respectivamente.

Tabela 9: GE: FC de pico e FC 1º min recup nos momentos pré e pós

FC (bpm) Média ± DP T pareado Valor de p

FC pico pré
FC pico pós

116,33 ± 14,07
122,22 ± 18,07

-1,31 0,226

FC 1º min recup pré
FC 1º min recup pós

96,89 ± 14,00
99,00 ± 10,82

-0,81 0,441

Legenda: FC – frequência cardíaca; GE – grupo-exercício; DP – desvio-padrão; FC 1º min recup – FC no 
1º minuto de recuperação
Fonte: O Autor, 2018.

Tabela 8: GC: FC de pico e FC 1º min recup nos momentos pré e pós

FC (bpm) Média ± DP T pareado Valor de p

FC pico pré 
FC pico pós 

117,00 ± 18,89
118,14 ± 16,92

-0,2 0,845

FC 1º min recup pré 
FC 1º min recup pós

94,14 ± 19,84
96,43 ± 16,30

-0,27 0,794

Legenda: FC – frequência cardíaca; GC – grupo-controle; DP – desvio-padrão; FC 1º min recup – FC no 
1º minuto de recuperação
Fonte: O Autor, 2018.

 Não houve significância estatística nas análises da FC de pico e da FC 1º min 
recup nos momentos pré e pós em ambos os grupos.

5.9. Análise intergrupos das demais variáveis

 Realizada análise intergrupos, comparou-se o grupo GC e GE em relação às 
variáveis PAS, PAD, DP6M, VO2, BNP e PCR, nos momentos pré e pós (Tabela 10).

 Não foi encontrada diferença significativa para nenhuma das variáveis (PAS, 
PAD, DP6M, VO2, BNP e PCR), na análise intergrupos, nos momentos pré e pós.

 Foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman (rs) entre as variáveis 
VO2, DP6M e BNP, nos grupos GC e GE, nos momentos pré e pós (Tabela 11).

 Observou-se correlação direta e significativa entre a VO2 pós e o BNP pós 
no GC (r=0,93; p=0,003), porém não foi encontrada correlação significativa nessas 
variáveis no GE. 
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Tabela 10: PAS, PAD, DP6M, VO2, BNP e PCR dos grupos estudados nos momentos 
pré e pós

Variáveis Média ± DP Valor de p

PAS pré (mmHg)        
GC
GE

147,57 ± 19,41
141,33 ± 13,88

0,465

PAS pós (mmHg)        
GC
GE

147,57 ± 22,18
151,78 ± 18,98

0,689

PAD pré (mmHg)        
GC
GE

89,29 ± 12,77
87,00 ± 13,43

0,735

PAD pós (mmHg)        
GC
GE

85,57 ± 16,70
94,89 ±  8,07

0,162

DP6M pré (m)       
GC
GE

427,14 ± 79,27
462,33 ± 46,41

0,284

DP6M pós (m)       
GC
GE

400,29 ± 127,15
497,33 ± 61,39

0,063

VO2 pré (ml.kg-1 min-1)        
GC
GE

15,11 ± 1,72
16,46 ± 2,82

0,283

VO2 pós (ml.kg-1 min-1)        
GC
GE

16,07 ± 3,21
18,85 ± 2,95

0,093

BNP pré (pg/mL)        
GC
GE

315,29 ± 446,13
260,67 ± 479,28

0,918

BNP pós (pg/mL)      
GC
GE

114,20 ± 193,37
70,64 ± 114,95

1,000

PCR pré (mg/dL)      
GC
GE

0,80 ± 0,92
0,37 ± 0,42

0,351

PCR pós (mg/dL)        
GC
GE

0,79 ± 0,80
0,38 ± 0,35

0,470

Legenda: PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial diastólica, DP6M – distância percorrida 
no TC6M; TC6M – teste de caminhada de seis minutos; VO2 – VO2 pico; BNP – peptídeo natriurético 
do tipo B; PCR – proteína C-reativa; GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício; DP – desvio-padrão
Fonte: O Autor, 2018.
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Tabela 11: Correlações entre as variáveis VO2, DP6M e BNP dos grupos estudados nos             
momentos pré e pós

Correlações
GE GC

rs Valor de p rs Valor de p

VO2 pós x BNP pós 0,17 0,668 0,93 0,003

DP6M pré x DP6M pós 0,75 0,020 0,87 0,010

VO2 pré x VO2 pós 0,87 0,002 0,93 0,003

VO2 pós x DP6M pós 0,70 0,036 0,61 0,148

Legenda: DP6M – distância percorrida no TC6M; TC6M – teste de caminhada de seis minutos;                         
VO2 – VO2 pico; BNP – peptídeo natriurético tipo B; PCR – proteína C-reativa; GC – grupo-controle; 
GE – grupo-exercício, rs – correlação de Spearman
Fonte: O Autor, 2018.

 A DP6M pré e a DP6M pós apresentaram correlação direta e significativa em 
ambos os grupos.

 Também se observou correlação direta e significativa entre as variáveis                       
VO2 pré e VO2 pós nos grupos GC (r=0,93; p=0,003) e GE (r=0,87; p=0,002). 

 Houve correlação direta (r=0,70) e significativa (p=0,036) entre a VO2 pós e a 
DP6M pós no GE.

 Foi realizada a análise em relação ao ponto de corte de 17,5 ml.kg-1 min-1. 

 Verificou-se que as frequências simples em relação ao corte de VO2, no 
momento pré, apresentam-se de maneira semelhante entre os GC e GE, pelo teste 
exato de Fisher (p=0,357).

 Na avaliação pós, 2 pacientes do GE superaram o nível de 17,5 ml.kg-1.min-1 

e nenhum paciente o fez no GC. A Figura 14 apresenta as frequências segundo os 
níveis de VO2 nos momentos pré e pós do GE.

 Após aplicação do teste exato de Fisher, verificou-se que não houve 
significância estatística (p=0,619) entre as frequências simples do nível de VO2 do 
GE nos momentos pré e pós.

 Em relação à segurança dos pacientes, não ocorreram eventos adversos 
graves em consequência da realização dos exercícios aeróbicos prescritos. A opção 
do grupo de pesquisa foi pela execução de um programa de exercício aeróbico de 
intensidade submáxima. 

 Apenas um paciente do GE relatou aumento de episódios de mialgia e câimbras 
nos membros inferiores nas primeiras duas semanas de treinos. Após esse período, 
seu relato foi de melhora dos sintomas em condição melhor que a anterior à prática 
do exercício.
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 Houve um episódio de hipotensão imediatamente após o final do exercício 
que foi prontamente atendido, aplicando-se as manobras-padrão adotadas na clínica 
(posição de Tredelenburg e diminuição da velocidade de hemofiltração) com rápida 
reversão dos sinais e sintomas. 

 O único paciente que desistiu por vontade própria no GE apresentou níveis 
pressóricos ≥180x110 mmHg em mais de uma aferição antes do início das sessões, 
resultando na não realização dos exercícios em mais de uma oportunidade. 

Figura 14: Evolução do VO2 pico segundo o ponto de corte dos grupos 
estudados nos momentos pré e pós 
Legenda: GC – grupo-controle; GE – grupo-exercício
Fonte: O Autor, 2018.



  DISCUSSÃO6
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6. DISCUSSÃO

 O estudo randomizado e controlado que fundamenta a presente pesquisa 
avaliou o impacto de um programa de EACI, com intensidade determinada pelo 
TC6M, na capacidade aeróbica medida pela DP6M, no VO2 estimado, no BNP e na 
PCR. Os resultados encontrados confirmaram a hipótese inicial, e o programa de 
exercícios desenhado a partir desse modelo foi seguro, obteve boa adesão e foi capaz 
de melhorar os resultados do GE na DP6M, no VO2 estimado e na dosagem do BNP, 
entretanto não foram encontradas diferenças significativas em relação à PCR.

 Serão discutidos os achados de cada variável em relação aos estudos da 
revisão de literatura.

 - Capacidade aeróbica: distância percorrida no TC6M e VO2

 Neste estudo foi realizada análise estatística dos resultados de 16 pacientes 
que concluíram as avaliações pré e pós. O GC foi composto por 7 pacientes 
com média de idade 47,9±4,6 anos; e o GE por 9 pacientes com média de idade                                             
45,7±7,6 anos. Os pacientes do GE treinaram com a intensidade definida a partir da 
fórmula de Oliveira et al. (2016) que encontraram correlação positiva entre a frequência 
cardíaca máxima no TC6M e a frequência cardíaca do limiar anaeróbico. Segundo 
esses autores, o uso da fórmula proposta equivale a um treino com intensidade de 
100% do limiar anaeróbico calculado pelo TECP. Pela revisão feita, a metodologia de 
prescrição da intensidade do exercício intradialítico aplicada não foi encontrada em 
nenhum outro estudo realizado em pacientes com DRC em HD. 

 Muitos estudos foram capazes de demonstrar a melhora na capacidade    
aeróbica através do EACI, seja pelo aumento da distância caminhada seja pelo 
incremento do VO2 pico ou de ambos. Entretanto, nenhum dos estudos em que um 
grupo-controle de pacientes saudáveis foi incluído evidenciou melhora da capacidade 
aeróbica do GE a ponto de atingir os níveis desse grupo de pacientes hígidos. Entre eles 
citam-se os trabalhos de: Painter et al., 2002; Koufaki et al., 2002; Sakkas et al., 2003; 
Kouidi et al., 2009; Petraki et al., 2008; Wilund et al., 2010; Groussard et al., 2015, 
caracterizados por serem ensaios clínicos randomizados, controlados, que realizaram 
exercícios aeróbicos em cicloergômetro de membros inferiores durante a HD. 

 O protocolo de exercício usado por Groussard et al. (2015) apresenta 
semelhança com o presente estudo em intensidade, tempo de treinamento e duração. 
As fases de aquecimento e desaquecimento foram excluídas da contagem de tempo 
de exercício no estudo de Groussard et al. (2015) e, no presente estudo, se houvesse 
o desconto (45 min – 10 min), o tempo seria de 35 min. O grupo de pacientes aqui 
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estudado era mais jovem. Destaca-se que o uso da bicicleta para a avaliação do 
TECP foi um ponto forte e pode justificar as maiores diferenças encontradas por 
esses autores em relação aos resultados aqui encontrados. No projeto de pesquisa, 
a intenção inicial era de se adquirir uma bicicleta especial para realizar o teste de                                                             
seis  minutos em bicicleta (protocolo North Carolina 6-Minute Cycle Test) pois apresenta 
correlação positiva e significativa (r=0,59; p<0,01) com o TC6M, segundo Verrill et al. 
(2006). Com isso ter-se-ia evitado um possível viés da avaliação de um treinamento 
em bicicleta, realizada por meio de distância caminhada (princípio da especificidade 
do tipo de exercício ou ergômetro de treino). 

 Groussard et al. (2015) encontraram dados discrepantes na capacidade 
aeróbica. Em relação à DP6M, obtiveram incremento dessa variável de 23,4% no GE 
(p<0,001), resultado também encontrado no presente estudo, porém bem superior. 
Entretanto não houve alteração no VO2 pico no GC e no GE. Os autores justificam 
tal discrepância afirmando que as alterações no VO2 pico são positivamente 
correlacionadas com a duração do treinamento e que as alterações mais significativas 
foram encontradas em estudos com seis meses ou mais de duração, e que houve 
uma combinação de exercícios aeróbicos e resistidos realizados fora dos dias de HD. 
Esse fato da associação de exercícios resistidos pode também justificar as diferenças 
encontradas mais tardiamente, já que o rendimento no cicloergômetro depende em 
grande percentual da força dos membros inferiores. 

 Outra questão levantada pelos autores é se realmente o VO2 máximo é o 
padrão-ouro para determinar a capacidade aeróbica nesse grupo de pacientes. Esse 
questionamento, sustentam os autores, surge em razão de não ser esperado que 
os pacientes com DRC estágio 5 atinjam realmente a VO2 máximo devido às suas 
limitações funcionais, incluindo dores articulares, ósseas e fadiga/dor muscular em 
função das comorbidades associadas (ex: diabetes) e pela própria osteomiopatia do 
paciente renal crônico.

 Observa-se que essas limitações funcionais se correlacionam positivamente 
com a faixa etária, que foi especialmente alta na amostra do estudo desses autores, 
em relação à aqui estudada. Além disso, como cita a literatura, o TC6M nesse contexto 
clínico de pacientes com baixa capacidade funcional pode ser melhor indicador 
para avaliar a habilidade em desempenhar as atividades de vida diária do que o 
VO2 pico (ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function 
Laboratories, 2002). 

 Os resultados aqui encontrados são concordantes com os de Wilund et al. 
(2010) em relação a DP6M, ressaltando que aqueles autores utilizaram o SWT e                 
não o TC6M.

 Kouidi et al. (2009), em sua discussão, comentam que seus resultados 
confirmam a melhora na capacidade aeróbica após um programa de EACI e que esta 
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está associada a alterações positivas na função ventricular esquerda, do controle 
simpático e parassimpático cardíaco, sugerindo melhora nos indicadores de risco 
cardiovascular. Observa-se, portanto, a importância não só do volume e duração, 
mas também da associação do treinamento de força, em termos de determinar os 
ganhos funcionais.

 No estudo de Petraki et al. (2008), o VO2 do GE aumentou, em percentual mais 
elevado do que aquele encontrado neste estudo, em 22,4%. Tal fato pode ser explicado 
não somente pela amostra maior, mas também pela maior duração e volume, além da 
associação do treinamento de força.

 Outro aspecto importante a considerar no estudo de Petraki et al. (2008) é 
o fato de que, apesar da elevação do VO2 no GE, os níveis não atingiram aqueles 
do grupo-controle formado por pacientes sedentários e saudáveis, demonstrando 
que as demais limitações que o paciente renal crônico apresenta, tais como anemia, 
miopatia e as próprias comorbidades, limitam esse ganho em relação ao paciente 
sedentário e saudável.

 Sakkas et al. (2003) utilizaram um protocolo de EACI que corresponde ao 
dobro do tempo da presente pesquisa, apesar de a duração da sessão ter sido 
semelhante. De igual modo a este estudo, foi utilizado o limiar anaeróbico para a 
definição da intensidade do treinamento que, nesse caso, foi de 90%, obtido em TECP 
no cicloergômetro. Também houve aumento no VO2 que foi de 20%.

 Painter et al. (2002), em seu estudo com quatro diferentes grupos, analisaram 
a reposição da EPO combinada ou não com o EACI, em que o grupo que não repôs 
EPO e realizou EACI foi similar com o grupo aqui estudado em número e idade

 Segundo os autores, a normalização do hematócrito (30-33% para 40-42%) 
com o uso da EPO não alterou a VO2 pico. Em seu comentário a esse resultado, 
os autores citam que apesar de outros estudos terem encontrado incremento na 
capacidade aeróbica com a administração da EPO e o consequente aumento do 
hematócrito, a capacidade aeróbica apresentou um aumento proporcionalmente 
inferior. Concluem que esses achados, negativos ou proporcionalmente inferiores 
aos esperados, reforçam que apesar de o sistema de transporte de oxigênio ter 
participação na determinação do VO2, no paciente renal crônico são considerados 
outros fatores preponderantes nessa limitação. Entre eles estão a disfunção muscular 
na extração de oxigênio, a disfunção autonômica e vascular causada pela acidose 
crônica, o hiperparatireoidismo e também os efeitos do sedentarismo. Entretanto o 
EACI promoveu aumento significativo no VO2 pico no GE independente do uso ou não 
da EPO, respectivamente, com um incremento médio de 15,7% e 9,6%, percentual 
este bem próximo àquele aqui encontrado.
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 Já Koufaki et al. (2002) focalizaram os testes funcionais, avaliando não só 
indiretamente o VO2 pico mas também outras valências: potência e resistência 
muscular, equilíbrio, etc. Os dados do presente estudo estão de acordo com 
esses autores que encontraram aumento significativo de 17,0% no VO2 pico e nos 
testes STS-5 e STS-60 no GE. O GE não apresentou melhora no teste NSRI walk.                                        
Em princípio seria esperado que o teste de caminhada também refletisse a melhora no 
VO2 pico, na performance do STS-5 e STS-60. Segundo os autores essa discrepância 
pode ser explicada por dois fatores: primeiro, porque a adaptação funcional se dá 
pela especificidade do treino que nessa variável foi diferente; e segundo, porque as 
atividades envolvendo os músculos da panturrilha (como andar) talvez precisem de 
uma duração maior de treino para que os benefícios sejam perceptíveis. O Quadro 7 
resume os estudos comentados anteriormente.

Quadro 7: Ensaios clínicos randomizados controlados que realizaram exercícios 
aeróbicos em cicloergômetro de membros inferiores durante a HD 

  Amostra Idade              
(anos) 

Avaliação 
Funcional 

Ergômetro 
de Treino Duração Intensidade 

treino 

Frequência 
e tempo de 
treino por 

sessão 

Resultados 
positivos 

Novelli et al. 
2018 

9 GE 

7 GC 

45,7±7,6

47,9±4,6 
 TC6M  Ciclo  12 

semanas 
100% LA 
calculado 

pelo TC6M 
 3x semana, 
45 minutos 

7,6 % DP6M 
e 6,8 % VO2 

Groussard               
et. al.(2015) 

8 GE

 10 GC 

68,4±3,7

66,5±4,6 

TECP em 
ciclo e 
TC6M 

 Ciclo  12 
semanas 

55%-60% 
do pico do 
exercício 

3x semana, 
30 minutos 

23,4 % 
DP6M 

Wilund et al. 
(2010) 

8 GE

9 GC 

60,8±3,2

59,0±4,9 

Shuttle 
Walk Test Ciclo 16 

semanas Borg 12 -14 3x semana, 
45 minutos 

17 % no 
SWT 

Kouidi et al. 
(2009) 

30 GE

29 GC 

54,6±8,9

53,2±6,1 

  
TECP Ciclo* 40 

semanas 
60-70% da 
FC Máx. 

3x semana, 
90 minutos 30% VO2 

Petraki et al. 
(2008) 

22 GE

21 GC 

50,0±13,2
 

50,5±14,4 

 
TECP Ciclo* 28 

semanas Borg 13 3x semana, 
90 minutos 22,4 % VO2 

Sakkas et al. 
(2003) 

9 GE 

6 GC 

60,0±12,0

56,0±15,0 

TECP em 
ciclo Ciclo* 24 

semanas 90% do LA 3x semana, 
40 minutos 20 % VO2 

Painter et al. 
(2002) 

GE 10

GC 14 

47,6±11,9

43,3±9,8 

TECP em 
esteira Ciclo 20 

semanas 
70% da FC 

Máx. 

3x semana, 
30-35 

minutos 
9,6 % VO2 

Koufaki et al. 
(2002) 

18 GE

 15 GC 

50,5±19

57,3±14,3 
NSRI walk Ciclo 12 

semanas 90% LA 
3x semana, 

30-35 
minutos 

17% VO2 

NSRI: North Staffordshire Royal Infirmary walk test; SWT:  Shuttle Walk Test; TECP: teste de esforço 
cardiopulmonar. * Exercício de força associado.
Fonte: A autor, 2018 
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 Pacientes com DRC em HD apresentam níveis de VO2 pico que são 20-50% 
mais baixos do que valores encontrados em sujeitos saudáveis, sedentários, ajustados 
para sexo e idade (Bohm et al., 2010). Uma revisão de vários estudos apontou que a 
prática de treinos aeróbicos em pacientes com DRC em estágio 5 levou a aumento na 
VO2 pico, na média, em 17,0%, apesar de ressaltarem que havia grande variabilidade 
entre eles e muitos não foram controlados (Johansen et al., 2005).

 A importância do ganho funcional e do VO2 pico é justificada na literatura 
encontrada. Esta afirma a associação entre a elevação do VO2 pico com redução 
da mortalidade no paciente com DRC. Kohl et al. (2012) ressaltam que o TC6M é 
uma opção viável para avaliação da capacidade funcional desses pacientes e para 
cada 100 metros adicionais percorridos no TC6M encontraram um aumento de 5%                          
na sobrevida desses pacientes.

 Sietsema et al. (2004) citam ter encontrado um ponto de corte em função do VO2 
para a sobrevida. Os pacientes com VO2 >17,5 ml.kg-1.min-1 em TECP apresentaram 
sobrevida maior que os pacientes com valores inferiores. No presente estudo, dos                 
9 pacientes do GE, 4 encontravam-se com o VO2 pico estimado <17,5 ml.kg-1.min-1 

no momento anterior ao início do treinamento. Após três meses de EACI, 2 pacientes 
superaram esse patamar. No GC, os 5 pacientes com valores inferiores ao ponto de 
corte assim permaneceram ao final de três meses. Não houve significância estatística 
no GE em relação ao aumento do número de pacientes com VO2 >17,5 ml.kg-1 min-1 
do momento pré para o momento pós (p=0,619).

 Sobre a duração dos efeitos positivos após a interrupção do EACI, o estudo 
de DePaul et al. (2002) verificou melhora na capacidade aeróbica (aumento no VO2), 
porém esse efeito não foi mantido após cinco meses do término do EACI, demonstrando 
a importância da manutenção do estímulo ao treinamento. 

 Outro estudo que reforça esse conceito é o de Mustata et al. (2004). Nele as 
alterações positivas na rigidez arterial foram revertidas após um mês de interrupção 
dos exercícios. A determinação exata do período de duração dos efeitos positivos de 
um protocolo de exercícios após o seu término é fundamental para a qualidade dos 
estudos crossover, pois permite determinar corretamente a fase de transição washout, 
evitando o efeito carryover (contaminação do tratamento anterior). 

- BNP

 São encontrados poucos estudos analisando BNP antes e após um EACI. 
Toussaint et al. (2008) realizaram um estudo crossover com amostra semelhante 
a deste estudo, que realizaram EACI por três meses. Nesse estudo o período de 
whashout foi de um mês e as variáveis avaliadas foram o BNP e a rigidez arterial. 
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Ao final do estudo a comparação das velocidades de onda de pulso após três 
meses com treinamento vs. três meses sem EACI mostrou que houve uma diferença 
estatisticamente significativa em favor do GE. Em relação ao BNP, os autores 
também observaram a tendência de redução dos níveis de BNP após três meses com 
treinamento comparado aos valores após três meses sem EACI. 

 A importância da redução do BNP no paciente com DRC é justificada por 
Zoccali et al. (2001). Citam que os níveis do BNP apresentam forte correlação com a 
hipertrofia ventricular esquerda e mortalidade cardiovascular em pacientes com DRC 
em tratamento dialítico. 

 O resultado do presente estudo é coerente com o achado de Toussaint et al. 
(2008). Foi encontrada uma redução significativa de 52,0% na mediana (69,0 pg/mL 
para 35,3 pg/mL) dos níveis de BNP no GE (p=0,021). Ressalta-se que a redução da 
mediana no GC foi maior do que do GE (57,0%), porém não significativa (p=0,063). 
A não significância estatística pode ter ocorrido devido à pequena amostra do GC 
(n=7). Não era esperada tal redução no GC e possíveis explicações são: ausência da 
avaliação da função renal residual dos pacientes, que pode ter influenciado no nível 
do BNP plasmático dado seu metabolismo renal, a variação nos níveis de BNP após 
uma sessão de HD quando é esperada uma redução de 20-40%, e por dificuldades 
técnicas na dosagem laboratorial (envio de volume de plasma inferior ao solicitado 
para o laboratório).

- PCR

 Dois estudos randomizados que realizaram EACI (Wilund et al., 2010 e 
Toussaint et al., 2008) não encontraram redução nos níveis da PCR no momento 
após realização do exercício intradialítico, enquanto outros estudos detectaram essa 
diminuição (Zaluska et al., 2002; Kutner et al., 2016).

 Neste estudo também não houve redução dos níveis da PCR no GC                        
(pré: 0,37±0,42 mg/dL e pós: 0,38±0,35 mg/dL) e GE (pré: 0,80±0,92 mg/dL e pós:                  
0,79±0,80 mg/dL). Uma possível explicação para não se ter obtido diferença neste 
estudo e desses outros autores, pode ser o menor tempo de duração (três meses), em 
comparação com os seis meses do estudo feito por Zaluska et al. (2002).

 A importância da redução dos níveis de PCR no paciente com DRC se dá pelo 
seu possível impacto na mortalidade. Estudo observacional multicêntrico de Kutner et 
al. (2016) avaliou o gasto calórico, o nível de PCR e a mortalidade. Em seu resultado, 
os pacientes que despenderam menos de 500 kcal/semana apresentaram maiores 
concentrações de PCR e um risco relativo 63% maior para o desfecho morte por 
todas as causas.
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- Resposta da frequência cardíaca e pressão arterial 

 No presente estudo encontrou-se um delta entre a FC de pico no TC6M e a FC 
1º min recup maior no GE quando comparados os períodos pré e pós (-19,44±9,67 bpm 
vs. -23,22±13,90 bpm). Este delta da FC no GC permaneceu estável (-22,86± 11,36 bpm 
vs. -21,71±7,89 bpm). Este achado apresenta importância prognóstica e pode traduzir 
uma possível melhora do balanço autonômico, conforme afirma o estudo clássico de 
Cole et al. (1999). 

 Nos pacientes aqui estudados, ambos os grupos (GC e GE) apresentaram 
uma resposta da FC 1º min recup >12 bpm. Segundo Araújo (2011) a melhor forma 
de interpretar o descenso da FC (delta entre a FC de pico e a FC 1º min recup) é 
associando seus valores absolutos a diferentes estimativas de risco relativo, e não 
utilizando um valor de corte fixo. Destaca-se que, apesar de numericamente o delta 
de redução ter sido mais elevado no GE, este não foi estatisticamente significativo 
(p=0,440). Pode-se, entretanto, considerar que enquanto no GE observou-se tendência 
de redução, o GC permaneceu inalterado. Estima-se que isso possa traduzir uma 
tendência similar para melhor balanço autonômico com menor mortalidade no GE. 
Importante também lembrar que o GE elevou de modo significativo a DP6M e VO2 
pico estimado, tendo, portanto, exercido maior esforço.

 A FC de pico aferida nos TC6M pré e pós apresentou comportamentos 
distintos entre os grupos. No GE a FC de pico aumentou na avaliação após o EACI 
(116,33±14,07 bpm vs. 122,22±18,07 bpm) com um concomitante aumento da DP6M 
(462,33±46,41 m vs. 497,33±61,39 m), porém sem significância estatística (p=0,226). 
Isso demonstra que o GE realmente despendeu maior esforço que foi traduzido em 
um aumento na DP6M e VO2 calculado, melhorando assim sua capacidade aeróbica.

 O GC manteve a FC de pico pré e pós inalterada (117,0±18,89 bpm vs. 
118,14±16,92 bpm), apesar de a DP6M ter sido menor ao final de três meses 
(427,14±79,27 m vs. 400,29±127,15 m). Pode-se supor que houve uma piora da 
capacidade aeróbica uma vez que para um mesmo esforço (FC inalterada) obteve-se 
uma DP6M menor.

 Em relação à resposta pressórica, não se observou diminuição da PAS e da 
PAD dos pacientes ou necessidade de redução na dosagem da medicação anti-
hipertensiva previamente administrada. Petraki et al. (2008) realizaram estudo 
controlado randomizado sobre os efeitos do EACI sobre a capacidade aeróbica, a 
sensibilidade barorreflexa e a PA. Observaram que na sensibilidade barorreflexa 
houve um aumento de 23,0% e a PA de repouso diminuiu 6,0%. Os autores afirmam 
que tal fato seria sinal de melhora no índice de controle autonômico cardíaco. 

 Achado similar foi obtido por Ouzouni et al. (2008) que, coincidentemente, 
também encontraram diminuição de 6,0% da PA de repouso. Uma possível explicação 
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para essa discrepância em relação aos resultados de Petraki et al. (2008) e Ouzouni 
et al. (2008) pode ser a duração de 28 semanas e de 40 semanas,  respectivamente, 
em relação às 12 semanas do presente estudo.

- Eventos adversos

 A intensidade do exercício é considerada a variável mais importante (Garber 
et al., 2011) e o exercício de leve a moderado é aceito como mais seguro do que o de 
alta intensidade (Johansen, 2007). Fórmulas empíricas utilizadas para prescrição da 
intensidade do exercício não são específicas para pacientes com condições crônicas 
de saúde (Robergs e Landwehr, 2002; Tanaka et al., 2001). Neste estudo foi utilizada 
a fórmula de Oliveira et al. (2016) para estimar a FC de cada um dos pacientes que, 
segundo os autores, corresponde a 100% do limiar anaeróbico, ou primeiro limiar 
ventilatório do TECP de pacientes que realizaram o EACI.

 A ocorrência de eventos adversos foi baixa, sendo que não houve nenhuma 
classificada como grave. Estes achados estão de acordo com o encontrado na 
literatura sobre a segurança e frequência de eventos adversos na realização do EACI 
(Johansen, 2007; Garber et al., 2011; Aucella et al., 2014).

 Nos estudos que avaliaram a segurança de TECP nos pacientes com DRC 
não houve registro de eventos cardíacos graves, o que sugere que o risco é baixo 
(Johansen, 2007).

6.1. Aplicabilidade clínica

 Há uma infinidade de prescrições do exercício no que se refere ao período 
de execução (intradialítico ou não), modo (aeróbico, resistido ou ambos), frequência, 
duração e intensidade do exercício (alta, moderada/baixa ou intervalada). Estas podem 
ser combinadas de várias maneiras, gerando inúmeras possibilidades que precisam 
ser analisadas para decidir a melhor forma a ser oferecida aos pacientes com DRC, 
inclusive aqueles em HD. 

 Quanto ao período de realização dos exercícios durante a diálise (intradialítico) 
ou não (interdialítico), compartilha-se a opinião de autores como Koh et al. (2010) e 
Molony et al. (2005) que preconizam o exercício intradialítico.

 Considerando a aderência e os dados de mortalidade (Molony et al., 2005) 
para um treinamento na frequência usual (três vezes na semana) durante as 
sessões de hemodiálise, acredita-se na sua adequação, como a maior parte dos 
autores revisados. 

 No treinamento intradialítico, garante-se o estímulo da frequência semanal, 
a motivação, a supervisão e em especial a intensidade do estímulo, citando-se 
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como exemplo a experiência deste grupo. A expectativa inicial sobre a evolução da 
duração do exercício dos pacientes estudados, baseada na literatura sobre o mau 
condicionamento aeróbico dos pacientes em hemodiálise (Johansen, 2005), era que 
lenta e gradualmente se aumentasse o tempo de treino até atingir os 45 minutos 
preconizados. Somente então seria trabalhado o alvo da FC. Surpreendentemente, os 
pacientes atingiram o tempo de exercício nas duas primeiras semanas de treino e a 
maioria deles o fez atingindo a FC-alvo. A visualização no iPad, através da escala de 
cores, foi um estímulo importante para que os pacientes atingissem a FC-alvo prescrita. 

 Ao verem seus colegas praticando exercícios durante a HD de maneira segura 
e monitorada, surgiram vários pedidos de pacientes não elegíveis e do grupo-controle 
para que pudessem também pedalar durante as sessões de HD. Todos os pacientes 
do estudo foram orientados sobre os benefícios do exercício para sua condição de 
saúde. Outro aspecto importante foi a atenção despertada na equipe de saúde sobre 
a prática do exercício intradialítico, iniciativa vista por muitos pela primeira vez com 
pacientes em HD.

 Essa adequada dose de treinamento foi decisiva na boa adesão encontrada 
no estudo que, aliada a resultados positivos, apesar de inferiores aos anteriormente 
reportados, reforça aplicabilidade clínica dessa metodologia de prescrição da 
intensidade do exercício.

 A medicina personalizada é um novo paradigma deste século e o uso da 
fórmula proposta por Oliveira et al. (2016), originalmente postulada para pacientes 
com IC, proporcionou a possibilidade de testar uma prescrição individualizada em sua 
intensidade a partir do TC6M para os pacientes com DRC em HD. Entende-se que o 
uso do TC6M pode ser uma maneira objetiva, simples e custo-efetiva também para a 
prescrição de exercício nesses pacientes. 

 Koh et al. (2010) realizaram um estudo multicêntrico, randomizado, que 
avaliou 70 pacientes, entre 18-85 anos, estratificados em três grupos: cicloergômetro 
intradiálise; caminhada domiciliar e o que recebeu cuidados usuais. Observaram que 
os pacientes mostraram preferência pelo exercício intradialítico. Não houve diferença 
significativamente estatística entre os três grupos que apresentaram aumento da 
DP6M. Os autores destacam que um dos motivos importantes para esse resultado pode 
ter sido a recomendação do Comitê de Ética para que todos os grupos recebessem o 
mesmo material explicativo sobre os benefícios da atividade física. De fato, houve um 
aumento na atividade física no grupo que recebeu o tratamento usual que se refletiu 
em incremento de 5% da DP6M desse grupo. No presente estudo, todos os pacientes 
estudados receberam as mesmas orientações sobre os benefícios do exercício físico 
para sua condição de saúde. 

 A equipolência clínica (equipoise no inglês) pode ser definida como o ponto 
em que uma intervenção passa a ser considerada de benefício inequívoco e, 
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portanto, torna-se antiético não a oferecer a determinado grupo em estudo. Diferentes 
pesquisadores apontam o exercício intradialítico com uma intervenção benéfica numa 
população de alto risco e entre eles destaca-se Deschamps (2016). Meta-análises 
e revisões sistemáticas apoiam tais recomendações, apesar de não avaliarem 
exclusivamente a prática do exercício aeróbico durante a diálise e quando o fazem 
consideram diferentes intervenções (Heiwe e Jacobson, 2011; Sheng et al., 2014; 
Barcellos et al., 2015).

 Young et al. (2018) realizaram uma revisão sistemática seguida de meta-análise 
que contrasta com essas publicações. Os artigos desse estudo foram submetidos a 
avaliação de risco de vieses através da ferramenta “cochrane risk of bias”. Todos eles 
foram caracterizados como de alto risco de viés. Entre os estudos que fazem parte 
desse trabalho e foram citados nesta discussão por seus resultados positivos estão: 
Groussard et al., 2015; Wilund et al., 2010; Toussaint et al., 2008; Kohl et al., 2012; 
Painter et al., 2002.

 Os resultados do trabalho de Young et al. (2018) sugerem que somente 
há evidência clínica e estatística de melhora na capacidade aeróbica através dos 
testes de caminhada. Não foi possível demonstrar através da evidência atual efeito 
estatisticamente significativo nas variáveis VO2 pico, qualidade de vida, rigidez 
arterial e PA. 

 Os autores justificam a aparente contradição dos resultados no teste de 
caminhada e VO2, uma vez que é sensato supor que uma melhora na performance 
do exercício seja acompanhada por um incremento no VO2 pico, pode ser o uso de 
diferentes protocolos de mensuração desta e sua sensibilidade à mudança após a 
realização de um protocolo de exercício. Outra possibilidade destacada foi a inclusão 
de maior número de estudos para o VO2 em relação à distância percorrida no TC6M. 
No presente estudo houve correlação direta (r=0,70) e significativa (p=0,036) entre a 
VO2 pós e a DP6M pós no GE.

 Ressalta-se que ainda não há uma definição sobre o melhor protocolo de 
exercícios intradialíticos a ser utilizado (Barcellos et al., 2015).

 Reconhece-se a necessidade de mais estudos com maior duração sobre qual 
a melhor estratégia em relação à aderência, ao período (intradialítico ou não), modo, 
frequência, duração e intensidade do exercício que resultem em melhores desfechos 
(ex: mortalidade geral, mortalidade cardiovascular, AVE e IAM) para os pacientes com 
DRC inclusive aqueles em HD. 

 Apesar de não haver uma unanimidade na comunidade científica sobre os reais 
benefícios e a magnitude do EACI, acredita-se que sua implementação nos centros de 
hemodiálise apresente um balanço francamente positivo entre benefícios e riscos.

 Os limitados resultados na diminuição da alta mortalidade do paciente 
com DRC em HD é causada pelo conhecimento incompleto dos mecanismos 
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fisiopatológicos envolvidos. Na DCV, a simples transposição de tratamentos eficazes 
na população sem DRC para os pacientes com DRC apresentam desfechos 
insatisfatórios. Há necessidade de um acentuado aumento no número de estudos 
multicêntricos, controlados e randomizados (Allon, 2013) sobre diferentes intervenções 
terapêuticas nesse grupo de pacientes, o que provavelmente ajudaria a reduzir a alta 
morbimortalidade cardiovascular. 

6.2. Sugestões para novos estudos

 Validar a fórmula de Oliveira et al. (2016) em relação às FC máximas 
alcançadas, avaliando a correlação entre o TC6M e a FC do limiar anaeróbico, obtido 
pelo TECP, na população de renais crônicos em programa de hemodiálise. 
 Avaliar a correlação entre o VO2 pico estimado pela fórmula proposta por 
Cahalin et al. (1996) e o medido pelo TECP na população de pacientes com DRC, 
inclusive aqueles em HD.
 Desse modo, estabelecer a aplicabilidade clínica do uso dessas fórmulas na 
população de pacientes com DRC em HD.

6.3. Limitações do estudo 

 São identificadas as seguintes limitações neste estudo:

 A aferição do resultado da condição aeróbica através do treinamento 
cicloergométrico foi feito pelo teste de caminhada. Como há especificidade no 
treinamento, essa avaliação não específica (treino com bicicleta e avaliação com 
caminhada) pode ter subestimado os reais ganhos de performance aeróbica                          
dos pacientes. 

 A função renal residual dos pacientes não foi aferida e isso pode ter 
influenciado o nível do BNP plasmático, dado o seu metabolismo renal.

 O VO2 pico foi estimado pela fórmula de Cahalin et al. (1996) determinada para 
pacientes com IC, não tendo sido validada para pacientes com DRC, persistindo a 
necessidade de validação para essa população.

 Apesar de o estudo aqui apresentado ser randomizado, não foi possível ocultar 
dos pesquisadores o conhecimento dos pacientes que fizeram parte do GE.

 Como já comentado, o período de três meses pode ter sido muito curto para a 
detecção total ou mesmo parcial do impacto do EACI nos desfechos avaliados. 

 A perda de seguimento e as desistências foram além no número esperado e 
com isso houve redução da amostra, acima dos 18 pacientes calculados. O tamanho 
limitado da amostra não permitiu o controle de vários fatores que podem ter impactado 
no resultado como diabetes, tabagismo e medicações.



  CONCLUSÕES
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CONCLUSÕES

 As principais conclusões deste estudo são:

1. Um programa de exercício aeróbico cicloergométrico intradialítico, com 
intensidade definida através do teste de caminhada de seis minutos, 
mostrou-se eficaz, seguro e prático em doentes renais crônicos em 
hemodiálise.

2. Os pacientes renais crônicos em hemodiálise que foram submetidos aos 
exercícios aeróbicos cicloergométricos intradialíticos apresentaram ganhos 
significativos na capacidade aeróbica (VO2 estimado e distância percorrida 
em seis minutos).

3. Houve redução estatisticamente significativa dos níveis de BNP nos 
pacientes que se submeteram ao protocolo de exercícios.

4. Não foram observadas reduções significativas em relação aos níveis da 
PCR em ambos os grupos estudados.
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