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Resumo 

 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é definida pela perda lenta, gradual e irreversível da 

função renal. Atualmente essa doença é considerada como um problema de saúde pública devido 

suas elevadas taxas de morbi/mortalidade tendo impacto negativo na qualidade de vida (QV). Um 

planejamento de exercícios é essencial nesses pacientes, já que os mesmos se apresentam em 

acentuada redução da capacidade funcional e física. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura 

sobre os efeitos do exercício físico na qualidade de vida e nas alterações fisiológicas de pacientes 

com DRC avançada. Materiais e métodos: Foram realizadas buscas nas bases LILACS, SCIELO e 

PUBMED, a partir das seguintes palavras-chave: treinamento físico; atividade física; função renal; 

dialise; qualidade de vida, encontrados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 

Medical Subject Headings (MeSH), sendo selecionados artigos (ensaios clínicos controlados 

randomizados, experimentais e revisão de literatura) nos idiomas português, inglês e espanhol, 

publicados entre 1997 e 2016. Resultados: Foram localizados 84 artigos, sendo 37 da base de dados 

PUBMED, 14 LILACS e 33 da base SCIELO. Desses artigos encontrados, 68 observaram melhora 

da qualidade de vida e apenas 2 não encontraram alteração da capacidade funcional e qualidade de 

vida dos pacientes que foram submetidos ao programa de exercício. O principal método utilizado 

para avaliar a qualidade de vida foi o questionário SF-36. Conclusão: Por meio de programas de 

exercícios físicos pode-se ter melhoras na capacidade funcional dos indivíduos com DRC. Esses 

exercícios exercem efeitos benéficos sobre pacientes também em hemodiálise, contudo, deve-se 

considerar que a DRC, desempenha amplo impacto na QV, ocasionando inúmeras alterações e 

constantes desafios na vida diária desses doentes. É importante ressaltar que a melhora da QV é 

meta comum, e que refletir sobre estas práticas com objetivo de melhorá-las é um dos caminhos 

para a qualidade da assistência e um objetivo a ser alcançado. 

 

Palavras-chave: Treinamento físico. Atividade física. Função renal. Dialise. Qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is defined by the slow, gradual and irreversible loss of 

renal function. Currently, this disease is considered a public health problem due to its high 

morbidity / mortality rates having a negative impact on quality of life (QoL). Exercise planning is 

essential in these patients, since they present a marked reduction in functional and physical 

capacity. Objectives: To carry out a review of the literature on the effects of physical exercise on 

quality of life and physiological changes in patients with advanced CKD. Materials and methods: 

We searched the LILACS, SCIELO and PUBMED databases, using the following keywords: 

physical training; physical activity; renal function; dialysis; quality of life, found from the Health 

Sciences Descriptors (DeCS) and Medical Subject Headings (MeSH), and selected articles 

(randomized controlled clinical trials, experimental trials and literature review) were published in 

the Portuguese, English and Spanish languages, published between 1997 and 2016. Results: 84 

articles were identified, 37 of the PUBMED database, 14 LILACS and 33 of the SCIELO database. 

Of these articles, 68 observed improvement in quality of life and only 2 did not find alterations in 

the functional capacity and quality of life of the patients who were submitted to the exercise 

program. The main method used to evaluate quality of life was the SF-36 questionnaire. 

Conclusion: Through physical exercise programs, the functional capacity of individuals with CKD 

can be improved. These exercises have beneficial effects on patients also on hemodialysis, however, 

it should be considered that CKD has a broad impact on QoL, causing innumerable changes and 

constant challenges in the daily life of these patients. It is important to emphasize that improving 

QoL is a common goal, and to reflect on these practices in order to improve them is one of the ways 

for quality of care and a goal to be achieved. 

 

Keywords: Physical training. Physical activity. Renal function. Dialysis. Quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível da função 

renal (glomerular, tubular e endócrina). Meneses Junior et al. (2013) relatam que os rins são 

responsáveis pela regulação das funções corporais como equilíbrio hídroeletrolítico e ácido-básico, 

participando das funções hormonais, metabólicas e endócrinas. Atualmente essa doença é 

considerada como um problema de saúde pública devido suas elevadas taxas de morbi/mortalidade, 

promovendo impacto negativo na qualidade de vida (QV) de seu portador (SOARES, 

ZEHETMEYER e RABUSKE, 2007). Conforme o Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia 

(2013), o Brasil possui um total estimado de 100.397 pessoas em tratamento nos centros de 

hemodiálise (HD). Quando investigado as causas primárias da DRC, revelou que a hipertensão 

arterial e o diabetes mellitus foram os fatores de risco mais prevalentes para desenvolvimento da 

insuficiência renal crônica, correspondendo a 35% e 29% respectivamente. (SESSO et al., 2016). 

Duarte et al. (2011) relatam que as terapias mais eficientes para a terapêutica da DRC 

são a HD e diálise peritoneal, sendo a HD a terapia mais empregada. Ambas suprem parcialmente a 

função dos rins comprometidos, diminuindo os sintomas dessa enfermidade enquanto o paciente 

espera por um transplante do órgão. Embora tenham ocorrido avanços da terapia dialítica, a 

sobrevida desses indivíduos, bem como sua capacidade funcional (CF) se mostram diminuídas, com 

perda da massa muscular e com alterações na função pulmonar, metabólica e circulatória, limitando 

as atividades de vida diária (AVDs) (ROCHA e ARAÚJO, 2010). 

Conforme a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017) a HD é caracterizada como um 

processo terapêutico capaz de remover catabólitos do organismo através de uma máquina que limpa 

e filtra o sangue, ou seja, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. Esse 

procedimento possibilita ao corpo a troca de resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e 

de líquidos. Ainda controla a pressão arterial (PA) e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de 

substâncias como sódio, potássio, uréia e creatinina. Basicamente esse método consiste 

essencialmente em uma circulação extracorpórea que recebe o sangue do doente por um acesso 

vascular, que pode ser um cateter (tubo) ou uma fístula arteriovenosa, e depois é impulsionado por 

uma bomba até o filtro de diálise (dialisador). No dialisador, o sangue é exposto à solução de diálise 

(dialisato) através de uma membrana semipermeável que retira o líquido e as toxinas em excesso e 

devolve através de outro tubo o sangue limpo para o paciente pelo acesso vascular. 

Esses pacientes com DRC possuem menores capacidades física e funcional quando 

comparados à população geral (CUNHA et al., 2009) e, com a adesão à HD, às atividades diárias 

ficam ainda mais limitadas, favorecendo o sedentarismo e a limitação funcional (MARTINS e 
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CESARINO, 2005). A diminuição da CF é a queixa mais frequente dos pacientes em diálise, e 

acontece devido a um sistema muscular periférico gravemente afetado (PELLIZZARO, THOMÉ e 

VERONESE, 2013). Eles se mostram menos ativos com baixa tolerância ao exercício e alto 

descondicionamento físico, possivelmente relacionados aos sinais e sintomas provenientes dessa 

enfermidade (COELHO et al., 2006). 

Cavalcanti e Galvão (2007) relatam que o desempenho do sujeito ou o modo como ele 

desempenha uma tarefa está sob a influência dessas variáveis citadas anteriormente e, o contexto 

em que está inserido é determinante para sua participação com sucesso nas atividades diárias. Por 

isso, o Ministério da Saúde do Brasil (2014), por meio de suas diretrizes clínicas para o cuidado ao 

indivíduo com DRC no Sistema Único de Saúde (SUS), recomenda um tratamento multidisciplinar 

com orientações e educação, dando ênfase à orientação sobre exercícios físicos e abandono do 

tabagismo. Para os pacientes que estão em HD, os exercícios físicos, são prescritos conforme a 

saúde cardiovascular e tolerância do indivíduo: caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, 

tendo o intuito de manter o  índice de massa corporal (IMC) <25 (BRASIL, 2014). 

Painter (2000) diz que a melhora do nível do exercício físico entre pacientes em diálise 

está relacionada à melhora da QV, do estado nutricional, da disposição física e da força muscular, 

ao controle da PA, à redução da depressão e dos riscos de ataque cardíaco. O autor diz que há 

evidências também que a prática de exercícios melhore o rendimento físico e o ganho energético 

diário e melhore os marcadores de inflamação. Reboredo et al. (2007) corroboram com a afirmação 

dizendo que, um programa de exercícios físicos para portadores com DRC em diálise constitui uma 

prática segura e de fácil aplicação, auxiliando no controle da PA, elevando a CF, melhorando a 

função cardíaca, força muscular e, consequentemente, melhorando a QV.  

O“Exercise - A Guide for people on Dialysis” desenvolvido para indivíduos em HD 

sugere aos pacientes que exercícios regulares geram mais energia, músculos mais fortes, 

diminuindo os riscos de ataque cardíaco. O guia aconselha também que as formas de exercícios a 

serem praticados pelos indivíduos em HD são os de flexibilidade, força e exercícios aeróbios 

(PAINTER, 2000). 

Alguns autores em seus estudos demonstraram que os exercícios geram melhora da 

capacidade aeróbia e do condicionamento físico, reduzindo a fadiga e a ansiedade, melhorando a 

capilarização muscular e a PA de repouso, e, conforme a duração dos exercícios, melhorando 

também a depuração da ureia (KOUIDI, GREKAS e DELIGIANNIS, 2009; CHANG et al., 2010; 

OUZOUNI et al., 2009). Os benefícios do não sedentarismo são muito claros em vários aspectos, e 

se aplicam tanto aos indivíduos com DRC não dialítica quanto aos indivíduos em diálise (JUNG e 

PARK, 2011). 



7 
 

As razões que levaram a escolher esse tema estão intrinsecamente ligadas ao alto índice de 

morbidade e mortalidade acarretado pela DRC. O objetivo do presente estudo é compreender por 

meio de revisão de literatura, os efeitos do exercício físico na QV e nas alterações fisiológicas de 

indivíduos com DRC avançada, priorizando as ações e o entendimento para recuperação no 

processo da QV dos indivíduos portadores dessa enfermidade.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de uma pesquisa descritiva, que foi realizada por meio de uma revisão 

bibliográfica de artigos científicos que investigaram os efeitos do exercício físico em pacientes com 

DRC. De acordo com Fonseca (2002) a pesquisa que utiliza a revisão bibliográfica é realizada a 

partir de um levantamento de referencias teóricas que já foram analisadas e publicadas.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo, sob o parecer n. 2.044.079/2017. 

O estudo foi realizado no período de fevereiro de 2017 a novembro de 2017 e coletou 

dados nas bases eletrônicas como Lilacs, Scielo e Pubmed, a partir das seguintes palavras-chave 

encontrados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings 

(MeSH): treinamento físico; atividade física; função renal; dialise; qualidade de vida, da mesma 

forma com os descritores em inglês: physical training; physical activity; renal function; dialysis; 

quality of life.  Foram incluídos os artigos nos idiomas inglês, espanhol e português. Os critérios de 

exclusão foram: artigos que não abordassem diretamente a proposta do estudo e as referências 

duplicadas.  

As buscas foram realizadas em três bases de dados nos quais resultaram inicialmente 2230 

artigos na base de dados Scielo, 1724 na Lilacs e 2211 na Pubmed, foram realizados filtros 

específicos resultando um total de 189 artigos. 

 Durante a coleta de dados foi feita a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos para 

verificar se o artigo atendia os propósitos do presente estudo, resultando em 107 artigos. 

Após essa etapa os estudos que abordaram as alterações fisiológicas, os efeitos do 

treinamento físico e o impacto na qualidade de vida em pacientes em hemodiálise, foram 

selecionados para a análise, resultando em 84 artigos datados de 1997 a 2016. Os 23 artigos 

excluídos não abordavam diretamente a proposta do estudo, sendo que 8 eram referências 

duplicadas e 15 se referiam a prevalência de doenças. 

Após essa etapa, foi feita a leitura completa de todos os artigos, mas apenas seus resultados 

quanto aos efeitos do exercício físico nos indivíduos submetidos à hemodiálise foram extraídos para 

análise. A análise desenvolvida abrangeu quatro dimensões: alterações fisiológicas em pacientes 

renais crônicos; os efeitos do treinamento físico nas alterações fisiológicas observadas em pacientes 

com doença renal crônica; o impacto da doença renal crônica na qualidade de vida dos pacientes, e; 

os impactos da hemodiálise no paciente com doença renal crônica. Os dados foram analisados 

através da leitura minuciosa e comparados.   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS OBSERVADAS EM DOENTES RENAIS CRÔNICOS 

 

Os pacientes com DRC possuem menores capacidades física e funcional quando 

comparados à população sem a doença, o que prejudica as AVDs (CUNHA et al., 2009). A redução 

da CF nesses indivíduos com DRC é considerada como um fator primordial na redução da QV 

(GUEDES e GUEDES, 2012).   

A redução da efetividade da função renal, em geral, acontece de forma progressiva, 

irreversível e muitas vezes silenciosa. O acompanhamento da função do rim se dá pela queda na 

taxa de filtração glomerular (TFG) e albuminúria, sendo que através destes dois marcadores, a 

gravidade dessa enfermidade é classificada em seis estágios (KDIGO, 2012), conforme observado 

no quadro1. 

Quadro1: Prognóstico de risco de progressão para DRC por taxa de filtração glomerular (TFG) e 

albuminúria. 

 

Fonte: KDIGO, K. Kidney Disease Improving Global Outcomes. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and 

Management of Chronic Kidney Disease, 2012, p.9. 

 

Carvalho (2004) e Elias (2004) afirmam que a DRC promove alterações na massa óssea, 

massa muscular, bem como distúrbios do sistema nervoso central e periférico, sendo essas 

alterações agravadas nos estágios mais avançados. Essas alterações predispõem esses sujeitos à 

redução das AVDs, aptidão física e função motora, acarretando dor e fadiga, levando-os ao 

sedentarismo (CUNHA et al, 2009; COUTINHO, 2010).    

Adams e Nosratola (2006) dizem que, o sistema musculoesquelético é um dos que mais 

apresenta alterações na composição e função muscular, gerando déficit na capacidade física e na 
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redução das atividades aeróbicas. O impacto da DRC na disfunção do sistema muscular deriva em 

vários fatores como, por exemplo, a atrofia, que ocorre pela variação na taxa de síntese e 

degradação de proteínas (ADAMS e NOSRATOLA, 2006). Alterações no desempenho respiratório 

também estão presentes em indivíduos com DRC submetidos a HD (SCHARDONG, LUKRAFKA 

e GARCIA, 2008; MARCHESAN et al., 2008). O baixo nível de atividade física (AF) desses 

sujeitos pode colaborar para o aparecimento de doenças cardiovasculares, que é a principal causa de 

morte em doentes renais crônicos (MANSUR, LIMA e NOVAES, 2007). 

Conforme Dipp et al. (2010), portadores de DRC estão expostos à constantes alterações 

bioquímicas e eletrolíticas que podem estar associadas com reduzidos níveis de AF. Isso 

compromete a capacidade de contração muscular e de realização de exercícios físicos.  

A capacidade respiratória também está alterada no DRC. Zanini et al. (2016) realizaram 

um estudo transversal em pacientes de ambos os sexos que não praticavam AF. Os autores 

avaliaram e correlacionaram a força muscular respiratória e a CF em DRC que realizavam à HD. 

Nesse estudo foram determinadas as medidas da pressão máxima inspiratória (PImáx), pressão 

máxima expiratória (PEmáx), realizado o teste de caminhada de seis minutos (TC6) e calculado o 

consumo máximo de O2 (VO2máx). O valor médio obtido de PImáx foi de 53,7 ± 19,5%, PEmáx de 

75,9 ± 28%, a distância andada no TC6 foi de 76,1 ± 17,4% e o VO2máx de 51,7 ± 13,6% do 

predito. Foi encontrada uma correlação entre PImáx e CF submáxima de 35,53% (p = 0,05), porém 

muito fraca. Os autores concluíram que os indivíduos com DRC em HD apresentaram 

comprometimento da força muscular inspiratória e da CF. 

Com base nessa perspectiva, deve-se notar, todavia, que a realização de exercício físico é 

benéfica para o portador de DRC, pois contribui para prevenção da progressão da doença 

cardiovascular e para a conservação da saúde como um todo, prevenindo um amplo dano tecidual e 

a ampliação de co-morbidades significativas (JUNG e PARK, 2011; KOSMADAKIS et al., 2010; 

MAKHLOUGH et al., 2012). De fato, um estudo de revisão realizado por Morishita e Nagata 

(2015) concluiu que um programa de treinamento físico adequado é essencial para melhora da 

capacidade física, prevenindo a perda muscular em portadores de DRC, melhorando sua QV.  

 

3.2. EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO NAS ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 

OBSERVADAS EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

3.2.1. Exercícios resistidos 

É o treinamento composto de exercícios que exige que a musculatura corporal se mobilize 

contra uma força oposta gerando sobrecarga muscular. Essa sobrecarga pode ser aplicada com 
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equipamento padronizado para levantamento de pesos, tiras elásticas, roldanas ou molas, barras 

imóveis ou uma série de dispositivos isocinéticos e hidráulicos. É importante destacar que o 

aumento da força, em geral, é conduzido pela intensidade da sobrecarga (nível de tensão aplicada ao 

músculo) e não pelo tipo específico de exercício utilizado para aplicar a sobrecarga (CHAVES et 

al., 2007). Espera-se que essa modalidade de treinamento produza benefícios à saúde e aptidão 

física, tais como aumento de força, aumento de massa magra, melhora no desempenho físico e na 

qualidade de vida (FLECK e KRAEMER, 2017). 

É importante destacar que, em relação à prescrição do treinamento de força, o American 

College of Sports Medicine (ACSM) (2009) sugere que os treinamentos que visam aumentar a 

massa muscular (hipertrofia) sejam feitos com cargas que tolerem até no máximo 12 repetições. Já 

os treinamentos direcionados à resistência muscular, devem ser realizados com cargas mais leves e 

elevado número de repetições, maior do que 15 (ACSM, 2009). Contudo, é importante notar que as 

recomendações do ACSM são voltadas para pessoas saudáveis. Quando se trata de sujeitos 

destreinados ou com baixa condição física, o exercício com cargas mais leves e com maior número 

de repetições pode ser eficiente para aumentar a massa muscular (CSAPO e ALEGRE, 2015).  

O ACSM (2009) ressalta também que as adaptações na força muscular durante curtos 

períodos de treinamento com exercícios resistidos exercem vários ajustes neuromusculares. A força 

muscular pode se elevar expressivamente já na primeira semana de treinamento e o seu incremento, 

a longo prazo, se mostra mais evidente devido ao melhor recrutamento de unidades motoras, bem 

como as mudanças na arquitetura e aumento da área de secção transversa do músculo. 

Reboredo et al. (2007) e Henrique et al. (2010), revelam que a execução de exercícios 

físicos em indivíduos com DRC geram modificações importantes que melhoram o controle 

pressórico, a função cardíaca, a modulação autonômica cardíaca, a força muscular, a resistência, a 

morfologia muscular e a CF e, portanto, a QV. 

De fato, Pellizzaro, Thomé e Veroneze (2013) realizaram estudo randomizado controlado 

onde 39 sujeitos em HD foram submetidos a um treinamento muscular periférico por dez semanas, 

e apresentaram melhora significativa da CF. Os autores indicaram que o comprometimento da CF 

nos indivíduos com DRC pode ser diminuído pelo ganho de força muscular.  

Por isso, o planejamento de exercícios resistidos para esses sujeitos é importante na 

evolução da CF, força muscular, eficiência dialítica e pode ter relação com menor mortalidade 

(FREIRE et al., 2013; SOARES et al., 2011). Reboredo et al. (2007) também ressalta essa premissa 

dizendo que, os pacientes com DRC em diálise apresentam alterações musculares que 

possivelmente são modificadas após a realização do exercício, especialmente o treinamento de 

força, que proporciona melhora da força, da resistência e da morfologia muscular. 
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Segundo Koudi (2001), os indivíduos renais crônicos quando submetidos a um 

planejamento de exercício sofrem adaptações centrais, melhorando a performance cardíaca, e 

sobretudo os mecanismos periféricos, representados pelo ganho de força e resistência muscular. Em 

relação ao tipo de fibras musculares, na DRC assim como no envelhecimento, parece ocorrer um 

prejuízo principalmente nas fibras do tipo II, fibras de contração rápida, o que comprometeria a 

capacidade de gerar força e potência. Logo, os sujeitos em HD têm se mostrados mais fracos e 

lentos quando comparados a controles saudáveis (JOHANSEN et al., 2003). Essa força muscular 

diminuída proporciona reflexos diretos sobre a CF destes pacientes (HEIWE e JACOBSON, 2011).  

A capacidade respiratória também pode ser melhorada com o treinamento físico resistido. 

Lima et al. (2013) observaram que após oito semanas de intervenção com pacientes em 

treinamento, que a força muscular respiratória, apresentou melhora significativa somente para a 

PImáx, tanto no grupo resistido como no aeróbio. Embora, os exercícios aplicados na intervenção 

não tenham sidos específicos para a o desenvolvimento da musculatura respiratória. 

Pellizzaro, Thomé e Veronese (2013) enfatizam que, as medidas da PImáx e PEmáx são de 

fácil obtenção, e esses valores adquiridos permitem um julgamento relativamente preciso da 

situação funcional dos músculos respiratórios desses indivíduos com DRC. Esses autores utilizaram 

protocolo específico de treinamento muscular respiratório e treinamento muscular periférico e 

obtiveram resultados mais expressivos para os específicos para a cadeia respiratória, evidenciando 

melhora significativa da PImáx e PEmáx. 

Reboredo et al. (2007) observam que é essencial lembrar que o sedentarismo, além de 

provavelmente ser causa de DRC secundária a PA elevada e diabetes, influencia negativamente nas 

doenças cardiovasculares, na CF e na QV dos indivíduos, colaborando para altos índices de 

mortalidade na DRC.  

 

3.2.2. Treinamento aeróbico 

 

Exercícios aeróbicos são aqueles realizados de modo contínuo que utilizam o oxigênio 

como principal fonte de energia, sob a forma de adenosina trifosfato (ATP), para gerar trabalho 

muscular. Esse tipo de exercício utiliza vários grupos musculares, afeta diretamente a capacidade 

cardiorrespiratória. Eles são aplicados nos exercícios de Correr, caminhar, nadar, andar de bicicleta 

e jogar futebol (MC ARDLE, KATCH e KATCH, 1998).  

Um estudo feito por Medeiros e Meyer (2006) sobre DRC observou que a capacidade 

aeróbica é relativamente baixa nesses sujeitos e essa diminuição da capacidade cardiorrespiratória 

provavelmente está associada a hipotrofia muscular em fibras do tipo I e II e redução da força 
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muscular devido a inatividade física, levando a um progressivo descondicionamento. A capacidade 

de exercício em doentes renais pode estar reduzida em 50% em relação aos níveis esperados 

(MEDEIROS E MEYER, 2006). 

Nascimento, Coutinho e Silva (2012) dizem que, os principais fatores que podem estar 

associados à redução da CF em DRC são a redução da AF, força muscular, homeostase metabólica 

e hormonal, além da anemia. Para analisar o índice da CF, Adams e Nosratola (2006) e Cury, 

Brunetto e Aydos (2010) relatam que a melhor maneira é por meio do VO2 máx. 

Corroborando com essa afirmação, Van Vilsteren, De Greef e Huisman (2005) relatam que 

a capacidade cardiorrespiratória para realizar exercícios é verificada empregando testes de esforço 

progressivos com medida do consumo de oxigênio (VO2). O VO2 pico desses pacientes em diálise é 

por volta da metade dos valores esperados em relação aos sedentários saudáveis. Em seu estudo, foi 

evidenciado que depois de um planejamento de exercícios houve melhora do desempenho físico dos 

sujeitos em diálise, embora o aumento do VO2max não tenha sido significativo (de 25,44 para 28,02 

mL/Kg/min). 

Storer et al. (2005), avaliaram 12 pacientes em HD que realizavam exercício aeróbico, 3 

vezes por semana em um período de 2,5 meses com finalidade de verificar o efeito sobre a CF por 

meio do VO2 máx. O estudo demostrou acréscimo de 22% no VO2 máx, contudo, este continuou 

30% menor que o grupo controle. Esses autores alegam que é provável que o exercício físico em 

curto período, com baixa intensidade, em pacientes renais crônicos avançados, não seja suficiente 

para restituir a função aeróbica ao mesmo nível do grupo controle. Ouzouni et al. (2009) também 

notaram um aumento do VO2 máx (21%). Esses dados contrapõe os resultados encontrados por 

Reboredo et al. (2010) que não acharam mudanças significativas sobre o VO2 máx após 

treinamento aeróbico. Os autores afirmam que esses achados podem estar associados aos entraves 

técnicos na efetivação do planejamento, assim como idade e comorbidades dos indivíduos 

avaliados. 

No estudo de Petraki et al. (2008) foi encontrado um aumento de 22,4% noVO2máx, com 

uma melhora de 40,9% no tempo de duração do exercício e 23% no índice de sensibilidade 

barorreflexa arterial, com redução de 6% da PA de repouso, sugerindo melhora no índice de 

controle autonômico cardíaco. 

Já no estudo internacional multicêntrico Dialysis Outcomes and Practic Patterns Study 

Program (DOPPS) foi observado menor risco de morte nos indivíduos que realizavam exercícios 

uma vez por semana em comparação aos que quase nunca se exercitavam. Neste estudo, os que se 

exercitavam diariamente (27%) apresentaram menores taxas de mortalidade, indicando associação 

entre o exercício físico e a sobrevida desses indivíduos (TENTORI et al., 2010).    
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No estudo de Lima et al. (2013) foram avaliadas a força muscular respiratória, função 

pulmonar, CF e variáveis bioquímicas antes e após oito semanas em ensaio clínico randomizado. Os 

sujeitos foram divididos em grupo controle, exercícios resistidos e aeróbios contínuos em 

cicloergômetros. Os autores concluíram que tanto exercícios resistidos como os aeróbios podem ser 

eficientes para aumentar a força muscular respiratória e a CF em indivíduos com DRC.  

Em seu estudo Stack et al. (2005) observaram que a realização de exercícios físicos de 

quatro a cinco vezes por semana diminuiu por volta de 30% o risco de morte de indivíduos 

fisicamente ativos em tratamento na HD, quando comparados a pacientes sedentários. 

Storer et al. (2005) avaliaram as implicações do treinamento aeróbico realizados em 

cicloergômetro com intensidade de 50% do VO2máx, na força muscular e na performance física. Os 

autores evidenciaram melhora na força e na performance física no grupo intervenção, mesmo com 

exercício aeróbico de baixa intensidade.  

Segura-Orti e Johansen (2010) dizem que os benefícios do treinamento aeróbico em 

pacientes em HD geram aumento da resistência cardiovascular, redução da frequência cardíaca e da 

PA de repouso, redução da gordura corporal total e dos triglicérides, melhora da tolerância a glicose 

e redução da agregação plaquetária. 

 

3.3. IMPACTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA NA QUALIDADE DE VIDA DOS 

PACIENTES 

 

A DRC gera um grande impacto na vida desses portadores no que diz respeito à condição 

física, ao cotidiano, ao trabalho, à alimentação e também aos valores que orientam as pessoas em 

seu processo de viver (SILVA et al., 2002).  

A QV tem se tornado importante critério na avaliação da efetividade de tratamentos e 

intervenções na área da saúde. Esses parâmetros têm sido empregados para avaliar o impacto das 

doenças crônicas no dia-a-dia dos indivíduos e para isso, é fundamental analisar os indicadores do 

trabalho físico, aspectos sociais, estado emocional e mental, da repercussão de sintomas e da 

percepção subjetiva de bem-estar (MARTINS e CESARINO, 2005). Pagani e Pagani Junior (2006) 

afirmam que o estudo sobre QV vem tomando grande importância nesses últimos anos, 

particularmente no que diz respeito à sua estimativa e mensuração, seja individualmente ou em 

grupo. Esta avaliação objetiva analisar e monitorar a saúde de uma determinada população, 

diagnosticar a natureza, gravidade e prognóstico da enfermidade, além de avaliar os resultados do 

tratamento. 

Fassbinder et al. (2015) relatam que o comprometimento na função física de indivíduos 

com DRC pode interferir na vida social desses sujeitos, o que pode transformar os hábitos diários 
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desses doentes, sendo um programa de reabilitação física importante para uma provável melhora até 

mesmo na QV dos indivíduos em HD. A HD e a própria condição da enfermidade geram perdas 

funcionais de vários sistemas corporais estabelecendo restrições e limitações a esses doentes 

(LIMA et al., 2013). 

Conforme Guedes e Guedes (2012), a perda de massa muscular nestes sujeitos favorece o 

declínio da CF, comprometendo a autonomia e a capacidade de realizar atividades básicas do dia-a-

dia, como subir degraus, andar ou até mesmo levantar de uma cadeira. Estes fatores implicam 

diretamente na a QV. Essa redução da CF para atividades diárias é consequência de um conjunto de 

fatores como alterações cardiopulmonares, musculoesqueléticas, neurológicas, hidroeletrolíticas e 

endócrino-metabólicas. Essas alterações resultam em sintomas como dispneia, uremia, fadiga, dor 

em membros inferiores, aumento da PA, anemia e fraqueza muscular generalizada (JATOBÁ, 

2008).  

Jaar, Chang e Plantinga (2013) relatam que algumas estratégias podem ser adotadas para 

melhorar a QV dos indivíduos em HD. Estes autores citam, como exemplos, a possibilidade de 

mudar o método dialítico, a HD domiciliar, o melhor suporte social, a espiritualidade, e estratégias 

ampliadas, como melhora da anemia, diminuição da depressão, melhora da funcionalidade sexual, 

melhora do sono e aumento da AF.   

Alguns estudos evidenciam que a DRC e o tratamento em HD são os principais entraves 

que mais comprometem a QV levando a uma limitação da capacidade cardiorrespiratória e física, 

podendo diminuir o desempenho nas AVDs (BARBOSA, ANDRADE e BASTOS, 2007; CUNHA 

et al., 2009). 

Ciconelli et al. (1999) e Gomes (1997) encontraram em alguns estudos que abordaram a 

questão da QV de indivíduos com DRC em HD, uma perspectiva negativa de viver com essa 

enfermidade. Os estudos mostraram importantes limitações físicas, psicológicas e sociais. A 

pontuação obtida em todos os domínios avaliados pelo questionário SF-36, nos estudos, confirma 

isso, tendo os pacientes relatado perceber o impacto da enfermidade em sua QV, sobretudo no que 

se refere aos domínios dor e vitalidade. 

Tsai et al. (2010) demostraram o risco de aumento na mortalidade à medida que a 

percepção de QV nas esferas de saúde mental, e capacidade física diminuem. Em seu estudo 

apontam que uma boa CF é o fator chave na QV desses indivíduos que realizam HD, sendo 

associada à redução das hospitalizações e maior sobrevida. O estudo de Vidal, Sales e Escobar 

(2005), evidenciaram que mais de 70% dos pacientes em HD declaram que sua saúde física 

interfere no desempenho de suas AVDs. 

Corroborando com o estudo de Vidal, Salas e Escobar (2005), Martins e Cesarino (2005), 

relataram que atividades que demandam algum tipo de esforço evidenciam problemas na saúde 
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física em 70,3%, indicando piora na QV. Por outro lado, os programas de exercício físico que 

melhoraram a CF dos DRC em HD melhoraram, consequentemente, a QV (SONG e SOHNG, 

2012). Portanto, o exercício físico parece ser uma estratégia que age tanto na melhora da CF quanto 

na melhoria da QV destes sujeitos (CHEN et al., 2010). Com esse acréscimo na CF adquirida por 

meio do exercício físico esses pacientes poderão ter grandes melhorias em suas AVDs e, 

consequentemente melhor sobrevida (COELHO, RIBEIRO e SOARES, 2008). 

A QV geralmente é analisada por meio do questionário de qualidade de vida SF-36. Esse 

questionário é um instrumento comum de avaliação, que conta com 36 questões que analisam oito 

dimensões: CF, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sócio emocionais e 

saúde mental (OH-PARK et al., 2002; VAN VILSTEREN, DE GREEF e HUISMAN, 2005; 

PAINTER et al., 2000). 

 

3.3.1. Efeitos do treinamento físico na qualidade de vida de pacientes renais crônicos 

 

Castro et al. (2003) e Coelho, Ribeiro e Soares (2008) demonstraram em seus estudos que 

os pacientes que realizaram o treinamento físico durante as sessões de HD apresentaram melhora da 

QV avaliada pelo questionário SF-36. Soares et al. (2011) realizou um protocolo de exercício de 12 

semanas em DRC que englobavam alongamentos musculares, fortalecimentos musculares e 

relaxamento. Nesse estudo foi avaliado a QV pelo questionário SF-36 antes e depois o período de 

intervenção e foi demonstrado melhora nas variáveis CF, nível de dor, saúde física e mental.  

Em seu estudo Castro et al. (2003) mostra grandes evidências de que pessoas que têm um 

estilo de vida mais ativo tendem a ter autoestima maior e percepção de bem-estar psicológico 

positiva, elevando assim sua QV. Estabelecer o hábito de realizar AF no indivíduo dialisando 

agrega vantagens como maior aderência ao treinamento, conveniência de horário, redução da 

monotonia da sessão de HD e facilidade de acompanhamento médico. Além disso, a AF em DRC 

em HD, como dito anteriormente, associa-se com à melhora da CF e redução da PA, contribuindo 

diretamente na melhora das AVDs (REBOREDO et al., 2006). 

No estudo de Santos (2006), foi analisado o nível de QV de 93 indivíduos com DRC no 

período de 1 ano de HD, verificou-se conexão positiva entre aspectos emocionais desses pacientes e 

o tempo de intervenção em HD, o que introduziu adaptação psicológica à doença e à rotina clínica. 

É provável que a alteração de vida diária devido à doença piore de modo acentuado ainda 

mais em relação à aceitação do tratamento e provoque o desenvolvimento de quadros de depressão, 

que obviamente podem piorar seu quadro clínico. Assim, é fundamental que os profissionais de 
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saúde que estão envolvidos nesse processo respeitem o modo de vida de cada pessoa, observando a 

realidade social, econômica e cultural, antes de intervir no seu cotidiano (KRUSE, 2004).  

 

 

3.4. IMPACTOS DA HEMODIÁLISE NO PACIENTE COM DOENÇA RENAL CRÔNICA  

 

A HD consiste em uma técnica artificial de filtração extracorpórea sanguínea feita através 

de uma máquina que remove o excesso de líquidos e metabólitos (FERNANDES e MARSHALL, 

2013). Os indivíduos com DRC em estágio avançado são submetidos a HD, o que contribui para 

alterações importantes no sistema muscular. Ocorre fraqueza generalizada, ocasionada pelo déficit 

de força, diminuindo a tolerância ao exercício físico. A fadiga também se mostra como um fator 

limitante da CF nesses sujeitos (CURY, BRUNETTO e AYDOS, 2010). 

Segundo Vieira et al. (2005), a HD causa não só a deterioração da musculatura, mas 

também das proteínas de todo o corpo, gerando fraqueza muscular generalizada que afeta 

predominantemente os membros inferiores e a musculatura proximal. Além disso, todo o sistema 

respiratório é afetado na DRC. Portanto, as alterações na função muscular do sistema respiratório 

afetam a mecânica pulmonar comprometendo as trocas gasosas dificultando assim a respiração 

(COELHO et al., 2006; JATOBÁ et al., 2008). 

Kohl et al. (2012) relatam que a HD é avaliada como um tratamento altamente catabólico, 

relacionada a várias complicações agudas e crônicas que tem como consequência elevadas taxas de 

hospitalização e mortalidade. Em seu estudo, foram acompanhados por um período de 12 anos 

pacientes neste tipo de tratamento e observaram que, a cada ano em tratamento de HD, o risco de 

morte elevou-se em 10%. 

 

3.4.1. Efeitos do treinamento físico nos pacientes em hemodiálise 

 

Um dos fatores que é evidente nos pacientes que realizam HD é a falta de AF. Essa 

inatividade física nestes indivíduos pode ser devida a vários fatores, como as complicações clínicas 

antes descritas e também devido ao tempo adotado pelas sessões de HD, desde o preparo, o 

transporte e a sessão de diálise em si. É provável também que a má orientação e a ausência de 

estímulo impeçam qualquer tentativa da prática de AF individualizadas, até mesmo no dia em que o 

paciente não tenha sessões de diálise (MANSUR, LIMA e NOVAES, 2007). 

O’Hare et al. (2003) avaliaram dois grupos de indivíduos que possuíam DRC em HD, no 

intervalo de um ano e concluíram que pacientes sedentários apresentavam risco de morte 62% mais 
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elevada, quando comparados aos não sedentários. Esse risco diminuiu por volta de 33% nos 

pacientes que praticavam exercício físico de três a cinco vezes por semana. 

No estudo de Avesani et al. (2012) foram avaliados, através de pedômetro, o nível de AF 

de pacientes em HD de cinco países, incluindo o Brasil onde foi encontrado que 64% dos pacientes 

apresentavam baixíssimo nível de AF.   

Corroborando com a afirmação, um estudo realizado por Araújo Filho et al. (2016) avaliou 

o nível de AF de pacientes em tratamento na HD. Nesse estudo foi realizado um corte transversal 

composto por 108 sujeitos com DRC em HD, sendo constituídos os grupos “ativo” e “sedentário”. 

Por meio dos prontuários pode-se constatar que 77,8% dos pacientes da amostra eram sedentários, e 

70,4% não receberam orientação para a realização de AF. Pode-se concluir que indivíduos com 

DRC em HD apresentam baixo nível de AF. Konstantinidou et al. (2002) relatam que os resultados 

de estudos comparativos mostram que os efeitos dos exercícios interdialíticos são mais expressivos, 

por abrangerem movimentos mais variados, contendo exercícios mais intensos e volumosos. 

Entretanto, esse tipo de treinamento tem como obstáculo a baixa adesão, com número elevado de 

desistências no decorrer do tempo, por razões como dificuldades de transporte e falta de tempo. 

Para Freire et al.(2013), o exercício físico resistido é uma ótima opção para as repercussões 

causadas pela HD, pois além de fortalecer os músculos, quando realizado durante o período 

intradialítico, parece beneficiar a HD acionando a circulação que se encontra estagnada e, 

consequentemente pode melhorar a eficiência dialítica. Além disso, quando associados o exercício 

resistido e aeróbico diminuíram os sintomas depressivos na HD (OLIVEROS et al., 2011).  

Kirkman et al. (2014) efetuaram o treinamento de força intradialítico de alta intensidade (3 

séries de 10 RM) com pacientes em HD e em grupo controle saudável. Os autores notaram que ao 

final de 3 meses ambos os grupos apresentaram hipertrofia do quadríceps semelhante. Momeni, 

Nematolahi e Narsr (2014) evidenciaram após 3 meses de treinamento físico aeróbico intradialítico, 

melhora no desempenho da função do ventrículo esquerdo, com aumento significativo na fração de 

ejeção e diminuição significativa da PA sistólica e diastólica. Em um estudo prospectivo realizado 

por Mihaescu et al. (2013) realizado com exercício aeróbico intradialítico por 40 minutos durante 

12 semanas, notaram redução da rigidez arterial, melhor controle da PA sistólica e melhora na CF 

desses indivíduos. Foi descrito ainda, que a prática de exercícios aeróbicos intradialíticos de 

moderada intensidade por 4 meses, reduziram 38% as concentrações de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico, indicador de estresse oxidativo. 

Moinuddin e Leehey (2008) observaram que doentes em HD submetidos a exercício 

aeróbico apresentaram redução da resistência à insulina, redução da gordura corporal e diminuição 

da microalbuminúria. Esses autores também evidenciaram que a realização de exercícios resistidos 

aumenta força, função muscular e melhora o perfil metabólico. 
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Em seu estudo, Reboredo et al. (2010), analisou 14 indivíduos com DRC em HD que 

realizaram treino aeróbico. Após 3 meses de intervenção, a distância obtida no teste de corrida de 

seis minutos (TC6’) aumentou em 10%. Ademais, os doentes apresentaram acréscimo de 35% no 

tempo de execução no exercício aeróbico, demonstrando efetividade no programa de exercício 

supervisionado. 

Chang et al. (2010) observaram que os indivíduos ativos demonstram menos fadiga e 

melhora no nível de AF entre a quarta e a oitava semana de treinamento. Os mesmos autores 

concluíram que a realização de exercícios durante a sessão de HD é um método seguro, não 

oferecendo custos, nem a necessidade de disponibilizar tempo extra pelo paciente, podendo ser 

considerada um componente na rotina do sujeito durante a realização da HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se observa na literatura analisada, programas de exercícios físicos promovem 

melhoras na CF dos pacientes com DRC. Esses exercícios exercem efeitos benéficos sobre 

pacientes também em HD. Contudo, deve-se considerar que a DRC desempenha amplo impacto na 

QV, ocasionando inúmeras alterações e constantes desafios na vida diária desses doentes. É 

importante ressaltar que a melhora da QV é meta comum, e que refletir sobre estas práticas com 

objetivo de melhorá-las é um dos caminhos para a qualidade da assistência e um objetivo a ser 

alcançado. 

Os estudos analisados demonstraram que houve melhoria significativa do estado geral e da 

QV destes pacientes que foram submetidos a exercícios físicos. Em relação ao tipo de exercício, até 

o momento, não foram conduzidas pesquisas avaliando o melhor tipo de exercício, comparando os 

efeitos dos treinamentos aeróbios, de força ou em combinação. As pesquisas mostram uma grande 

diversidade quanto aos protocolos de treino. De acordo com as evidências demonstradas nestes 

estudos, vários autores indicaram que a prática de exercícios, seja ele qual for, colabora para a 

melhora da CF, da QV e provavelmente para a redução da morbimortalidade cardiovascular em 

doentes renais crônicos. É importante ressaltar que os exercícios na fase intradialitica não devem ser 

executados no braço que estiver dialisando, pois pode ocorrer rompimento da fistula e 

extravasamento de fluidos corporais. 

 Esses estudos comprovaram que os exercícios promovem a melhora da capacidade aeróbia 

e o condicionamento físico, redução da fadiga e da ansiedade, melhora da capilarização muscular e 

da PA de repouso. 

Apesar destas evidências, os programas de treinamento físico durante HD ainda não se 

tornaram rotina na maioria dos centros dialíticos. Estes fatos se devem, em parte, por falta de 

protocolos padronizados nas instituições, bem como pela escassez de profissionais qualificados para 

a implementação de tais programas. 

Desta forma, conclui-se que o exercício físico assim como os programas de treinamentos 

aeróbicos, resistidos e combinados, beneficiam os pacientes com DRC, tanto nas fases dialíticas 

como interdialíticas, possuindo efeitos incrementais na CF e QV dos indivíduos com DRC. 
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