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Resumo
Introdução: Doentes renais crônicos terminais, que necessitam de diálise com regularidade podem
apresentar alterações metabólicas, cardiovasculares e musculoesqueléticas. Alguns estudos demonstraram
que essas alterações interferem negativamente na qualidade de vida e funcionalidade desses pacientes em
hemodiálise. Objetivo: Realizar uma busca sistemática da literatura sobre os efeitos de treinamentos
aeróbicos e resistidos realizados no período intradialítico sobre a qualidade de vida e funcionalidade em
pacientes renais crônicos em hemodiálise. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases
de dados Medline, Lilacs, PEDro e Scielo. Foram inclusos estudos com metodologia e protocolo de
treinamento claramente descritos, que abordavam modalidades de exercícios aeróbicos ou resistidos
realizados no período intradialítico em pacientes submetidos à hemodiálise. Resultados: Dos 443 artigos
encontrados, apenas 6 se adequaram aos critérios de inclusão e participaram da revisão. Os desfechos de
interesse foram as variáveis do teste de caminhada de 6 minutos, incremental shuttle walk test, step-test de
4 minutos, sit-to-stand de 1 minuto, força de preensão palmar, manovacuometria e o questionário Kidney
Disease Quality of Life Instrument. As modalidades de treinamento resistido incluíram o fortalecimento
dos membros superiores e inferiores e dos músculos inspiratórios, a modalidade aeróbica consistiu de treino
em cicloergômetro ou bicicleta ergométrica. Conclusão: Embora não tenha sido possível estabelecer qual
tipo de intervenção é mais eficiente, independentemente da modalidade estudada, o exercício físico durante
a hemodiálise pode apresentar benefícios na qualidade de vida e funcionalidade dos pacientes renais
crônicos.
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Abstract
Introduction: Chronic terminal renal patients requiring regular dialysis may present metabolic,
cardiovascular and musculoskeletal disorders. Some studies have shown that these changes negatively
affect the quality of life and functionality of these patients on hemodialysis. Objective: To perform a
systematic literature search on the effects of aerobic and resistance training performed during the
intradialytic period on quality of life and functionality in chronic renal patients on hemodialysis.
Methodology: A bibliographic search was carried out on Medline, Lilacs, PEDro and Scielo databases.
Including studies with clearly described methodology and training protocol, which addressed modalities of
aerobic or resistance exercises performed during the intradialytic period in patients undergoing
hemodialysis. Results: Of the 443 articles found, only 6 met the inclusion criteria and participated in the
review. The outcomes of interest were the 6-minute walk test, incremental shuttle walk test, 4-minute steptest, 1-minute sit-to-stand, handgrip strength, manovacuometry, and the Kidney Disease Quality of Life
questionnaire. Instrument Resistance training modalities included strengthening the upper and lower limbs
and inspiratory muscles, the aerobic modality consisted of cycle ergometer or exercise bike training.
Conclusion: Although it was not possible to establish which type of intervention is more efficient,
regardless of the modality studied, physical exercise during hemodialysis may have benefits in the quality
of life and functionality of chronic renal patients.
Keywords: Chronic Kidney Disease; Hemodialysis; Quality of Life; Functionality.

Introdução
Considerada um grande problema na saúde
pública, a doença renal (DR) é definida como a alteração
estrutural ou funcional dos rins. A DR assume um caráter

curso anemia, miopatia urêmica, sedentarismo e atrofia
muscular. Essas alterações podem comprometer de 40 a
50% de sua capacidade de exercer força muscular durante
a execução de exercícios físicos 6,7.
Acredita-se que tal fato ocorra devido à baixa

crônico quando essas alterações permanecem por um
período superior a três meses, fazendo com que se tornem
insuficientes em suas funções metabólicas acarretando
implicações à saúde. Dentre os marcadores de lesão renal,
a taxa de filtração glomerular (TFG) é geralmente aceita
como o melhor índice de avaliação geral da função renal,
e pode ser utilizada para classificar a doença renal crônica
(DRC) em seis estágios (FIGURA 1) 1-3.
De acordo com os inquéritos populacionais,

capacidade contrátil da musculatura esquelética que pode
se estender inclusive aos músculos da caixa torácica.
Essas alterações, teoricamente, podem levar a uma
redução na força muscular respiratória e na expansão da
caixa

torácica,

dialítica. O índice da taxa de mortalidade é de 19,9%
durante o ano no Brasil, o que é considerado um valor
expressivo 4,5.
Doentes renais crônicos que necessitam de
diálise com regularidade podem apresentar alterações
metabólicas, cardiovasculares e musculoesqueléticas. As
alterações são multifatoriais e podem estar relacionadas
com a progressão natural da doença que incluem em seu

volumes

e

capacidades

pulmonares, podendo inclusive reduzir a homeostase,
ocasionando, portanto, insuficiência na captação e
transporte sistêmico de oxigênio 8.
Alguns estudos demonstraram que a DRC e o

estima-se que, no Brasil, há de 3 a 6 milhões de doentes
renais crônicos. Pouco mais de 100 mil recebem terapia

alterando

tratamento dialítico podem apresentar um impacto
negativo

sobre

o

sistema

cardiorrespiratório,

musculoesquelético e qualidade de vida (QV)

9,10

interferindo consequentemente na saúde física e mental
11,12

, na funcionalidade

13,14

, na independência, no bem-

estar geral e no convívio social

15

. Em conjunto, esses

agravos podem reduzir a capacidade funcional e força
muscular, além de prejudicar a função muscular
respiratória desses pacientes 16, 17.
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Diante das alterações que são apresentadas em pacientes

sobre a QV e funcionalidade em pacientes renais crônicos

com DRC, o presente estudo tem como objetivo realizar

em hemodiálise.

uma revisão sistemática sobre os efeitos de treinamentos
aeróbicos e resistidos, realizados no período intradialítico,

FIGURA 1: Diagrama sobre a classificação da Doença Renal Crônica. Esquema representativo sobre os estágios da Doença
Renal e suas respectivas alterações. O * representa a taxa de filtração glomerular.

meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e

Metodologia

Medical Subject Headings (MeSH) e operadores
Esta

revisão

foi

realizada

conforme

as

booleanos com associação das seguintes palavras-chave:

recomendações do Preferred Reporting Intens for

Renal Insufficiency Chronic, Chronic Kidney Disease,

18

Systematic Reviews and Meta-Analyses .
Estratégia de busca
Estudo de revisão sistemática, realizado no
período de agosto a setembro de 2019, que buscou rastrear
artigos relacionados aos efeitos de exercícios aeróbicos e
resistidos em pacientes renais crônicos em hemodiálise,
em bases de dados Medline, Lilacs, PEDro e Scielo, nos
idiomas inglês, português e espanhol, publicados a partir
do ano de 2000. Foram utilizadas estratégias de busca por

rehabilitation, physiotherapy, aerobic training, exercise,
muscle strengthening, quality of life e functionality.
Critérios de inclusão e exclusão
Como critérios de inclusão, foram empregados
ensaios clínicos randomizados (ECR), disponíveis para
leitura completa nos idiomas inglês, português ou
espanhol que apresentassem metodologia e protocolo de
intervenção

claramente

descritos,

cuja

abordagem

estivesse relacionada a exercícios aeróbicos ou resistidos,
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realizados no período intradialítico, em pacientes renais

duplicados entre as bases de busca foram excluídos. Após

crônicos maiores de 18 anos, dialíticos a mais de três

a revisão dos títulos e resumos, 352 documentos foram

meses. Foram excluídos artigos que utilizassem como

excluídos. Os 43 estudos restantes foram analisados com

medidas de desfechos métodos desconhecidos não

base na metodologia empregada e foram excluídos 5 por

validados pela literatura.

estarem indisponíveis para leitura completa, 2 por estarem
em idioma fora dos critérios de inclusão, 12 por não serem

Seleção dos estudos

ECRs e 18 estudos não atingiram os demais critérios de
A seleção dos artigos ocorreu primeiramente pela

inclusão (FIGURA 2).

identificação e exclusão dos estudos duplicados entre as
bases de pesquisa. Na sequência, foram selecionados pela
leitura dos títulos e resumos. Artigos cujo resumo não
apresentava consistência, a leitura de sua metodologia foi
realizada. Os artigos selecionados foram lidos na íntegra
com finalidade de determinar sua elegibilidade. Todo o
processo de seleção foi realizado por dois revisores
independentes e, em caso de discordâncias, um terceiro
revisor foi consultado.
Processo de extração dos dados
Para extração dos dados dos estudos, elaborou-se
um formulário contendo as seguintes informações:
autores, ano de publicação, local de publicação, desenho
do estudo, tamanho e idade média da amostra, forma de
alocação em grupos e protocolo de intervenção completo
utilizado (tempo de intervenção, intensidade e vezes por
semana).
Qualidade metodológica
Todos os estudos selecionados foram avaliados
através da escala PEDro, no qual, onze itens avaliam sua
qualidade metodológica

19

. Destes itens, somente dez

critérios são pontuados no valor de 1 ponto por critério
quando respondidos positivamente. A classificação geral
varia de zero a 10 pontos. A pontuação total obtida pela
escala PEDro não foi empregada para definir critérios de
inclusão ou de exclusão dos estudos, mas apenas para
avaliar a qualidade da evidência científica dos artigos
inclusos.

Resultados
Durante as buscas, um total de 443 estudos
potenciais foram encontrados. Destes, 48 documentos
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FIGURA 2 - Fluxograma do processo de busca e seleção dos artigos

No total, foram incluídos 238 participantes em

aquecimento e desaquecimento. Apenas um estudo

hemodiálise (HD) (161 homens e 77 mulheres) e a média

acompanhou a intensidade pela frequência cardíaca entre

± desvio-padrão da idade variou de 42,6 ± 11, 2 a 56,9 ±

50-70% da frequência cardíaca máxima 20. Em relação ao

14,8 anos. Os períodos de intervenção variaram de 8 a 12

treinamento

semanas.

procedimento com fortalecimento de membros inferiores

resistido,

três

estudos

realizaram

o

Quanto aos protocolos de treinamento aeróbico,

(MMII) 21,22 e membros superiores (MMSS) 23, dos quais

em todos os estudos foi utilizado um cicloergômetro, as

um não especificou a intensidade dos exercícios, enquanto

intensidades do exercício foram acompanhadas pela

nos outros dois foi utilizada uma variação de 40-50% de

escala de Borg (intensidade 12-16) ou escala de Borg

1RM. Dois autores

modificada (intensidade 2-5). O tempo de exercício variou

músculos inspiratórios utilizando um dispositivo de carga

22,24

, ainda realizaram o treino dos

de 15 a 30 minutos, desconsideradas as fases de
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linear pressórica. As informações estão contidas na

al. 22, o grupo TMI apresentou um aumento nas PImax e

(TABELA 1).

PEmax quando comparado ao grupo TR. Além disso,
esses autores mostraram uma correlação positiva entre a

Desfechos funcionais

variação da PImax e a variação da distância percorrida no
Os desfechos funcionais foram avaliados por

TC6M (p=0,001). Em um outro estudo, desenvolvido por

meio de testes de tolerância submáxima ao exercício

Lima et al.

como: distância percorrida, por meio do teste de

aumentaram os valores de PImax e PEmax comparados ao

caminhada de seis minutos (TC6M) e do Incremental

controle.

Shuttle Walk Test (ISWT)

20,22-25

21

, tanto o grupo TR quanto o grupo TA

, número de degraus

Lima et al. 21 usou o step test de 4 minutos para

alcançados em 4 minutos 21, número de vezes que sentou

avaliar o número de degraus alcançados em 4 minutos

e levantou em 1 minuto, mensuração da força de preensão

para a análise da capacidade funcional. Após a aplicação

palmar

25

e da força da pressão inspiratória e expiratória

máximas 20,22,24.

dos protocolos de treino aeróbico em cicloergômetro e
treino de fortalecimento para MMII, os autores

Em relação aos testes funcionais que avaliaram a
distância percorrida, dois estudos

20,25

evidenciaram

aumento significativo na distância percorrida no grupo

encontraram um aumento significativo e semelhante no
número de degraus alcançados nessas duas modalidades
de treinamento em relação ao grupo controle.

submetido ao treinamento aeróbico (TA) quando

Yongyao et al. 25 avaliou as variáveis de força de

comparado ao grupo controle (GC). O TA, quando

preensão palmar e número de vezes que o indivíduo

combinado ao treinamento resistido (TR), mostrou

sentou e levantou no teste sit-to-stand de 1 minuto. Os

23

resultados mais satisfatórios que o TR isolado

.

autores observaram um aumento significativo nesses

não encontrou diferenças entre os

desfechos, no grupo submetido ao TA, quando comparado

grupos ao comparar o TA, treinamento da musculatura

ao grupo que realizou apenas dez minutos de

inspiratória (TMI) e treinamento combinado (TC), apesar

alongamentos. As sínteses dos dados podem ser

de todos os grupos apresentarem um aumento na distância

consultadas na (TABELA 1).

Figueiredo et al.

24

percorrida na comparação intragrupo (p<0,05). Pellizzaro
et al.

22

também identificaram um aumento na distância

Desfechos na qualidade de vida

percorrida no grupo TMI (p<0,001) e no grupo que

A qualidade de vida (QV) foi avaliada por quatro

realizou treinamento de força (TF) (p= 0,019) quando

dos seis estudos, utilizando o questionário Kidney Disease

foram comparados ao grupo controle.

Quality of Life Instrument (KDQOL-SF™).

A
mensurada

força
em

dos
quatro

músculos
estudos

respiratórios
por

foi

meio

manovacuometria. No estudo de Fernandes et al.

da
20

Os resultados da QV encontrados por Figueiredo
et al.

24

não diferiram entre os três grupos estudados,

, os

apenas em um dos grupos que combinou o TA com o TMI,

indivíduos que fizeram o treino aeróbico, obtiveram

a pontuação foi significativamente maior para os domínios

maiores valores da pressão inspiratória e expiratória

funcionamento, função física, dor e energia/fadiga quando

máxima (PImax e PEmax, respectivamente) em relação ao

comparado antes e após tratamento.

grupo controle. Já, Figueiredo et al.

24

em seu estudo,

No estudo de Yongyao et al.

25

, o treinamento

demonstraram que os grupos que realizaram apenas o TMI

aeróbico favoreceu o aumento da pontuação em 9

ou apenas o TA, bem como aqueles que realizaram o TC

domínios do questionário quando comparado ao grupo

das duas modalidades, obtiveram um aumento da força

controle. Lima et

inspiratória em relação ao início do tratamento. Essa

relação ao grupo controle (GC), observaram que o grupo

alteração não foi observada por meio da comparação

TF obteve uma melhora em 3 domínios do questionário de

al.

21

, ao comparar o TA e o TF em

intergrupos. Em contrapartida, no artigo de Pellizzaro et
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qualidade de vida, enquanto o grupo TA melhorou a
pontuação em 6 domínios.
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TABELA 1 - Síntese do conteúdo dos estudos selecionados para esta revisão
Autores (ano) país
Fernandes et al.,
(2019) BRA [20]

Figueiredo et al.,
(2018) BRA [24]

Amostra
H/m, n, grupos
17/22
n= 39
TA (n= 20)
GC (n= 19)
26/11
n= 37
TMI (n=11)
TA (n=13)
TC (n=13)

Intervenção
Descrição / intensidade
TA: cicloergômetro de MMII 30’ (50
- 70% da FC máxima),
GC: encorajados a manter atividades
rotineiras
TMI: treino com 50% da PImax -três
séries de 15 inspirações – Threshold
IMT
TA: 30’ cicloergômetro de MMII
(Borg mod. 3-5)
TC: TMI + TA

Yongyao et al.,
(2014) CHN [25]

55/10
n= 65
TA (n=32)
GC (n=33)

TA: 15’ bicicleta ergométrica
reclinada (Borg 12-16 e ↑ 20 bpm da
FC)

Duração
8 semanas
(3x semana)

Resultados
Variáveis
TC6M
PImax
PEmax

8 semanas de
controles
próprios
+
8 semanas de
intervenção
(3x semana)

12 semanas
(3x semana)

GC: 10’ a 15’ de alongamentos
simples

ISWT

Resultados dos autores
↑ da distância percorrida com diminuição das classificações de esforço
percebido fornecidas pela escala de Borg

Valor p
0,001a

Ocorreu um aumento da força dos músculos inspiratórios e expiratórios

0,001a

Todos os grupos aumentaram a distância percorrida, porém sem diferença
estatística entre grupos.

0,251a

↑ da distância percorrida no ISWT em todos os grupos quando comparados
a linha de base

↑ da pressão inspiratória em todos os grupos

<0,05b

Diferenças encontradas apenas dentro do grupo TC com aumento da
pontuação nos domínios: energia/fadiga; funcionamento físico e funções
físicas

<0,01b

KDQOL-SF™
TC6M

↑ da distância percorrida

<0,01a
<0,05b

↑ do número de vezes que sentou e levantou em um minuto em relação ao

<0,01a
<0,05b

PImax

STST-1MIN

GC

Grip strength test

↑ da força de preensão palmar

KDQOL-SF™

↑ das pontuações nos domínios: funções físicas; funcionamento físico;
saúde geral; energia/fadiga; sono; suporte social; sintomas/problemas
Domínios: incentivo da equipe de diálise; satisfação do paciente

Lima et al.,
(2013) BRA [21]

18/14
n= 32
TA (n= 10)
TF (n= 11)
GC (n= 11)

TA: 20’ bicicleta ergométrica (Borg
mod. 2-3)
TF: fortalecimento de MMII – flexãoextensão de joelho e flexão do quadril
e joelho com dorsiflexão do
tornozelo, ambos resistidos - 3x 15
rep. (40% 1RM)
GC: não recebeu intervenções

8 semanas
(3x semana)

<0,05b

<0,01a
<0,05b

<0,05a

<0,01a
<0,001a

ST- 4MIN

Tanto TA quanto TF melhoraram a tolerância ao exercício submáximo em
relação ao GC

PImax

↑ da PImax para os grupos de treinamento em relação ao GC

<0,001a

PEmax

↑ da PEmax para os grupos de treinamento em relação ao GC

<0,05a

KDQOL-SF™

TF: aumento da pontuação nos domínios: suporte social, satisfação do
paciente e saúde geral.

<0,01a

TA: aumento da pontuação nos domínios; funcionamento físico, dor,
sintomas/problemas, sono, função sexual e energia/fadiga.

<0,05a
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Autores (ano)
país
Pellizzaro et
al., (2013)
BRA [22]

Amostra
H/m, n,
grupos
23/16
n= 39
TMI (n= 11)
TF (n= 14)
GC (n= 14)

Intervenção
Descrição/intensidade
TMI: treinamento dos músculos
inspiratórios - Threshold
Loader ® 3x 15 inspirações (50%
da PImax)

Duração
10 semanas
(3x semana)

TF: fortalecimento dos extensores
dos joelhos - 3x 15 rep. (50% de
1RM)

Resultados
Variáveis

Resultados dos autores

Valor p

PImax

↑ da força dos músculos inspiratórios no grupo TMI em relação ao
grupo TF

0,023a

PEmax

↑ significativo da PEmax no grupo TMI em relação ao GC

0,016a

Maior distância percorrida no grupo TF comparado ao GC,

0,019a

Magnitude superior da distância percorrida do TMI comparado ao
GC

<0,001a

Correlação positiva entre a variação da PImax e a variação da
distância percorrida no TC6M

0,001

Os grupos de tratamento aumentaram a pontuação nos domínios:
energia/fadiga; sono; dor, em relação ao GC
TF: A análise intragrupo mostrou que não houve mudança na
distância percorrida.

<0,002a

TC: Em análise intragrupo ocorreu o aumento da distância
percorrida

0,04b

A análise intergrupos mostrou que o grupo TC aumentou a
distância percorrida em uma diferença estatisticamente significante

0,02a

TC6M

GC: Sem qualquer intervenção

KDQOL-SF™
Orcy et al.,
(2012) BRA
[23]

22/4
n= 26
TF (n= 13)
TC (n= 13)

TC: 20’ cicloergômetro (Borg 13
– 14) + 10’ fortalecimento MMII
e MMSS (isquiotibiais,
quadríceps e músculos do braço
sem acesso vascular), 2x 15 rep.
TF: 30’ fortalecimento MMSS e
MMII – flexor do cotovelo,
flexores do ombro, flexores do
quadril com joelho estendido e
flexionado, abdutores do quadril
e isquiotibiais - 2x 15 rep. - 2
ciclos

10 semanas
(3x semana)

TC6M

0.24b

Legenda: h= homens; m= mulheres; n= amostra; TMI= treinamento muscular inspiratório; TA= treinamento aeróbico; TF= treinamento de força; TC= treinamento combinado;
GC= grupo controle; PImax= pressão inspiratória máxima; Borg mod= escala de Borg modificada; MMII= membros inferiores; MMSS= membros superiores; rep= repetições;
RM= repetição máxima; FC= frequência cardíaca; ISWT= Incremental Shuttle Walk Test; KDQOL-SF= Kidney Disease and Quality-of-Life Short-Form; ST-4MIN= step test
- 4 minute; TC6M= teste de caminhada de 6 minutos; PImax= pressão inspiratória máxima; PEmax= pressão expiratória máxima; STST-1MIN= test sit to stand - 1 minute;
n°= número; ↑= aumento;
a= análise intergrupo
b= analise intragrupo
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Os parâmetros de QV encontrados, após

mostrou semelhante para as duas modalidades, porém

intervenção, em um grupo de TMI e outro de TF por

com um efeito mais significativo no grupo TMI do que no

Pellizzaro et al. 22, foram superiormente significativos em

grupo TF nos domínios: energia/fadiga, sono e dor. No

quatro escores em relação ao GC. Isso foi observado

entanto, para o item sintomas/problemas, o tamanho do

especificamente

domínios:

efeito foi significativo apenas no grupo TF (0,95 vs. 0,47

energia/fadiga, sono, dor e sintomas/problemas. Para

no grupo TMI). Valores maiores que 0,50 foram

medir a magnitude do efeito das modalidades de

considerados como, em tamanho, efeito de maior

treinamento na QV, o tamanho do efeito foi calculado e se

magnitude (TABELA 2).

para

os

seguintes

TABELA 2 – Síntese dos dados analisados pelo KDQOL-SF
Autores (ano) país

Desfechos da Qualidade de Vida - domínios do KDQOL-SF

valor p

Grupo TC
Funcionamento físico
Funções físicas
Dor
Energia / fadiga

<0,01b*
<0,01b*
0,01b*
0,01b*

Grupo TA vs GC
Funcionamento físico
Funções físicas
Saúde geral
Energia/fadiga
Sono
Qualidade da interação social
Sintomas/problemas
Estímulo pela equipe da diálise
Satisfação do paciente

<0,05*
<0,05*
<0,05*
<0,05*
<0,05*
<0,05*
<0,05*
<0,01*
<0,01*

Grupo TF vs GC
Suporte social
Satisfação do paciente
Saúde geral

<0,001*
<0,01*
<0,007*

Grupo TA vs GC
Funcionamento físico
Dor
Sintomas/problemas
Sono
Função sexual
Energia/fadiga

<0,05*
<0,05*
<0,04*
<0,006*
<0,01*
<0,02*

Grupo TMI vs GC
Energia/fadiga
Sono
Dor
Sintomas/problemas

0,003*
<0,001*
<0,001*
0,32

Grupo TF vs GC
Energia/fadiga
Sono
Dor
Sintomas/problemas

0,017*
0,005*
<0,001*
0,012*

Figueiredo et al., (2018) BRA

Yongyao et al., (2014) CHN

Lima et al., (2013) BRA

Pellizzaro et al., (2013) BRA

Nota: b valor significativo apenas dentro do grupo de treinamento combinado
*valores estatisticamente significativos de p<0,05
Escala PEDro – qualidade metodológica
A qualidade metodológica dos ensaios clínicos

outros dois estudos

23,24

. Nenhum dos artigos recebeu

pode ser conferida na (TABELA 3). Todos os estudos se

pontuação relacionada aos critérios de mascaramento do

encontravam indexados dentro da plataforma PEDro já

participante e do terapeuta. Com base na média da

pontuados de acordo com os devidos critérios da escala.

pontuação obtida, os estudos apresentaram qualidade

A menor pontuação encontrada foi de 5 pontos em três

metodológica moderada.

estudos

21,22,25

, e a maior pontuação foi de 8 pontos em
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TABELA 3 - Classificação metodológica avaliada pela escala Pedro
Lima et al.,
2013

Figueiredo et
al., 2018

Fernandes et
al., 2019

Orcy et
al., 2012

Pellizzaro et
al., 2013

Yongyao et
al., 2014
S

1.

Critérios de elegibilidade

S

S

S

S

S

2.

Alocação aleatória

S

S

S

S

S

S

3.

Sequência de alocação
oculta

N

S

S

S

N

N

4.

Igualdade entre grupos no
pré-tratamento

S

S

S

S

S

S

5.

Mascaramento dos
Participantes

N

N

N

N

N

N

6.

Mascaramento dos
Terapeutas

N

N

N

N

N

N

7.

Mascaramento dos
Examinadores

N

S

S

S

N

N

8.

Follow-up de pelo menos
85% dos participantes

S

S

S

S

S

S

9.

Análise por "intenção-detratar

N

S

N

S

N

N

10.

Comparações estatísticas
entre grupos

S

S

S

S

S

S

11.

Especificado o tamanho do
efeito e variabilidade

S

S

S

S

S

S

Total

5

8

7

8

5

5

Nota: o item do critério de elegibilidade não contribui para a pontuação total
Legenda: S= sim; N= não
regularmente esse teste é

Discussão

substituído por testes

31

As evidências reunidas nesta revisão sugerem
que o exercício envolvendo as modalidades aeróbicas e/ou
de treinamento de resistência é benéfico para os pacientes
em HD. As intervenções tiveram início antes do processo
de HD completar duas horas, e nenhum estudo relatou
efeitos adversos causados por essas intervenções durante
a HD. Estudos anteriores comprovam a seguridade dos
exercícios durante as duas primeiras horas de hemodiálise
26,27

submáximos .
Nesta revisão foram utilizados testes funcionais
que utilizaram como desfechos de interesse a distância
percorrida (TC6M e ISWT), o número de vezes que
sentou e levantou em um minuto pelo sit-to-stand test de
um minuto (STST-1MIN), a força de preensão palmar por
um dinamômetro manual, e o número de degraus
alcançados em quatro minutos pelo step-test de quatro
minutos (ST-4MIN).

.
Todos os estudos utilizaram testes submáximos

para avaliar a capacidade funcional. Atualmente, o teste
de esforço cardiopulmonar sobre a captação máxima de
oxigênio (pico de VO2) é o padrão-ouro para avaliar o
status do desempenho cardiorrespiratório

28

. No entanto,

na prática clínica, o uso rotineiro do pico de VO2 para
avaliação é limitado por vários fatores, incluindo a
necessidade

de

equipamento

e

profissionais

especializados, o alto custo e a baixa tolerância do
procedimento pelo paciente com DRC

29,30

. Portanto,

Os resultados encontrados nos testes, após o
treinamento, independentemente da modalidade de
exercício realizado, foram melhores dos indivíduos
treinados em relação àqueles que não praticaram. Embora
as medidas de pico de tolerância ao exercício forneçam
informações valiosas sobre os limites ao exercício

32

, os

testes utilizados nos artigos selecionados são fáceis de
administrar, bem tolerados pelos pacientes e podem
representar uma ferramenta de quantificação mais
apropriada para indivíduos dialíticos, uma vez que
avaliam a capacidade e a aptidão das atividades de vida
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diária que, geralmente, exigem esforço sustentado em

caspase-3, autofagia, desbalanço entre a via anabólica

níveis submáximos, que podem ser tolerados por esses

mediada pela insulina- IGF1 e a via catabólica mediada

pacientes 33.

pela miostatina bem como com elevação de citocinas pró-

A revisão dos artigos permitiu observar a

inflamatórias tais como IL-6 e TNF-α. 44–46 parecem estar

existência de um comprometimento dos músculos

envolvidos nas alterações musculares decorrentes da

respiratórios

relacionados

à

21,22

DRC

,

quando

uremia.

34

comparados aos padrões de referência

. Considerando

A sarcopenia é comum e fortemente associada à

que a PImax é um preditor independente da capacidade

morbimortalidade em pacientes com DRC, especialmente

funcional em pacientes em hemodiálise 35, Pellizzaro et al.

naqueles com estágio G3, G4 e G5. 45,47–49. Na sarcopenia

22

destacaram uma correlação positiva entre a PImax e a

renal, a perda de força muscular esquelética leva a uma

distância percorrida no TC6M. Tal relação sugere que o

fácil fatigabilidade. Em pacientes com DRC, foram

treinamento de força dos músculos inspiratórios pode

descritas atrofia e perda de fibras tipo IIα e IIx, diminuição

melhorar a capacidade funcional e a tolerância ao

da capilarização das fibras, deterioração funcional da

exercício

36

. Esse resultado indica que a diminuição da

capacidade funcional não pode ser associada apenas a

massa muscular existente e capacidade respiratória
mitocondrial reduzida 50-52.

fatores periféricos isolados, mas deve ser associada

O exercício aeróbico foi capaz de aumentar a

também à ineficiência na captação, transporte e uso de O2

força no teste de preensão palmar 25. Esse teste demonstra

causadas por disfunçãodos sistemas cardiovascular,

excelente

respiratório e muscular. 37-39.

submetidas a HD

Em outro estudo, Figueiredo et al.

24

confiabilidade

teste-reteste

em

pessoas

53

, e por ser confiável e simples na

demonstrou

avaliação da função muscular, tem sido integrado à prática

que o TMI pode promover efeitos positivos nos aspectos

clínica da doença renal crônica 54. É sólida a evidência de

respiratórios e funcionais em magnitudes semelhantes às

que tanto a massa quanto a força muscular são importantes

do TA de baixa intensidade, o que reitera os achados na

preditores de desfecho em pacientes em diálise

literatura sobre o comprometimento do diafragma,

quando comparadas, a força muscular, incluindo a força

frequente nesses pacientes

38,40

55,56

, mas

. No entanto, a causa e o

de preensão palmar, possui uma associação mais forte

grau desse comprometimento não são claros na literatura

com a mortalidade 57–59. A distância percorrida no TC6M

40

, mas estão relacionadas ao desenvolvimento da

também já foi apontada como forte preditor independente

miopatia urêmica e das alterações sistêmicas decorrentes

de mortalidade em pacientes com DRCT, com um fator de

da doença renal crônica terminal (DRCT). Essas

proteção de aproximadamente 5,3% em relação a

alterações se caracterizam pela deterioração das funções

expectativa de vida a cada 100 metros percorridos, além

bioquímicas e fisiológicas de todos os sistemas do

de estar associado ao pico de VO2 60. Orcy et al. 23 em seu

organismo, que ocorrem devido ao acúmulo de catabólitos

estudo encontraram uma melhora do desempenho físico

(toxinas

equilíbrio

no TC6M para os pacientes que fizeram um treino

acidobásico,

hipervolemia,

combinado de exercício aeróbico e resistido em relação

hiperfosfatemia,

anemia,

aos que fizeram exercício resistido isolado. Os autores

urêmicas),

hidroeletrolítico

e

hipercalemia,

alterações

hiperparatireoidismo, dentre outros

41,42

do

.

relataram que antes da alocação no estudo, os pacientes já

O acúmulo de toxinas urêmicas no organismo é

faziam o treinamento resistido, portanto o exercício

um fator que tem sido relacionado a alterações na estrutura

aeróbico pode ter trago um ganho incremental para a

43

e função muscular . Vários mecanismos moleculares que

melhora do desempenho físico. No estudo de Lima et al.

envolvem vias catabólicas, como a ativação do sistema

21

ubiquitina-proteassoma, classicamente relacionado à

teste do número degraus alcançados, e melhorou na

o treino resistido isolado aumentou o desempenho no

atrofia muscular, aumento da apoptose mediada por
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mesma proporção do treino aeróbico quando comparados

estudos revisados indicam que a implantação de

a grupo controle que não realizaram exercícios.

programas é uma alternativa viável para reduzir os efeitos

O

KDQOL-SF

™

é

um

instrumento

deletérios dessa condição na população estudada.

internacional com alta confiabilidade e validade,
desenvolvido para avaliar a QV em pacientes com doença
renal em diálise

Conclusão

61

. A QV em pacientes urêmicos é
Exercícios físicos resistidos e aeróbicos

universalmente baixa e é influenciada por fatores como
idade, sexo, situação financeira e de trabalho, nível
educacional e indicadores laboratoriais

62,63

. De modo

geral, independentemente das intervenções propostas
pelos autores nessa revisão, a pontuação em diversos
domínios do questionário melhorou significativamente
com o treinamento. Nesse quesito, os exercícios resistidos

aplicados durante o período dialítico em doentes renais
crônicos podem apresentar benefícios funcionais, na
qualidade de vida, fatores musculoesqueléticos e
cardiopulmonares. Alguns dos principais benefícios são:
redução da fadiga, aumento da força muscular
esquelética e tolerância ao exercício.
Exercícios físicos, quando bem aplicados e

foram menos efetivos quando comparados aos exercícios
aeróbicos

21,25

, e ao treino dos músculos inspiratórios

22

.

Figueiredo et al. 24, relataram melhora significativa na QV
apenas dentro do grupo de exercícios aeróbicos
combinados com treino dos músculos inspiratórios, o que
demonstrou um efeito adicional da inclusão do TMI no

supervisionados, não apresentaram riscos quanto à
integridade física desses pacientes. Por apresentar
segurança ao paciente e baixo custo de aplicação, a
implementação de profissionais de saúde capacitados a
promover e estimular a prática de exercícios físicos no
setor intradialítico se torna importante para promover aos

TA.
Quanto à qualidade de vida, os efeitos do
treinamento

trouxeram

impacto

pacientes os benefícios já citados anteriormente.
Há ainda escassez de evidências quanto aos

significativo

principalmente nos domínios físicos do KDQOL-SF,
sugerindo que o exercício durante a diálise pode,
efetivamente, melhorar a QV em pacientes com DRCT,
por favorecer o desempenho físico e reduzir a sensação de

melhores programas de atividades físicas durante o
período dialítico, o que pode limitar tal prática pelos
pacientes com DRC submetidos à hemodiálise.

Declaração de conflito de interesses

fadiga.
Nesta revisão, observou-se que todos os estudos
relataram ganhos substanciais nos desfechos avaliados.
Vale ressaltar o estado severamente descondicionado e o

Os autores declaram não haver qualquer conflito
de interesse, em potencial, neste estudo.
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