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EXERCÍCIO AERÓBIO E DENSIDADE MINERAL ÓSSEA 
EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM 

HEMODIÁLISE

Aerobic exercise and bone density in patients with chronic kidney disease 
in hemodialysis 

Simone da Silva Kral1; Camila Gimenes2;
Roberta Munhoz Manzano2, Célio Guilherme Lombardi Daibem2

RESUMO

A doença renal crônica (DRC) se caracteriza pela destrui-
ção progressiva de néfrons individuais por períodos prolongados 
de tempo. O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito 
de 12 semanas de exercício aeróbio na densidade mineral óssea 
de pacientes renais crônicos em hemodiálise. Foram incluídos 
indivíduos adultos, com DRC e em hemodiálise há pelo menos 
três meses, independente de sexo ou idade. O exercício aeróbio 
foi realizado nas primeiras duas horas da sessão de hemodiálise, 
três vezes na semana, com um ciclo ergômetro portátil, com 
duração de 12 semanas. Para avaliação da densidade mineral 
óssea foi realizado como método a técnica de absorciometria 
de raio-x de dupla energia, mais conhecido como DEXA. 
Foi aplicado o teste t pareado para comparar o T-score pré e 
pós exercício. Fizeram parte da amostra três mulheres (50%) 
e três homens (50%), com média de idade de 54,83±16,87 
anos. A comparação entre os momentos pré e pós exercícios 
neste estudo demonstrou aumento do T-score em 4 indivíduos, 
sendo que em 1 indivíduo não apresentou alteração e em outro 
houve diminuição, com tendência de melhora da média geral. 
O presente estudo verificou que houve tendência para melhora 
na Densidade Mineral Óssea DMO nos doentes renais crônicos 
em hemodiálise com 12 semanas de exercício aeróbio.

Palavras-Chave: Diálise Renal; Doença Renal Crônica; 
Exercício, Densidade Óssea. Todas estão no Decs. 

ABSTRACT

Chronic kidney disease (CKD) is characterized by pro-
gressive destruction of nephron individual for prolonged periods 
of time. This study aims to determine the effect of 12 weeks of 
aerobic exercise on bone mineral density in chronic renal failure 
patients on hemodialysis. This study enrolled individuals adult 
volunteers with chronic kidney disease on hemodialysis for at 
least three months, regardless of gender or age. Aerobic exercise 
was performed in the first two hours of hemodialysis session 
three times a week with a portable ergometer cycle with 12 
weeks. To evaluate bone mineral density it was carried out the 
method of x-ray absorptiometry dual energy technique, known 
as DEXA. The paired t-test was applied to compare pre and post 
exercise T-score. The sample included three women (50%) and 
three men (50%) with a mean age of 54.83±16,87 years. The 
comparison between pre and post exercise in this study showed 
increased T-score in four individuals, and in 1 subject did not 
change and in another there was a decrease, with improved 
overall average trend. This study found that there was a trend 
for improvement in BMD in chronic renal failure patients on 
hemodialysis with 12 weeks of aerobic exercise.

Key Words: Renal Dialyses; Chronic Renal Insufficiency; 
Exercise, Bone Density.
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A doença renal crônica (DRC) se caracteriza pela des-
truição progressiva de néfrons individuais por períodos prolon-
gados de tempo. Com esta destruição, a função renal torna-se 
progressivamente prejudicada. A doença, em geral de caráter 
progressivo, é classificada em cinco estágios potencialmente 
evolutivos, levando-se em conta a taxa de filtração glomerular. 
O estágio terminal ou dialítico, apresenta taxa de filtração glo-
merular menor que 15 mL/min/1,73m2, este é conhecido como 
o último estágio da doença1.

Trata-se de um problema mundial de saúde pública que, 
em seu estágio final, a torna-se irreversível e fatal, sendo ne-
cessária a realização de diálise ou transplante renal2. Há uma 
carência de órgãos para transplante e os doentes renais necessi-
tam realizar hemodiálise (HD), que é a forma mais utilizada na 
substituição da função renal3. Segundo a Sociedade Brasileira de 
Nefrologia, até julho de 2012, foram registrados 97.586 casos 
de pessoas que estavam em tratamento dialítico.

A DRC em estágio dialítico apresenta várias manifesta-
ções sistêmicas como anemia, problemas cardiovasculares, hi-
pertensão arterial sistêmica, glomerulonefrite, diabetes mellitus 
e perda da densidade mineral óssea4. 

De acordo com Gomes et al. (2005)5, quando a taxa de 
filtração glomerular cai para metade do seu valor normal, cerca 
de 50% dos pacientes já apresentam lesões ósseas observadas 
histologicamente. Outro fator que contribui para a rarefação 
óssea é o hiperparatireoidismo secundário a DRC, uma vez 
que a exposição óssea a níveis constantemente elevados de 
hormônio da paratireóide (PTH) favorece o catabolismo ósseo, 
influenciando na densidade mineral óssea (DMO) dos pacientes 
já em fase de terapia renal substitutiva, como a hemodiálise. 
Além disso, fatores adicionais como idade avançada, idade da 
menarca, sexo feminino e história de fraturas prévias aumentam 
a prevalência de osteopenia e osteoporose nestes pacientes6. 

Consequentemente é crescente o número de investigações 
que têm utilizado o exercício físico como intervenção terapêuti-
ca complementar ao tratamento de diálise e que descrevem me-
lhoras fisiológicas, funcionais e psicológicas em pacientes renais 
crônicos dialisados7-16. A esse respeito, a literatura demonstra 
que diferentes protocolos de exercícios têm sido testados nos 
pacientes em hemodiálise, como o aeróbio contínuo, o resistido 
e a combinação de ambos, não havendo, ainda, consenso sobre 
qual a melhor opção a ser recomendada17.

De acordo com American College of Sports Medicine 
(2004)18, a massa óssea diminui em cerca de 0,5% ao ano ou 
mais após aos 40 anos, independentemente do sexo ou etnia, 
sugerindo que a prática regular de exercícios físicos tem tam-
bém como objetivo, dentre outros amplamente conhecidos na 
literatura, manter a massa óssea durante a fase adulta, sendo 
essencial para a manutenção da saúde do sistema esquelético. 
Portanto, verificar o impacto da implementação de exercício fí-
sico regular na modadlidade aeróbia, sobretudo nessa população 
que se mostra extremamente sedentária é necessário pois além 
ser de fácil aplicação e baixo custo, ainda se apresenta carente 
na literatura quando conmparado aos estudos com exercício 
resistido e o impacto na DMO. 

Nesse sentido, ainda são necessários mais estudos que 
avaliam o impacto da prática regular de atividade física na den-
sidade mineral óssea de pacientes com DRC em fase dialítica. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi verificar o efeito de 
12 semanas de exercício aeróbio na densidade mineral óssea 
de doentes renais crônicos em hemodiálise.

Aspectos éticos

Trata-se de estudo longitudinal prospectivo, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas 
de Bauru (FIB), submetido na Plataforma Brasil, processo 
CAAE: 02564112.2.0000.5423 e parecer número: 133.880 e 
pela Comissão Científica do Hospital Estadual de Bauru. To-
dos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido para participar do estudo.

Amostra e recrutamento

A casuística foi composta por pacientes do Centro de 
Terapia Renal Substitutiva do Hospital Estadual de Bauru, São 
Paulo, Brasil, que atende aproximadamente 160 pacientes (nú-
mero que varia em função da quantidade de óbitos, entrada e 
saída de quadros agudos, transplantes e transferências). Foram 
incluídos neste trabalho indivíduos adultos, três mulheres e três 
homens com DRC e em hemodiálise há pelo menos três meses, 
independente de sexo ou idade, em concordância em participar 
da pesquisa e que não apresentassem nenhum tipo de compro-
metimento que impossibilitasse a realização das avaliações, 
além de não possuir contra indicação médica para a prática de 
exercícios físicos. A amostra foi selecionada por conveniência. 

Desenho experimental

Os exercícios foram realizados nas primeiras duas horas 
da sessão de hemodiálise, três vezes na semana, com duração 
de 12 semanas. As atividades propostas foram desenvolvidas 
sequencialmente com aquecimento, exercícios aeróbios com 
cicloergômetro e alongamento passivo. Os exercícios foram 
individualizados e adaptados à evolução do paciente, de forma 
que cada indivíduo tinha uma progressão individualizada na 
execução do programa. 

Os níveis pressóricos, frequência cardíaca e esforço 
percebido foram registrados antes, durante e após a atividade. 
Qualquer sinal ou sintoma de anormalidade foi avaliado e re-
gistrado e os exercícios foram interrompidos quando o paciente 
ou o avaliador julgaram pertinente.

Avaliações

Os pacientes foram avaliados antes de iniciar o exercício 
aeróbio intradialítico por meio de uma ficha de avaliação para 
caracterização dos mesmos. Dados referentes a idade, sexo, tem-
po de tratamento em hemodiálise e presença de comorbidades 
como hipertensão e diabetes foram coletados no momento das 
avaliações. Os pacientes foram submetidos ao mesmo protocolo 
de avaliação antes e ao término de 12 semanas após realizarem 
o exercício aeróbio.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA
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Para avaliação da densidade mineral óssea, foi realizado o 
metódo da técnica de absorciometria de raio-x de dupla energia, 
mais conhecido como DEXA (Dual-Energy X-Ray Absorptio-
metry), utilizando aparelho da marca HOLOGIC Discovery Wi 
(Hologic inc, Waltham, MA, USA).

Os pacientes foram levados ao laboratório onde o equi-
pamento está disponibilizado, no Departamento de Educação 
Física da Unesp-Bauru, em um dia a parte da hemodiálise.

Para o exame de densitometria óssea, foi solicitado evitar 
usar roupas com botões ou fivelas de metal para o teste, pois 
estes podem interferir no resultado. Os pacientes foram posi-
cionados em decúbito dorsal, sobre uma mesa acolchoada, com 
os membros inferiores fixados distalmente em um suporte de 
esponja, alinhando com a pelve e a coluna vertebral. O laser 
do aparelho passou sobre o colo do fêmur, com duração de 
aproximadamente 5 minutos, conforme recomendações técnicas 
do equipamento.

A avaliação da DMO foi realizada por meio do T-score, 
que compara a densidade óssea do indivíduo com o valor médio 
da DMO de uma população de adultos jovens do mesmo sexo, 
que representa o pico de massa óssea.   

Os critérios de normatização do diagnóstico densitométri-
co recomendados pela OMS, classificados pelo T-score, sugerem 
como osteoporose valores inferiores ou igual a -2,5, osteopenia 
de -1,01 até -2,49 e valores normais maior ou igual a -1,019.

Intervenção

Foi aplicado protocolo de treinamento de exercício ae-
róbio realizado com um ciclo ergômetro portátil, posicionado 
em frente à cadeira de hemodiálise a uma distância e altura 
confortáveis, com carga regulável em watts, em três níveis 
propostos, conforme descritos no Quadro 1.

Quadro 1. Descrição do exercício aeróbio.

Para os dois primeiros níveis não foi utilizada carga ao 
pedalar, sendo a primeira semana apenas uma fase de adaptação 
ao exercício. 

Para o nível 3, a resistência do aparelho foi ajustada 
sempre que necessário, de acordo com o esforço referido pelo 
paciente, avaliado pela escala de percepção de esforço de BORG 
(BORG e NOBLE, 1974)20 - proposto por The Life Options 
Rehabilitation Advisory Council: Exercise for the Dialisys 
Patient, que define os valores de percepção do esforço entre 12 
e 16 e para medida de segurança durante o exercício foi aferida 
a pressão arterial dos pacientes.

O aquecimento foi realizado no ciclo ergômetro por 5 
minutos, sem carga e previamente o exercício, afim de seguir 
progressão na carga de exercício; o desaquecimento foi reali-
zado orientando o paciente a diminuir a carga de exercício até 
a normalização da frequência cardíaca.

 Os dados referentes às características gerais da amostra 
estão apresentados sob a forma de valores de média ± desvio 
padrão, ou número absoluto (e percentual) de acordo com cada 
variável. Para o T-Score Total, os dados são descritos sob a forma 
de média ± desvio padrão. Foi aplicado o teste t pareado para 
comparar o T-score pré e pós exercício. Foram consideradas 
diferenças significativas quando p<0,05. 

   

 

Nível 1 
Aquecimento; 
- Pedalar sem carga por 30 minutos, pausadamente, de acordo com a 
capacidade do paciente.  
- Desaquecimento. 
Nível 2 
- Aquecimento; 
- Pedalar sem carga, continuamente, até atingir de 30 a 50 minutos de exercício. 
- Desaquecimento. 
Nível 3 
- Aquecimento; 
- Pedalar com carga ajustável (BORG 12 e 16) de 50 a 60 minutos. 
- Desaquecimento. 
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Na tabela 1 encontram-se as características gerais. A mé-
dia de idade de 54,83 anos. Apresentaram tempo de hemodiálise 
de 34,33 meses, sendo três indivíduos com etnia branca e três 
com etnia parda. Ainda, a maioria dos pacientes do estudo de-
senvolveram DRC por Hipertensão Arterial (66,67% dos casos).

Não foram observadas complicações clínicas dignas de 
nota durante o treinamento, com raras situações de não realiza-
ção do exercício por relato de dor e cansaço físico, hipertensão 
na pré-diálise e hipoglicemia.

Tabela 1. Características gerais da amostra

Variável N=6
Idade (anos) 54,83±16,87 
Tempo de Hemodiálise (meses) 34,33±39,48
Etnia N(%)

Branco 3(50)
Pardo 3(50)

Gênero N(%)
Masculino 3(50)
Feminino 3(50)

Doença de base N(%)
Hipertensão 4(66,67)
Diabetes Mellitus 1(16,67)
Indefinidas 1(16,67)

Nota. Valores apresentados em forma de média±desvio 
padrão e número absoluto (e percentual) para cada variável.

A comparação entre os momentos pré e pós exercícios 
demonstrou aumento do T-score em 4 indivíduos, sendo que 
em 1 indivíduo não apresentou alteração e em outro houve di-
minuição, com tendência de melhora da média geral (Tabela 2), 
no entanto esta diferença não foi estatisticamente significativa.

RESULTADOS
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Tabela 2. Comparação dos momentos Pré e Pós exercícios 
para o T-Score Total.

                    T-SCORE TOTAL   
 Pré Pós valor de p 
    
Paciente 1 -0.9 -0.6  
Paciente 2 -0.6 -0.8  
Paciente 3 0.2 0.3  
Paciente 4 -2.6 -2.6  
Paciente 5  0.2  0.3  
Paciente 6 -1.2 -1.0 

 
 

 -0.82±1.04 -0.73±1.07 p=0,289 
 

sistência e saltos com intensidade que variam de moderada a 
alta, duas a três vezes por semana. De fato, a literatura aponta 
que o treinamento de força (TF) é o método mais eficaz para 
estimular a osteogênese.

Entretanto há muitos pontos de discussão a respeito de 
qual método de TF seria o mais eficaz, levando em consideração 
os exercícios, a intensidade e o período necessário para se obter a 
resposta óssea. Além disso, as diferenças entre as características 
dos indivíduos são fatores que podem levar à inconsistência dos 
resultados quanto à eficácia do TF em influenciar favoravelmen-
te o status ósseo. Isso pode ser constatado, já que indivíduos 
com altos níveis de DMO aparentam não responder facilmente 
ao estímulo osteogênico do TF21.

 Outro aspecto a ser ressaltado refere-se aos marcadores 
bioquímicos do metabolismo ósseo, que vêm sendo utilizados 
por alguns autores como um meio possivelmente mais dinâmico 
de avaliação dos efeitos do exercício físico no metabolismo 
ósseo. A variação encontrada nas concentrações dos marcadores 
possivelmente seja precursora de mudanças na DMO28,29. Dessa 
forma, a mensuração dessas concentrações se torna importante 
para a avaliação de métodos de treinamento físico que visem 
o aumento da DMO, tendo em vista que a maior concentração 
dos marcadores de formação óssea pode sugerir uma efetivi-
dade de treino ainda não traduzida por valores densitométricos 
verificados pelo DEXA. Porém, o presente estudo não avaliou 
tais marcadores bioquímicos, o que poderia elucidar resultados 
mais consistentes. 

Pesquisas apontam que valores maiores de DMO são 
observados em indivíduos que possuem um estilo de vida 
fisicamente mais ativo30-32. Devido à complexidade da DRC, 
bem como seu caráter debilitante, Johansen (2007)17 afirma 
que pacientes em hemodiálise são menos ativos que seden-
tários saudáveis, sendo essa diferença, mais acentuada com o 
processo de envelhecimento. Nesse sentido, apesar de não ter 
sido objetivo do presente estudo, é possível que o treinamento 
aeróbio possa ter contribuido para um estilo de vida mais ativo 

DISCUSSÃO

O presente estudo verificou que houve tendência para 
melhora na DMO nos doentes renais crônicos em hemodiálise 
com 12 semanas de exercício aeróbio.

Embora fatores como genética, homeostase hormonal e 
alimentação possam ser determinantes na densidade mineral 
óssea (DMO), o nível de atividade física parece ter importante 
influência nessa variável. Apesar do mecanismo fisiológico não 
ser inteiramente claro, a ação osteogênica da atividade física 
parece ser mediada via efeito piezelétrico ósseo21. Numerosos 
estudos indicam que a atividade física está positivamente 
relacionada com a DMO, sendo um importante fator na sua 
manutenção. Alguns estudos relacionam os efeitos de diversas 
modalidades esportivas na DMO de atletas ou indivíduos fisi-
camente ativos22,23. 

 Pacientes em hemodiálise são menos ativos, apresen-
tam baixa tolerância ao exercício e ao condicionamento físico. 
Estudos evidenciam que exercícios aeróbios promovem efeitos 
benéficos durante a hemodiálise como a melhora da capacidade 
aeróbia, resistência física, redução da fadiga e ansiedade, me-
lhora da capilarização muscular e pressão arterial de repouso, 
aumento no tempo de duração dos exercícios, melhora na de-
puração da ureia e força muscular24-26.

Huang et al. (2009)6 identificaram que indivíduos com 
DRC tem diminuição da massa óssea e sugeriram pesquisas 
explorando os efeitos de programas de exercícios físicos para 
manutenção ou melhora da saúde dos ossos nos pacientes sub-
metidos a hemodiálise. Porém não foram encontrados trabalhos 
que demonstrassem os efeitos do exercício físico na densidade 
mineral óssea de pacientes renais crônicos.

De acordo com Marchand (2001)27, a atividade física ae-
róbia, quando vigorosa, exerce um estímulo mecânico favorável 
sobre os ossos, sendo eficiente no aumento da densidade mineral 
óssea total, principalmente ao nível trocantérico. Nesse sentido, 
o protocolo de intervenção com progressão de carga, proposto 
em nosso trabalho, pode ter contribuído para os resultados.  

O American College of Sports Medicine (2004)18 reco-
menda como prescrição de exercício para auxiliar a preservar 
a saúde óssea durante fase adulta, atividades que tenham re-

Nota. Os dados descritos sob a forma de média ± desvio-padrão.
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dos pacientes, impactando positivamente no nível de atividade 
física geral, além do treino proposto, o que pode ter contribuido 
para os resultados observados.  

Em termos qualitativos, apesar de não ter sido objetivo 
do presente estudo avaliar o impacto dos exercícios físicos 
no bem estar emocional, desconfortos musculoesqueléticos 
e bem-estar dos pacientes, cabe registrar alguns comentários 
relatados pelos mesmos: “Eu sinto o tempo passar mais rápido 
durante a hemodiálise quando tenho alguma coisa para fazer”, 
“Eu me sinto melhor e mais disposto que antes de começar os 
exercícios”, “Agora eu tenho menos cãibras musculares” e “Eu 
me sinto relaxado e definitivamente melhor do que antes, em 
todos os sentidos”.

Na abordagem inicial para o recrutamento dos pacientes, 
foi exposto que os exercícios seriam realizados no período in-
tradialítico, o que certamente contribuiu com a adesão, porém a 
informação de que as avaliações aconteceriam em dias interca-
lados à hemodiálise e fora do hospital, acarretou em desistência 
de alguns indivíduos. Em futuras pesquisas, recomendamos que 
as avaliações aconteçam no próprio ambiente hospitalar e nos 
dias da HD de modo a diminuir a perda amostral. Cabe lembrar 
que os centros de HD comtemplam pacientes de uma grande 
região, necessitando deslocamentos geralmente providos por 
transportes públicos das cidades vizinhas.

Como limitações desse estudo, apontamos o tamanho 
reduzido da amostra e ausência de um grupo controle. Ainda, 
poderiam ter sido avaliados, além do exercício aeróbio nos 
doentes renais crônicos, outras modalidades de exercício, como 
por exemplo, exercícios resistidos e combinados.

Sugerimos para estudos futuros que verifiquem além das 
nossas limitações, associação do nível de atividade física com 
a DMO em renais crônicos após intervenção com exercício 
aeróbio, e avaliar o impacto dos exercícios no metabolismo 
ósseo por meio de marcadores bioquímicos.

Não houve intercorrências dignas de nota durante as inter-
venções e o protocolo de exercício aeróbio mostrou ser possível 
e com boa adesão por parte dos pacientes. É importante registrar 
que, ao término das intervenções foi solicitado por membros da 
equipe médica, reunião com a direção do hospital, sugerindo a 
contratação de um fisioterapeuta para atuar exclusivamente na 
Unidade de Terapia Renal Substitutiva, criando novas perspec-
tivas de campo de atuação para a profissão.

O presente estudo verificou que houve tendência para 
melhora na DMO nos doentes renais crônicos em hemodiálise 
com 12 semanas de exercício aeróbio. Porém mais estudos 
são necessários para confirmar esses resultados e determinar 
a modalidade e volume de exercícios físicos adequados que 
impactam na DMO dessa população.
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